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1997!
"Szép kelet, szép Nap, Niitos benned liomály!"

Amikor lalálkozuiik egyniással az újév első iiapjáii. jókí-
vánságaiiikat fejczzuk ki. Minden einbernek inás és iiiás az
elvárása az uj eszteiidötől. Ain a lényeg egy, liogy boldog
legyeii! Ragyogó. örömleli legyeii az 1997. év iniiideii cgycs
napja.

A betlehemi jászol int, hívogat, inondja: "Embcr, itlazörök
Nap. Ki mindeii hoinályt closzlat!" Kopoglat, fogadd! Majd
kélezcr óvc, liogy ezt tcszi. Oröinet kínál. sebeidet bekölözi.
Fíirödj ineg eiinek a Napiiak életet adó sugarában.
Most még irgalmas szeretettcl vár. közelít. De lesz cgy
olyan új esztendő, amikor cz a szeretet igazságosság szcrint
fog itélni.
Haladjuiik ax O parancsáiiak úljáii, liogy:

"Virradjiuik boldog. szebbjövcndőrc!"

Hirdetmény
TJj közigazgalas-rciideszeti szolgáltatás

PILISVÖRÖSVÁRON

A Pilisvörösvári Rciidörörsöii

1996. dcccmbcr 12-töl intózik a syiiiélyi igazolvúiiyok-kal
kupcsolatos ügyckct, valamiiit a közlekcdóssel (jogosílviiiiy, stb.)
üsszet'tiggö igóiiyckct.

Rcndöriir.s ciinc: l'ilisvörösvúr. Fö úl 62.
telcfonszáma: 06-26-330-130
Ügylcirogadasi iilo:
SZEMEI. H IGAZOU'ANY UGWEN:

Irótfö
szerda |- 8-12 óráig
csülörtök

kedd 13-16. 30 óráig
KÖXl.EKF. tíESI ClGYEKREN:

kcdd 13-16.30 óraig
csulörtök 9-12, 00 óráig

Kérjük sziveskedjenck tainogaliii a rendőrsóg inuiikajaiiak, fclszc-
rellsógónckjavitasara lótrchozolt alapítványt :

l'ilisi Medencc Közbiztonsagórt Közalapilváiiy
2085 Pilisvörösvár, Fö út 62.
Bankszciinla: OTP Rt. 11742245 - 20052865

Polgánneslcri IIivalal
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1997. január

A> A>

cssz
1997. február 10-12-ig

február 10.
február 11.

február 12.

- hétfő
-kedd
- szerda

13-19 óráig
8-14 óráig

13-19 óráig

Helye: Míívelődési Ház PBJ. Fő út 16.
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FARSANGI ^ÁLlMEGHÍVÓ ^
febniár 8-án cstc 8 órára.
Hclyc: ;i Míivclődósi Haz.

Axólö zciiót ;i pilisvörösvári ALTEKAMERADF.Nzcnck.ir
szolgáltatj;). Biifó. loiubola!

- Bclópödíj: 500. - Ft.
Jcgyck clővclclbcii Kiillcr Jánosiiál kapliatók (336-141)
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Gyártok, lermcliik, szolgiiltiitók, kcrc.skcdok llgyclcm! '^
^. 'I'oiiibolatargy vagy s/'olgíillatíisi lclajiiiilásokat víiniiik fciiti rciidcz- ^
': vóiiyhcz iióvvel, cíiniucl cllálva, clörc lcadva a szervcxöknck. .,

(Rcklámnak scin rossz!) <

POLC.ÁROK! ^
^' lírtckliirgy fcl;ij;iii!;isok;il kóniiik iirvcrósrc. lírlókcscl ós l)ohók;is;il is, .^
^' liiszcii l';irs;ing Ics/! Kórtiiik ;i lcl;ij;iiiloll tíirgyakról adíilokal ós ^
^. javasoll kikiállusi ;irot, liogy közölhcssiik. A loinbola cs az círvcrcs .^
^. bevótelót a l'ilisborosjciiőórlAlapitVciiiyi mk íidjuk, hu a lclajuiiló iiius ^
^ cólt nemjclöl mug, akkor a zciieiskolii javára. Ktillcr Jaiio.s "<i

k/'AAAAAAA&AAAAA^AAAAAAAAA^.A.AAAA^A/'A.AA.AAr'A.L'A.AA.AA.óA.llA./'.iJ

ANQOL NYELVTANFOLYAM?
Fcbniár clső lietótől. hcli 2x2 órábaii 60 órás angol iiyelvlan-
folyaiii iiidul (iiiili. 5 fő jclcnlkcző csctón) kczdők cs újrakczdők
rcszórc a Míivclödcsi Hazban. Rósy.vclcli dij: 20. 000. - Ft.
Jclcnlkcxni lclicl: a Míivclődósi Házbaii 336-377 (íizeneti-ögzítős).
Több jclcntkczö csclcii a (aiifolyan dija csökkcn. czért kórjiik,
liogy isincróscik. szoins/.cclaik ngyclinót is liívják fcl errc a
kivólclcs lcliclősógrc.
A rcsztvcvők ;i Itiiifolyniii clvóg/.ósc iilán alapfokú nyclvvizsgát
tcsznck. W.L.

A tartalomból:
Közleinények-felhívások
Sport
A szilveszteri bálról

Egyházi hírek
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A tartalomból:
Adószabály változások
Fejlesztési gondolatok
Iskolaszék tájékoztatója
Oi-vosi ügyelet



SZILVESZTEBI Zeneiskolának. Ez nem kis hozzajárulás
példáiil egy további liangszer beszerzéséhez,
aiuire bizony nagy szükáég van, pedig nein
mostolia-gyermeke a mi iskoláiik a Vörös-
várinak, hiszen ősszel is kaptuiik új

Szerencsére liangszereket. Csakliogy a múll tanév biztató 30 fős
vágyó lakói, átlaglétszáma iitán ebben a tanévben 70 fölötti volt az induló
ink liasonló létszám! A karácsonyi kis koncert azt is ineginutatta, liogy már
irííen sikeriilt többen is tudnak pódiumon egyiilt muzsikáliii, Hoós Sándor a
: hozolt. Pilisvörösvári Cziffra György Zcneiskola igazgatója és
áskor, ezért a munkatársai szcretelteljes, szigoró, dc deríís, áldoxatos ós ^

de nóhány óv inúlva ezckből a <
nilás várliató szakszeríí munkája crediiiéiiyckéiit.
elajánlotlam, Jövőre még nem
it. A kitüiró gyerekekből a legkülönbözőbb iníífajokban zcnélő, szinvonalas
inre mindcii együttesck alakulhatnak, saját örömükön túl a falu
iilt részvételi szórakoztatására. Kedves barátaink ebbe iiivesztáltunk egy
2. 000.- Fl-ot kcvcscl egyíitt az uj cszlciiclö liajnaláii. Szeriiitem jó befekletés!

keresztül a Küller János.

SPORT

? Igen, igen ismét Szécsi Eiiikö.
is gralulálunk neki.
kra czek közul az credmónyck közüla
obbnak, a "legl'ónyescbb lanc-
<" a Pest megyci I. oszlály bajnoki cim
-zóse jelentelte. Ez cgybcn belópő volt
kra az összel induló, magasabb
jcleiitö un. sziiper csoporib;i. Ebbeii a
csoporlban ;iz öszi bajnoki ideny
ével 5 ponttal vezetjük a bajnoki
Titokban rcmenykcdtink abban, hogy
;i fordulókat is ilycii jó crcdinémycl
ós cz azt jclcnleiiú, liogy csapatuiik
'clkertil az NB II.-be, ami a inagyar
la linniiadik vonaliínak szamit.

neiucsíik a pályaii ós az cdzésekcn
össze. Soklclc programot szervczüiik
ii bclt'il, amclynck mindegyikc más cs
deklődóst clógit ki. Többck között

sokat ji'iniiik szinli;izb;i. Közös
lasokat s/'.crvczüiik (bogríicsos lőzcs-
3ckötölt lalogatás az cgri várhoz). Az
icgy alatti boros-gazdak incghivásának
;t tcttünk. Rciidszcrcscii nicgtartjuk a
r hagyoiiiánynak száinitó szL'ircti ós
1 mulatsagokat. Kicgószilö sporlágkónt
iat közöscn lcl'iitolta a Librcssc

>cny 4, 5 km-cs távját. Egy isincrős
ásának elegct tcve kót napot
Liiik Leánytaliin. Júliiisban közös
képpcn a bajiioki cim jiilalniakónt öt
iltölltink Bogácson, az lEgcrlöl 1 0 km-
i t'idíilö faliiban. A bajnoki cim
. rósót az utolsó bajnoki inórkőzós iitán
ikkcl ós a nicgliivott vcndógckkcl
1 üiinepeltük ineg. (Jgyancsak a
cimet megünneplendö a polgamicsler
szervczett allófogadason vctttink rószt.
ilabdáról seni l'clcdkezlünk mcg,
r a lielyszincn sziirkoltunk prol'i ós
3lt csapatî iiikiiak. Érdeklödósi körünk

isiink kibővitóse vcgelt inegliivluiik
;apol;ísi tanacsadókat ós clsöscgóly
at, valamint a Honvéd Kórházból

Dr. Laszló Gábor osztályvczető toorvos ural.
Oiyan kerdósckrc kaplunk valaszt, aniulyck
cddig móg megvi'ilaszolatlanok voltiik,
Örömmel veUük az Urömi Müvelődési Ház

fclkórését a Zcnci Világnap ulkalmaból
rcndezclt ünncpsógeii a bülczósrc.
Köszönjük Müllcmó Bcrcntci Ilonanak,
mivcl cz a bül'ózós szániunkra nómi anyagi
haszoiinal is jart. 'l'crvcink közölt szercpcl
nióg idón egy óvziiró viicsora, aliol
mcgvalasztjuk az óv le^jobb jatékosíit, ill.
kihirdeljük az óv gólkirálynőjót.
Befcjezésképpcn köszönetct szeretnénk
mondani inindazoknak, akik az év tolvamán.

a segitsógünkrc vollak. Mindenck clött
szülciiiknck az cgósz óvi scgilsógükórt ós
lürelmükért. Köszönjük a scgilsóget Szegcdi
Róbcrt polganneslcr úniak, a kcpvisclö-
teslület tagjainak, a (sajiios csckély sziímú)
szurkolóinknak, Molnár Imrénck, Bcrecky

Évíinak, a Pilisborosjcnöi Sporlcgycsülct
eliiökónck cs ódesanyjának. Kl'ilön lcsztink
cmlilcst a MEI3I'1'(:)I' Kít. ügyvczctö
igazgatójíínak Ac.s Zolttíii úniak a l'cltótcl

nólküli, önzctlcn scgit.sógnyujtiísaról, aki
biztositotla a tóli tcrcin bórlcli dijyt utazási

költsóggcl cgyütt, valamint kót garnitúm
csodalatos szcrclóst.

A vógórc maradt ncm vólcllcntil liaroni
szciiióly. Azórt iiiíir;idlak a vcgcrc, nicrt ök
tcltók ;i legtöbbct a csapal niegsegílcscrc.
Köszönjük Miskolczi Bélanak mindazt, ;imil
értí'ink tctt ós külöii köszönct azért a liatalniys

szivóórt (a hataliiias hangerejóert), ami
clismerjük gyaknin jól l'ogolt cgy-egy szoros
mórközóscn. A lcgtöbbct viszont Miskolczi
Bclanó. Marcsi láradt órltink, ö szcnvcdclt ;i

lcgtöbbel vcltiiik. Köszönjük czcrszer
iniiidczt ós igyckszíiiik mindciit méllóképpeii
ineghaláliii. Ha ez a hála az NB II. -be való
telkcrülós volna, ;im legycn!!
Az új csztcndöbeii szcretnónk, hci többeii

nóziiónek meg bcnnünkct. Mindcnkinck
iilmai valóra váli'isat ós Boldog I.Jj Evct kiví'iii

A kózilabdacsapat.

HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK
Képviselőtestületlüik 1996. november 7-i tilésén -
tekintettel arra, hogy a vállalkozók terheit már nem
lehet növelni - 1997. évtöl megszüntette a
vállalkozók kommunális adóját (alkalmazotti
létszám után). 1996. évröl még bevallast kell adni,
de 1997. évre az elöleg befizetése már nem
szükséges. Az iparűzési adó cvi 8 czreléke uem
változott.

További változások az építmény- és telek adónál
történtek. Igy az é|)ítmény adó évi 100 Ft-ról 120
Ft-ra nőtt négyzetméterenként. A telckadó
növekinénye 2 Ft-ról 25 Ft-ra einelkedett négyzet-
métereidcóiit.

Bevezetésre került az idcgcnforgalmi adó, melyet a
nem állandó lakosként kereskedelmi szállashelyen
ellöltött vcndég éjszakánként 100/fő összegben
állapított meg a testület.
Koinmuiiális beniházásra toljesitett összeg
lüvoiiható az adóból, amcmiyiben a bcruhazasi
összeg iiem fogyott el, úgy 1997-től kezdődöen 5
even at az összeg erejéig meiitesit az adó
megfizetése alól.
Figyelmüket megköszönjük.

Polgánnesteri Hivatal

A MÜVELŐDÉSI HÁz
PROGR4MAJÁNLATA

Hétfő: Nenizetiségi Dalkör
Kedd: Képzömüvész-szakkör

Ovodás toma
Callenetics
Fiatalok Klubja

Szerda: Karate edzés
Varró-taufolyam

C's ü to rtok: Kózinűves-játszóház
Nyiigdíjas Klub
Óvodíís tonia
Callenetics
Fiatalok Klubja

Pénlck: Karate cdzés

Sziiijátszó ós drainai Kör
Szombat: Kirandulás-Tcnuószetvódelem

Szcn'cződik:
. angol nyelvtaiitblyam
. Pilisborosjenői Barati Kör

Bövebb inlbnnaciót adunk a farsaiigi
baloii és a következő száinbaii!

WL.

^ ^^ . . . 't
3 KIEGÉSZÍTÖ ^
^ HELYESBÍTÉS t-
í ' ' ^
i . .. . . 1
3 Az 1996. decemberi |:
-< _ _ ^

3 Hírmondóban tájékoz- t
5 tatásjelentmeg, ^
^ Idősek délutánja ^
^ - meglepetésekkel |
^ címmel. A közlésböl t

^ kimaradt StampfRomán ^
^ képviselö, a szociális ^
^ bizottság elnöke által ^

Endrödi t

EB TARTÓK FIGYELEM!

PBJ. Onkormányzata értcsíti a kutyatulajdonosokat, hogy 1997. január
ltözc|)étől ismctcltcn kutyabcfogási akcióltra kcrül sor.
Kcrjiik a tulajdonosokat, Iiogy czcn időszak alatt fokozottaii szívcskcdjcnck
gondoskodni arról, hogy kutyajulí líöztcrölctcii nc kóboroljoii.
/Vz clső bclögási iiap január 22. , mcly hctcntc ismétlődik. A bcfogott cbck
után Tuncsik Tibor gycpmcstcrncl lchct crdcklődni. ( Tcl: 06-30-513-451;
tclephcly: Törökbálint) Polgármcstcri Hivatal

^ elmondott
"< _ . . fr-

^ Sándor: A celli búcsú t
^ címü vers szavalatának g:
^ méltatása. t
3 _. ---- t
^ Elnézést kérünk! ^
I ^

>
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A R. K. Egyházközség 1997. január havi hírei

1997. JÓSÁGOD KOSZORÚJÁ VAL
KORONÁZODAZÉVET

01. UJEV Szíiz Mária Isten Aiiyja üiinepe.
Ma vaii a Béke Világnapja.
Idö és Orökkévalóság: ineiuiyire más és
mégis inennyire összefonódik e kettő. A
moslani 'idő' készíli elö örökké-
valóságunkat. (Jakob Kocli.)
02. Szeiit Gergely piispök egyháztanító.
03. Első péntek.
ÜS.Vasárnap Unink megjeleiiése (Vízke-
reszt)
'Tanuságtétel': szentírási szó és minden
idöre szóló keresztény életliivalás. (Jakob
Koch.)
06. A iiapkeleli bölcsek, Gáspár, Meiiyhért
cs Boldizsár emlékezete.

07. Szt. Rajniuiid. Ö a gyóiitató lelkiatyák
védőszentje.
09. Jaricot Paula, A Hilterjesztés Míive és
az Elő Rózsafíízér alapítoja, sajtóaposlol.
Az a legkeservesebb keresztiink, amelyet
isteiifélő einberek faragnak számunkra
tisztajószáiidékból. (Jaricot Paiila)

12. Vasárnap. Uniiik inegkercsztelkedése.
13. Szt. Hiláriusz ptispök ós cgyháztanitó.
Konstanciusz császár keletrc száinűzte.

Hiláriiisz i(t írta mcg a Szcnlliároiuságról
szóló iníivét.

15. Rciuete Szcnt Pál. B. Özséb róla
nevezlc el szerzetesrendjél.
18. Szombal. Arpádliázi Szt. Margit szííz
ünnepe.

Margit 1242. a hon'álországi Klis várában
szülclett. Sziilei, IV. Béla király és felesóge
idcmciieküllek a tatárok clöl. Gycnncküket
Isleii szolgálatára ajánlolták fel.
Hazatérésük után Margit ncvelését a
domoiikos apácákra bizták. Margit clőbb
Vcszpréinbeii, niajd a Nyulak szigctéii (ina
Margil-sziget), ólt a koloslorban.
Kczdetbeii szülci akarataból. kósőbb már
öiiként. Elete vczeklés volt ós a felebaráti
szerctetjegyében hösies áldozat. +1270.
19. Evközi 2. Vasárnap
Ma kezdődik az ökunienikiis iiiiaiiyolcad
és tart a következő vasárnapig.
20. Szent Fábián cs Szt. Sebcslyén
vértanuk. Boldog Ozséb, a pálos rend
alapitója, Pilisszeiilkcreszt, 1200 - 1270.
21. Szeiit Ágnes sziiz ós vértanu.

22. Szent Vincc diakonus és vértanu.
Vincc, a leghírcsebb spanyolországi
vérlaiiu, Saragozíibaii diákoiuis volt.
Takacsok, borlcnnclők ós crdci iiiiiiikasok
tckintik vérdőszcnljíiknek.
24. Szalézi Szcnt Fcrenc püspök ós
vertanu.

Ferenc + 1567. Savoyában. A geiifi tó
környékén élt. A papság és a hívek
számára írt köiiyvci inost is lelki és világi
kultúránk valóságos kiiicsei.
25. Szenl Pál Apostol megtércse (Pál
fordulása)
26. Evközi 3. Vasárnap.
27. Merici Szeiit Angcla szííz.
28. Aquiirói Szl. Taiu;is áldozópap és egy-
háztanitó.
Taiuás az cgyhazban a legiiagyobb
tanitóincslcrek közé tarlozik. XIII. Leó

pápa az ő tanitását a katolikus hittu-
domány alapjává nyilvánitotta.
31. Bosco Szciit János áldozópap.
O cgyikc az cgyliázi iiagy nevclőinek, az
clkallódó fiuk incgincnlóséii fáradozotl.
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Az M O autóútról
^A Közép-Duna-Völgyi Kömyezetvédelmi
Í|Felügyelőség kér a községben kilüggesztett
Shirdetmónyben foglaltakra választ. A
|Felügyelöség állasfoglalást vár 1997. január

26-ig, az UVATERV RT. által clőkószitett eddigi öiikormányzati döntések és a^
clözetes környezcti hatástanulmányában lakossági ószrcvótclek ngyelembcvótelóvcl j
szereplö adatok szerint kiválasztott változat mcgadni A tómára, a yálasz szövegcre a^
kijelölósérc, amclyre a rcszlctcs hatas- Himiondó lcbruári számaban visszatérüiik. J
tanulmánvt clkószítlctik. l'ilisborosjcnö

Az alábbiakban közöljük az Iskolaszék szülői oldalának a falu intézményi fejlesztésével kapcsolatos
összefoglalóját

GONPaMOk PILIöBOROSJENŐFEJLEöZTÉöÉHEZ

ELŐöZÓ
Pilisborosjcnő iiitóziiióiiycinek tárgyi l'eltétcleit valamemiyi lakónk
lübbe-kevesbé ismeri. Mivel czen ismcretek - objektiv okokból - ncm
teljesköriick és a fejlesztés irányat illclöen incg vitak vaniiak, a jelcn
Hínuondóban intóziuónycink lüjlcsztósóvcl kapcsolalos gondolalok
jclcnnck meg, lagabb összcfoglaló clcmzcsek ós becsült, ncni kivilüli
lcrvck alapján kószült költscg-összchasonliti'isok. A lúloldali t.íb-
lazatban összcfoglalt adatok kulönbözó müszaki megoldi'isokat
lakumak. Ezért a számok csak a tarlalon-unal kie ószitctt összc-

liasoiililíísokkal fogadhalók ul órlókazonos megoldásokkóiil. Az
elkövclkczciidö óvckben a kiviteli lervck ós a inegvalósitásho./.
szüksógcs péiiz clőtercmtósórc kell iiiunkánkat összefagiii.
A testt'iÍcti döiitcs a kót tervezö cóg munkaját is figyclcmbc vettc. E/.ek
alapjííii kcrült az oklatiís a jclcnlcg is a l'alu közponljaban inükodö
iskalaba. iiiint ;iz oktali'isi ccntrum lccndő liclycre.
Kcreni, liogy ;i közöll gundolalaim figyclcinbcvótelévcl olv;issák az
alábbi irusokat.

S/.e.sudi líóbcrl

A müszaki bizottság tagjának
véleménye

A kópviselö-lank sorozatának vc&e, dc vaimak
bizottságok ós azokiiak külsö tagjai, akikkela
sorozíitot folylalni lchcluc.
Én a müszaki bizottsag lagja vagyok.
Pilisborosjenöii vógcztcm cl a 8 allalanost,
órcttsógiy.tein az Ybl Miklós ópitöipan
tcchiiikuinbc in, majd a budapcsli Müszaki

Egyctcnien szereztein épitömómöki oklcvclel
1971-ben.
Vollaiii lanacstag móg a közös községi tanács
idejen, a gaztársulat aktiv lagja, u műszaki
csoporl mcllelt terwsürizósbcii vcttcm ruszl
A liu'isaiki bi/oltsagban ;inn;ik nwgalakulasa
ótu lcvókciiykcdciii.
Voltak, vannak dolgok, aiuik aranylag simán
cgyclértósbcn keszüllck, kószíilnek cl, a
gazprogram, csatomazíís. Nózelkulöiibscgek
lcnuószctescn itt is voltak: megbizható
kivitclezö kiválasztasa, vagy milycii rcndszcrü
legycn a szcnnyvizliszlitó bcrciidczós, slb.
Ax iskolával. az orvosi rcndclövcl ós az új
polguniiestcri liivatallal inar m;ís a hclyzct.
Á problema azzal kezdödölt, hogy IJröiii
kivoiiull a közös iskolából, incly 1983-ban
cpült ós ;i kcl fiilu cllaliísara szolgiilt.
Al;i|itcnilclc cgy kö/.scg rus/urc lüliirórctc/.ctl
2. 600 ui\ loniaturcni nclkül. IIa a tomíitcniicl
ós a/. öllözőkct is hozyíiadiiáiik, akkor clómc
a 3.000 nr-t, cz iiz ciicrgia t'elhas^nálást is
lckintvc óriási lertilct - órtliclö hiszcn két l'alu
clt;iU'i.s;ira ópíilt. Eiuiek clleiiórc iicni letl volna
s/. cibad cbck lianiuiicadjára liagyiii cgyik

küzsó&nck scm. Az iskola ópülctu neiu
sxcrvcs icszc a l'alunak, a l'alii lialiiráii áll,
küllclki jcllegű. Kisiskolások rcszérc neliezcn
clórhetö, fölcg tólcn, hóban. A tanar-sztilö
kapcsolaltarlas iiehézkcscbb. Az iskola ilt a
kiiltiirólis-közponl szcrcpól is elvcszti.
A falii központjaban lóvö rcgi 1960-as
ó\-ckbeii bővitclt iskola 650 nr tcrülclü, 6 db
iiurnial cs 2 db lcl (antcrcminel rcndelkczik. A
mclcgitö konyha, ettcrem külöii ópülctbcn van
clhclvczvc kb. 100 m' alaptcrülctcn. Uröni
kivonulása utan az óriasi l'ciiiitartási költscgck

miatt kcnyszcrből a borosjciiöi önkonnányzal
a lónycgescn kiscbb, a l'alii közpoiilj;ib;in lóvö
iskolat kónvszerull üzcincllctiii. Akkor iiiiir
lalszolt, liogy cz az iskola kicsi ós bövitcsrc
szorul. Éppen czórt szülellek mcg az alabbi
tcstülcti döntósek:
. visszíi kcll vasarolni az iskola incllctti

lerülctet
. a dönlesl clökószitö lanulmaHytürvck

clkeszillulcsc (2x125. 000 Fl).
. nicg kell tcrvcztctni az iskola bövilósct
Egyesek iniatt az iskola lcjleszlósc ina ú)ra
meg újra iiapircndre kcrül, annak cllcnérc,
hogy a tcslülct az iskola clhclyczó.scre
vonatkozó donlcsól in;'ir incglioxta. lirtlic-
lcllciiül isniótcllcii lclinerüliick iigyanuzon
problómák, pcdig vall kópvisclö, uki a
Í-Iínnondó júiiiusi száiiiáiiak Kópvisclő-
laiikjában azt nyilalkozta, liogy az clsö olyan
tóma volt a testülct clölt, amclyikncl
'gondosan clökószilcttók a döiitóst . Eiinck
cllcnórc ujra ós ujra üllcnáll cs ncni akarja a
tcsltilcti döntósckcl míigiícnak tudni.
Tudásoiii cs szakmai clöólclcin aliipján
kijelentcm, hogy a lalii közpoiiljaban lóvo
iskola ós a lclck tcrülcti iiagys;ig;i liosszútúvoii
kiclógiti az igónyckct a mcgtclclő bővilós ós
tcli'ijiti'is ulaii. A lcnilclcn cll'ór ;i szíiksógcs
incnnyiscgű taiilcrcni, ;i konylui, í\'/. óttcrcin, a
tornntcrciii, ii l'cdcll t;niiis-/od;i, a s/íibaUtóri
kczilabda palya, az iskolai vctcmóiiycskcrt ós
;i zöldlcrülct (. lásd, taiuiliiiáiiytcrvckct). A
taiiulmánytcrvckct t'igyclunibc vóvc a
szüksógcs bövitósekkcl cgyult az iskola 1000-^
1200 iu2 -cii + tornatcrcin összescn: 1500 m~

-cn clhclvczhclö. Felc lcrulclcii ós fclc
üzcnicllclcsi köllscggcl, iniiit a "zöld iskula'
csctcn.

Az iskola problóinajahoz szorosan
kapcsolódik az uj orvosi rcndclő es a
polgámwslcri liivalal ópt'ilctc is.
Áz orvosi rcndclő: a jclcnlcgil a KO.TAI,
lcállítlatja, nmcnnyibcn a lcjlcszlósre ncm
kcrül sor. Már több niiiil kót óvc kószül az
önkomiihiyzat a liclyzcl mcgoldiisiira, ini\'cl a
jelcnlcgi állapot valóbiin alkalmatlan a mcg-
fclclő bctegcllátásra. Jclcnlcg bctcgct az
ópHlclböl lioi'tlí'igjíyal kiviiiiii lclictctlcii. N0111

mcgoldoll a kiilön tclnötl ós gycrck v;iró,
fcrto/.ö bctügck clkülöiiilósc, slb. A incglóvő
rcndclö lerülctc kicsi.
A tcstulcti döiilósck :
. uj rendclőt kcll ópílcni, inivcl a muglcvfí

iicm bövitlietö ós mas ópt'ilct iiincs, iiicly
alkalmas lennc orvosi rcndclö rós/.óic

. tcrülctkiiclölús: a valaszlas u rcgi
közsóghu/a hclyóru csctt i'igy, liogy az
óvodíi tclkóvcl összcvunva ós kultcló
incrvc kialíikilluitó isinót kól (.clck úgy,
liogy a Fö úl lcló csö részcii elhclycy.hetö
az orvosi rcndclö, az uj polgí'imiestun
hivatal ós az óvoda külön btí)cirata. A/.
óvodíi tcrülctc a/ crcdüli lcrülcüiu/,
\'is/. oiiyilvu incg iiövckcdiic is

. lcrvczlctcs

. turvpaly;íz;il kiirása kivitclc/ósrc

. a bcnyíijloll pályázfllok alíipján a lcciidö
kivitclczo kivalasztásu

A kivitclczö már nem lett ki\;'il;is/lva, liiab;i
volt - szcrinlcin - gondosan clokcs/. itvc a
tóiiiíi. ktilöii-ktilön niiiiddi mciJ.s/a\'u/. lal\;i.
Idcii tavas/.ra clkós/.ülliclctl volnu ;i/ u.) or\osi
rcndclö. Minól lov;'ibb ülliú/.ódik ugy beni-
lii'r/íis íf/. ;uui;íl löbbc kcrül. A rciidclkc/. ósic
iílló póiizcszkö/ök beszükülnck, a/, ópitöiiiivaíJ,
árak ós ;i kivitclc/.ós drógiil.lirlliclcllcii s/a-
moinro, hogy a/. iitolsó pillíin;itb;in inicrl kcll
;ikii(-lálvo/. iii, aki'ir löbb óv iniiiik;ij;i\';il clő-
kcs/.itctt lccndö bcniliázi'isokat. Ki v;igy kik
fizctik incg ;i/. crtuliiictlcn lialogatíisból crudo
tobblctkoltsógckcl (az ópitöiparbaii óvi 30 "/<-
os a/. int'lació') - tcnnószclcscn a borosjcnöi

polgi'irok.
IMS!.I<Í Iiiirr

Falufclcjlcs/. tósi gondolatok (lülylulás) c>

Hirdetés

Eladó cgy többrunkciós Agrozet
iraktor, valamint cgy Black and
Dcckcr gyaliigcp.
Érdcklödni: mindcn nap 15 órától

06-26-350-276

Iskola, hivatal, rendelő, művház

Niiics niár taliín olyan polgcír Pilisborosjcnön, aki nc ismcrnó

lcgíilúbb iiagyvonalakbaii a lalu iiitózmein'rcndszcrévcl kapcsolalos
problómukat. Tcnnószclcscn a kcpvisclötcslülct is liszlabaii van a

' hclyzcltel, ezórt dönlött úgy cnnek az óviiek a legclcjón, liogy nicgbiz
kót lüggetlen lervezőintézclet az intózmónyck jövőbcli
elhclvczósónck, valamint tcjlesztésónek vizsgálaliival. A

1°* dönlcsclőkószítö tanulmányok köllsógbucslósscl kószültck, s több
lclictsegcs nicgoldúsl vizsgííltak páiliiizíiinosan.
A/. ;il;ibbi;ikbaii rüvidcii összclbglaljiik ;i kct lervezüt altal incgiidolt
v;'ilto7. atokat ós költsógeiket, du ncm tórünk ki azokra az
clö/.niónyckrc, ainclyck a jelcnlcgi intcziiiéiiyi licly/.utcl
mcghatiírozták, valaniint az scm laladaluiik, liogy az (:)iikomií'iiiyz;it
íinyagi lehctősógcit, így bármelyik allcniativy mcgvíilósit-
liíilós;'ig;iniik kórdósót ériiitsük.
1. változiit: Iskola a falu bclscjóbcii.
\ jclciilcg iníiködö úllaliinos iskola lclújít;'is;i, ill. 8 lunlcrmcssó való
>övilesc, óltcrem ós cgy második ütcnibcn töriónö tomalcrcin
.pílósówl cgyüll.
Jj üivosi rcndelö, valamint a incllc tcrvezclt öiikonnáiwziti liiv;ital
.pilósc ;i jclciilcgi Miivulödcsi IIiízziiI szcmbcni lclkcn oly niódoii,
logy u/. óvodu nicgválto/.otl alakú tcrülctc ;t kót iiilóznróiiy bcjíirataii
:cics/,tül voli];i incgkö/clítliclö. IZbbcii ;i v;ilto.''atb;in a l'iilii liíit;inin
evö iiii. 'zöld iskolii' cladí'isra kcrüliic (Mcgjcgyxciidu, liogy niindkcl
aniilm.iny szíímol a jelcnlcgi iskola tcrületón lóvö kót lakoll lakiis
Ert'ilctóvel, ám egyik scm a tcrulct l'clszabaditásával j;író

váltonit Belsö iskola lclújit;is;t

TJj orvosi rendelö

Uj hivatal

Osszcscii

A17A
Vcgösszcg

költsógckkcl. IIasoiilókcpp inindkct t;inuliii;iny megcmlíli a "züld
iskola"eladas;iból s/ámiazó bcvótclt.)
2. viíltozat: Az iskolii visszíiköltözik ;i "zöld ópülclbc"
A jclciilcy, clluigyolt im. 'zöld i.skola' lcli'ijitasa óltcrcnimcl ós a
niásodik ütcnibcii loniíicsuniokkal. A inosl miiködö iskolii cpulcl
átalakiltísa úgy, liogy ;iz uiiiclctcii a hivaliil, ;i l'öldszintcii az orvosi

rcndclö foglaliia liclycl az iskola iidvara pcdig pilicnö parkkónt
szolgí'iliui. (Mcgjcgy/. cndö, liogy cgyik tanulmúny sciii s/uinol a/.
M 0-s lchclsógcs nyoinvonalaival, dc niiiidkcttő ligyclcmbc \'üs/. i y/,
Üröni s/';'ini;ir;i l'izclcndö öss/.cgcl, liiszcn ;iz cpi ilcl órtókóiiuk 40 %-i\

Uröiuó.)
Az Attik'art Üpítószcli ós Móniöki Irodii Kl't. altal
kes'/itcttrós/. lctcscbb l;iniilin;'iny órdckcssógc, hogy ;i 2. v;'il(o/;ilb;iii
liiíroin altcrnativál vizsgált, ainclynck során ;i/ cgós/' ópülct
lclújíl;ís;U kél, ;iz oklíiti'is s/.üksóglctcil l'igyclcinbc vc\'ö ütcjiiben
kóp/cllc cl. A 4. ;illcrn;iti\'íib;)ii a/ ópülct cgyik l'clc mm iskolui,
hancm bórbcadás, v'íigy cladas róvón valaincly m.'is kiiltiir. 'ilis
funkciót löltcnc bc. A/. 1. valto/. ulbaii ncni adnak köllscgckcl u
tonialcrcm ópilósólic/..
A/. A+A Stúdió Kl'l. ;ill;il kós/.itcll tcrv kcvcsbó rós/.lctcs cs
sajní'ilatos inódon ;i 2. ;iltcrniitiv;'iríi von;itko/. ó lcirós ncni ;illt
rcndclkc/éstliikrc. A/, 1. válto/íit targyaii'isu sorón ci lcrvc/. cl lulliivju u
l'igyclmcl ;r/. iskolii upülcliick a l'aliitól lávol csö vollár;i ós ;i/ cbl-iöl
kövclkc/. ő bi/. loii.s;igi problónic'ikr;i.
A/. ;il;íbbi (ublá/.at ü.ss/.cgc/. i a kcl t;iniilm;iny ;ill;il iiicgli;it;iro/o(l
köllscgckcl, dc ncni tartalni;i77,íi ;i toniacsamok ópitósól:

2. v;íllo, /;il Zöld iskola lclujít;'is;i

IIivatal ós orvosi reiidclö a jclcnlcgi iskolaból

üsszcseii

AFA
Vógösszcg

,z 1. válto/iit vógösszcgót csökkcnllicti a "zöld iskola"clad;ísi araiiak
37, 2 Milliónak iiicghatározolt) 60 %-a, dc növcllieli a lakások

iváltásának köllsógc.
L 2. változal vógösszcgót iiövclhcli az Orömnck fizclcndö (24,X
lillióiiak iiicgliatííruzott) liilajdoiircsz.
L kct tanulinaiiy lcgcllcröbb adata a 2. valtozatbaii szcrcptö "zöld
;kolu" lulujitási költsógc (a külöiibség kb. 60 %). Ezciikívül a/. I.
álloziilbiin szcrcplö új hiyalal ópitósc cscten vaii jclciilös eltcrcs, ami
sm erlliető, liiszcn czt az adatot az önkormiiiiyz;ilnak kcllctt

tcy.adiiiíi ;i ni;ir korábban clkó.szítclt tcrvck ós költ.sógbccslósck
lapján. Az önkoniiiínyzat kópvisclőtcstiilcte az 1. változ;il mcllclt
)gialt állásl.

A+A
inillió l''t

76. 60

26. 00

49. 60

152.20
38. 05

190. 25

Atlikliirt I.
inillió l''t

57. 70

26.00

26.00

109.7
27. 425

137. 125

(E/ckcl ii/ összcgckct
ásökküiiti ;i /old iskolíi

clatli'isi ;'ir;'in;ik 60 %-a!)

46. 752

29.25

76. 00
19. 00
95. (X)

72. 00
(lcljcs)

24. 90

96. 90
24. 225

121. 125

Attik'arl II.
inillió ]''l

54. 50
', (1. ülcm)

24. 90

79,4
4'

99. 25

Allik'art III.
inillió l''l

46. 00

(1. titcin)

24. 90

70. 90

SS. 625

Altik'arl I\'
iiiillió !''(

47. 00
(1. iilcin)

24. 90

71. 90

S9. 875

. 'I 2. vállozal vr. ^d.'i.'iZt. '^ol iK'ivvllu'li az iliwiiiirk. ftzi'leiicid
-/0 % liilajdoiiiviz.

Mivcl cgyik vii\[o7i\\. iiicgvylósítc'isa scin kc/.dődöll cl, ;i/.
önkoniitínyzati Llöiilás cllciiórc iiyilotl a kórdós. Mivcl azonbcin u/

óriiilcllck, a szülök, a gycrmckck vólcmcnyc c/. idáig nciii
Ibgaliiiazódotl incg í\7. Iskolaszók clliat;írozt;i, liogy cgy kórdőivct
kószit. A kórdöivct a/. iskola cs iiz óvoda taiiiilói Ibgják liíi/. iiviiini
szíilciklicz ós kcrjí'ik a szdlökct, liíi vun vólcmcnyük nc lclcjtsók cl
vissz;ijiitt;itiii a kórdöivckel gycnnckcik altal.
Akik rajliik kivftl meg nyilíitkozni kivannak a kórdósbcii, ;i/. iskolabai)
cs az óvodiibaii litwájiitlialníik a kórdöivcklicz.

A/. Iskolasy. ók s/.ülői oIiJala.
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INGATLANKÖZVETÍTÓ

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFI.
2097 PlLLSBOROSJENÖ KERTKÖZ 4.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávii bérbeadas külföldiekiiek is, videofilmen történö
nyílvántartás, számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés, ügyvédi közremüködés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Oröm, Solymár, Bp. III. kerület területén lévö ingatlanok
közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504 ; Rtl': 06-30-218-53 1
Együttműködünk több mint tíz ingatlaiiközvetilővel!

Ogyvezető igazgató: Kerényi István
Forduljanak bizaloimnal sokéves tapasztalattal rendelkező miuikatarsaiiiklioz!

Félfogadás: kedd-pétekig 11-19 óráig ; szombaton: 10-14 ói-áig

Budai út

Pilisborosjeno buszvégállomás

Tr
Kossutfa tér

o

Kert köz

Foút

^ ^-

^
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^
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.
.fr
<fc

.fr
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^

Hirdetés
. csatornarendszerek rákötése az

épülő csatornahálózatra,
földmuiikával;

y víz-, gáz-, központifűtés szerelés,
tervezéssel, igény szeriut vassal,
rézzel, műanyaggal;

. kéménybélelés;

. kéményépítés;

. lakatosmunkák, kerítések, kapiik
stb.

. melegvizellátók kiegészitése
napkollektorral;

Kcdvező árak, gyors kivitclczés! Kérjcn
iiigyciies, számítógé|)cs ajánlatot!

Cím: Guba József,
2097 Pilisborosjeiiő, Szt. Donát u. 29.

(Szőlő u. 39.)
Tel. : (06-26-) 337-276

Zsitnyányi Attila
okl. épületgépész mérnök

kíilső gázvezeték és új csatlakozóvezeték
tervezése.

Családi és társasházak ipari épíiletek
vízellátásának, csatornázíísának
közműrevaló rákötéssel cgyiitt,

gázellátásának központi fíitésének kiil-, és
beltéri úszómedencék gépészetének,

ködtelenrtésének, valainint családi házak
SPLIT klímáinak terv'ezése, kivitelezésének

szeivezése. Költségyetések és
anyagkivonalok készitése.

Pilisborosjenő, Tölgyfa u. 10.
Tel. -Fax.: (06-26) 336-246

Giízkészülékck javítása, karbantartása
felújítása, garanciával.

Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Tel. -Fax. : 06-26-336-246

Dr. Zakariás

Gyöngyvér
fogszakorvos

magánrendelésc
kedd, csütörtök délután 17-19

öráig.
Cím: Pilisborosjeiiő, Mária utca

14.
Tel. : 06-26-336-154

Gázkészülékek javítása,
karbantartása!

Vezúv és Fégtlienn berendezések
garanciális idön beliili

szei-vizclése.
Kmetz

Tel: 06-30-522-493,
vagy 06-26-336-109

Mosógépek
(Hajdú, orosz
német)
Centrifugák
Hötárolós kályhák
Villanybojlerek
Hajdú gépek

DÉKÁNY IMIÜE
Háztartásigép-szerelö

2011 Budakalász,
JózsefAttilau. 37.

(06-26)341-75 vagy
06-20-385-373

Orvosi ügyelet!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Dr. Konnos József

Dr. Kovács Lcvente

Dr. Vciiesz Iloiia
Dr. Vcnesz Ilona
Dr. Venesz Ilona
Dr. Kovács György
Dr. Péterűy László
Dr. Konnos József
Dr. Dr. Baksa Eva

Dr. Péterffv László
Dr. PélcrfTv L;íszló

Dr. Kovács György
Dr. Vcncsz Iloiia
Dr. Konnos Józscf
Dr. PéterHy László
Dr. Meggycsi Tíinde
Dr. Kovács Lcvciilc

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Péterffy László
Kovács György
Pélerffy László
Konnos József
Baksa Eva

Kovács György
Kovács György
Kovács György
Kovács György
Baksa Eva
Konuos Józscf

23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Üröm, Honvód u.

Pbj.. Mária u.
Üröm, Doktor
Uröm. Dózsa

Pbj., Rózsa u.

13.
. 11.:
Gy.
8.

Üröiu, Honvód u.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

24.

21.
18.

24.

Kovács Leveiite

Kormos József
Kormos József
Kormos József
Kovács György
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Az JV O autóútról

Pilisborosjenő Onkormány-
zatának állásfoglalása az
UVATERV Rt. által készített
"Az MO autóút északi szek-

tora, a lO. sz. főút- 11. sz. főút
közötti szakasz előzetes kör-
nyezeti hatástanulmánya"

ügyében.
1997.

Pilisborosjenő Onkormányzatának
határozata:

A 21/1995. (H. 9. ) sz. határozat szövcge:
Pilisborosjenff Önkormányzat Képviselff-

testillete ai "MO" aiitópátya észah,
ésviknyngati szektor nyoinvonaláiiak
megépítését Pilisborosjeiw Közigazgatási
terilletén nem engedélyezi. Terillet-
felluisználási engedélyt nem ad ki A tilaloin
a föld feletli és föld alatti megoldásokra
egyaránt ervényes.
Fenti határozatával az Önkormányzat

1992. január 8-i állásfoglalását meg-
crösitcttc, és pontositotta. A fenti
hatiírozatot 1997. január 9 -én újból meg-
erösitettc.

Indoklás
Az indoklás alapelvci:
Elözményck
Pilisborosjefiő Öiikonnáuyzata és lakossaga (a
továbbiakban "Pilisborosjenő") 1988 óta,
amikor is a 400Kv-os távvezeték és az MO-as
aiitópálya közös iiyomvonalon való vezetése
napirendre került, folyamatosan tiltakozik az
említett létesítmények megépítése cllen. Emiek
eredményeképp a távvezeték tervét 1989-ben
elvetették. Azóta két azonos tartalmú hata-
rozatban (1992, 1995) erősitette meg, hogy az
autóút épitését teriiletén iiem eugedélyezi.

A tartalomhöl:
Az aviö-ás áutoutrol
Egyhazi hírek
Kozleményck, félhívások

A tiltakozás módjai:
Pilisborosjenö meg kíváu ragadni minden
törvényes eszközt érdekeinek érvényesítésére,
ebben egyarant szamít szakértök, szervezetek,
intézmények közreműködésére, valamiut a
lakossag érdekérvényesítő képességére. Mivel
Pilisborosjeiiő nem rendelkezik költséges
hatástanulmányok elkészítésére szolgáló anyagi
keretekkel, szakinai vitákat nem kíván
eldöntem, azonban l'elhoz minden olyan érvet,
amely a hely ismeretéböl, általáiios cmberi
érzékszervi tapasztalatokból, valamint luteles
forrásokból szánnazik.

Pilisborosjenőnck cs k&rnyékének értékei:
Pilisborosjeuö tudatában van elhelyezkedéséböl
és környezetéből fakadó értékeinek, azokat,
amiként korábban is, óvja, fejleszti. Ezt
azonban uem csak sajat lakossága számára
teszi, hauem mindazokért is, akik valamilyen
fonnában részesülhetnek belőle: az egész évben
tertiletüiikön kiranduló túristakiiak, tenné-
szetjárókiiak, valamint Budapest egész lakos-
ságának, akik uem kis részben a Pilis erdőségei
felől érkező, a várost Pilisborosjenö délkeleti
határán elérő, friss levegöt lélegzik be.
A lakosság és a környezet v'iszonya:
Pilisborosjenő sajátjának érzi az őt köriilvevő
erdöségeket, hegyeket, inezöket, ezt tekinti ter-
mészetes kömyezetének. Ebben a tekintetben
Üröm községet közelségénél, hasonló adottsá-
gamál fogva, ugyanazon tennészeti egységbe
tartozónak, eimélfogva a tennészet nagymérvű
átalakításávaljáró hatások szempontjából a két
telepíilést egymastól nem elválaszthatóuak
tekinti, így kömyezeti problémait szomszéd-
jának "exportalni" nem kívánja.
A kitelepítéseket elszenvedett német ajkú,
valamint az azóta betelepült iiiagyar ajkú
lakossag egyetértésben próbalja a mai napig
épségben megmaradt tennészeti kiucseket
utódaim változatlanul, vagy ha lehet, iiiég
gazdagabbaii átadni. Emiek ajogát tölíüik seiiki
el nem veheti, ezért a végsőkig liarcolni fogiuik.
Pilisborosjenő jovőjc:
Pilisborosjenő sajátos településszerkezeti
jellegének inegőrzósével, a terjeszkedés
értelmes korlatainak betartásával a
továbbiakban is lehetőséget kíván biztosítani
azokiiak az emberekiiek, akik a tiszta levegö ós
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a gyönyörii táj előnyeiért otthagyják a városi
életet. Mivel emellett a tennészet értékeinek
megőrzését is szem előtt kell tartaiii, a falu
hosszabb távon csak Üröm felé terjeszkedhet.
Pilisborosjenő tehát a nagyváros közelségének
előnyeit is élvezö üdülö és pihenő falu (nem
külváros!) kíváii lemü, de meg akarja őriziü
falusias jellegét: ezeket zárt völgyben való
elhelyezkedése, zsákfalu jellege számára
lehetővé teszi. A tervezett autóút a tennészetes
fejlődés ezeii folyamatát meghiúsítaná.
Az autóút északi (10-11. sz főutak közöttí)
szcktorának hnsznossága cllcn :
(Előzetes hatástanulmáiiy /EHT/ 1. 1)
1. . A traiizit útvonalak fő iránya NY-K, az

északi szektorba mesterségesen gerjesztett
forgalom áramolna.

2. Oröm-Pilisborosjenő közúti kapcsolatai
kielégítőek, a lakosság nagy része
autóbusszal közlekedik. A 10-es út
tervezett kiépítése megoldástjeleutene.

3. Az útszakasz egyáltalán nem csökkentené,
hanein növelné a kömyezeti terhelést az
idearamló forgalom niiatt, ami különbeii
nem jömie ide. Ha a Bécsi út-Szentendrei
út határolta teriilet forgaliua esetleg
valamelyest csökkemie is, az ebböl fakadó
előnyöket elhanyagolhatóvá temié az
MO-áson áthaladó forgalom Budapest
egészére kifejtett káros hatása.

4. A Pilis lábánál elterillő terilletnek niucs

sziiksége ipartelepítésre, éppen hogy saját
köruyezeti értékeinek megóvása, ki-
hasziiálásajelenti számára az "ipart".

5. Uj híd építésének szükségességét a
szektoron átvezetö út indokolatlansága
megkérdöjelezi.

A nyomvonalváltozatok ellen:
(EHT. 1. 3)
1. Pilisborosjenő egyetlen nyomvoualat sem

hajlaiidó elfogadui, sem a uégy kiválasztott
köztll sem az elvetett változatok
közíil. Eniiek oka az, hogy a
uyomvonalaknak gyakorlatilag azonos
hatása lemie Pilisborosjenőre és Üröinre,
azaz olyan szíik teriileteii kínálnak
alternatívát, hogy kömyezetvédelmi
szempoiitból alig észlelhető eltérés
közöttük.

A tartalonibol:
Ovadi hírck ,

Orvosiügyelcti hcosztas |
Alapitványi cikk í
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MO (folytatás az előző oldalról)
Az altematívák még csak meg sem pró-
bálnak Budapest területén keresni megol-
dásokat, saját környezeti és közlekedési
gondjaikat egyszerűen átniházzák a
kömyezö településekre.

2. Ebbeu a tekintetben az alagutas megol-
dások nem különbek a felszíni veze-
tésüektől, hiszeu a levegöszeimyeződés,
tájrombolás mértéke közel ugyanaz.

3. Hasonlóképpeu nem fogadható el hegy-
vidéki vezetés sem (K), az EHT. által isjól
meghatározott okok miatt.

4. Mindeu nyomvonalváltozat 10-es úti
csatlakozása Pilisborosjenö bécsi úti
települését szelné ketté, ezáltal az ottam
lakosok a két út negatív hatásainak
összegzödése miatt gyakorlatilag élet-
veszélybe kerülnének.

5. A most vizsgált szektomak a iiyiigati
szektorral való kapcsolata minden nyom-
vonal esetén az imént említett bécsi úti
telepíiléseu haladna át, azonban emiek
indoka ismeretlen. Másrészt elfogad-
hatatlau az az elképzelés, hogy a
körgyűrűnek egy szakaszát egy olyan
szakasszal (a nyugati) kapcsolódás jegyében
tervezik meg, amelyet eleve nem hagyjóvá
sem a Tennészetvédelmi Igazgatóság, sem
az Erdöfelíigyelöség (lásd az EHT. l. sz.
mellékletét!), valamint tiltakozik elleue az
ott élő lakosság, és mindeu ajövőért aggódó
értelmes ember.

A forgalmi viszonyokra vonatkozó számítások
ellen (EtIT. 1. 4):
A forgaln^i vizsgálatok elméleti modellre
épüluek, ezeket uem előzték meg erre
vonatkozó koiikrét felmérések. Pilisborosjenö a
forgalomszámítási adatokat nem tekiuti az
autóút melletti érvnek, mert azok egy hibás
elképzelés által mesterségeseii gerjesztett
forgalomra vonatkoaiak.

A forgalomterhelési számítások közölt
eredményei megítélésíüik szerint különbeu sem
igazolják a belső kerületek forgalom-
csökkeuéseként várt kedvezö hatásokat.

A levegőszennyezcs ellen:
1. Az autóút okozta levegőszeimyeződés

mértéke mérések nélkül is elképzelhetö.
Elutasítmik mindeu olyau kísérletet, amely
határértékek megállapítása révéu "elvisel-
hetővé" uyilvánítja a terhelést egy olyau
helyen, ahol gyakorlatilag szemiyezetlen a
levegö.

2. Az EHT. maga is úgy fogalmaz, hogy (44.
oldal) "e kedvező kömyezeti hatás jelen
fázisbau pontosaii még nem becsülhető",
ami arra vonatkozik, hogy az autóít esetleg
forgalomelvoiió hatásával csökkenti a város
egyes pontjainak szemiyezésterhelését. Az
ebben a kijelentésbeu lévő nagyfokú
bizonytalanság uüatt, valamint az eddig és
az eziitán elmondottak bizonysagai alapján
helytálló az a kövelkeztetés, hogy a
körgyíirű ezen szektora mellelt uem hozliató
fel értehnes érv. Külön megjegyzendő, hogy
mivel az É-NY-i erdős teriiletek Budapest

tíidejéuek tekinthetők, az en-e terelt
forgalom a forrásnál szeimyeziié a levegőt,
ez pedig egyenlő a szándékos mérgezéssel.

3. Jelenleg Pilisborosjeuő levegöje tiszta és
egészséges. A gáz bevezetésével ez az
állapot még kedvezőbbé vált. A két község

lakossága uéhány évvel ezelőtt egy
laboratórium építése ellen tiltakozott,
amely kisinemiyiségű fonnaliut bocsájtott
ki a két falu között, eimek eredményeképp
a laboratórium müúmálism csökkentette a

kibocsajtást, söt mára már meg is szün-
tette: ez jól mutatja, mennyire fontos a
levegő tisztasága a lakosság számára, s
hogy mindeut megtesz védelmére.

4. Pilisborosjenöt dombok és hegyek övezik.
Szélcsendben a szeimyezett levegö beülne a
völgybe, és veszélyes mértékben felsza-
porodna. Ez a hatás ma is jól érzékelhetö,
amikor néhány ftistölgő kémény ilyen
napokon szinte megtölti az alacsonyabban
fekvö helyeket. Ez a hatás egytbmiáu
jelentkeme minden nyomvonal, felszmi és
földalatti vezetés esetén is.

5. Pilisborosjenő hagyományosan mezö-
gazdasági telepíilés volt. Ma is folyik
nagytlzemi növénytenuesztés, de emiél is
fontosabb a kiskerti gytlmölcs és zöld-
ségtennelés, valamint a szölötennesztés. Az
500 méteres tennesztési tilalom, és az evvel

járó további ajánlott korlátozás, valamint a
levegö- és talajszeimyezés várható foka
minden nyomvonal esetén a lakosság
életmódjáuak durva megváltoztatását,
életesélyeiuek csökkenését vomiá maga
után, mindez aziitán, hogy a privatizáció
során a lakosság gazdálkodásra s késöbb
építésre alkalmas földterilleteket kapott.

A zajszcnnyczés cllcn:
1. A csend hasonló temiészeti érték, mint a

tiszta levegő. Pilisborosjenő domboktól
védett völgye viszonylag védett a
zajforrásoktól. Az itt lakók jól ismerik azt a
jelenséget, amikor a hegy egyik oldaláról
kivehetök a masik oldalon beszélgetök
szavai, pedig egymástól legalább egy
kilométerre vamiak. A Nagy-Kevély
lábánál élők esténként jól hallják a
Solymárvölgyben elhaladó vonatok zaját.
Egy ilyen völgyben a tervezett autóút
zajhatása annyira felerősödue, ami taláu
csak a belváros zajához mérhetö.

2. A zaj- és légszeimyezés mérséklésére
telepítendő (egyébként nem uagy teriiletű)
erdösávok megnövekedéséhez köriilbelül
egy emberöltő szükséges: mégha
csökkeuteni is tudiiák a káros hatásokat,
addigra egy nenizedék már a pusztulás
szélére kerill.

3. Pilisborosjenő sajátos elhelyezkedéséből
következvén a zajvédő t'alak hatása
elenyésző, hiszen a település miudenképpen
a zajforrás fölött teriil el.

Vizeink:

1. A nyomvonalak Pilisborosjenö és Uröm
vízbázisán uyiigszanak. Az alagutas
megoldasok esetéii erős veszélye van a
karsztvizek sériilésének, ezáltal több ezer
ember maradhat ívóvíz nélkűl. A l'elszini és
alagutas vezetés egyaránt rendkívül
veszélyes hatást gyakorol a talajvizekre és a
mélyebben fekvő vízkészletre a csapa-
dékvízzel történö leszivárgás révén, hiszeu
az utak közismerten sok káros anyagot
tennelnek (gumi, azbeszt, olaj, fagyálló, só,
haváriás szemiyezések stb).

2. Községíüikbeu jelenleg is sok gondot
okoziiak a felszín alatti vizek. Emialt iudult
meg óriási áldozatok uyomán a csatomázás.
Az eddig is kiszámíthatatlaiml eltűuő és

felbukkanó források, vízfolyások veszélybe
sodorhatják a régi építésű házakat, hiszen a
mélyvezetésű vagy az alagutas megoldások
egyaránt ismeretlen hatásokat gene-
rálhatnak.

Az élővilág:
Pilisborosjenő nem fogadja el, hogy az EHT.
szerint az élővilágra az autóút hatása
"semleges" (55. oldal), hiszen az 54. oldalon
éppen arról van szó, hogy az úttól 2-2
kilométeres sávban a repülő állatok
elköltöznek. A lakosok jól ismerik a falut
gyakran látogató számos (gyakran védett)
madárfajt, valamint onütológusok is gyakran
felkeresik a kömyéket. A madarak távozásával
az élet távozik.

Táj és emberek:
1. Pilisborosjenő nem ért egyet az EHT. azon

megállapításával, hogy a tájkép módo-
sulásával járó hatások elhanyagolliatóak.
Bar a táj megítélése sziibjektív, s így egy
tervezőintézet véleménye is az, azonbaii
ebben az esetben nevetséges azt állítani,
hogy a Nagy-Kevély impozáns látványát, az
alatta elteriilö kedves falucskát a 2x3 sávos
autóút nem zavamá meg, sőt, uem teiuié
töiikre.

2. Az MO-ás autóút ezen szakaszának

megépülése az itt élőket megfosztaná az
egészséges emberi élet feltételeihez való
jogoktól, ráadásul egy olyan területet temie
visszafordíthatalanul töiikre, ainely éppen
tennészeti, kömyezeti állapotának egyedül-
állóságával tíuúk ki.

3. Az autóút megépülésével az iiigatlaiiok
leértékelődnének, esetleg eladhatatlaimá
válnának. Az így elöregedö lakosság
kényszerítve volna korábbi egészséges
életfeltételeit nélkülözve élni akkor, amikor
gyakrau évtizedeken át kitartó mmilcával
megkeresett jövedelmét fektette bele
iugatlanába: itt alapított családot, ide
tervezte jövöjét; s aztáii semmiféle
kárpótlást uem fog kapiii, mert ezt a
veszteséget nem lehet káq^ótólni!

4. Jelenleg Pilisborosjeuő (hasonlóképp
Üröm) lakossága napról uapra fiatalodik, a
gyennekek száma olyaii gyorsan nő, hogy
már sem az óvoda, sem az iskola nem képes
befogadni öket. A társadalom elöre-
gedésének idején épp egy olyau települést
elpusztítani, ahol csak 1996 szep-
tembcrében közel 30 gyermek szűletett,
ahol nem ritka a három gyennekes család,
enyhén szólván is felelőtlen cselekedet.

5 Az autóút megépülése a nyomvoualaktól
függöen lényegébeu összetartozó telepü-
léseket vagy településrészeket vágua el
egyinástól, lehetetleimé temié az adott
telepíilés további temiészetes fejlődését.

Összcgzés
1. Az EHT. az autóút elsösorbani kedvezö

hatasát a utazási-közlekedési "közérzet

javításá"-ban (56. oldal) látja, amivel ha
összevetjük azokat a károkat , amelyek
közvetlenül több mint 7000 einbert, illetve
utódaikat érintik súlyosan, és
visszafordíthatatlanul, valamint, ha arra
gondolmik, hogyan tesszilk töiikre Budapest
hosszútávú életlehetöségeit, egyrészt a
légcsatoniák elfertőzésével, inásrészt a
zöldteríiletek felélésével, a uyiigalmas
elövárosok, kirándulóhelyek megsziinte-
tésével, (folyt. a köv. oldalon)

MO (folytatás az előző oldalról)
akkor jogosan merül fel a kérdés, vajou
kiuek, miért van szliksége az MO-ás autóút
É, É-NY-i szakaszáiiak megépítésére. 4

2. A tervezet a kömyezeti hatások elem-
zésekor az "elviselhetö" kifejezést hasz-
nálja következtetései levouásálioz, aini az
egész tanulmány megalapozatlauságátt
jelenti számmikra, hiszen egyrészt "elvisel-
hetetlen" jelzöt eleve nem adhat, mert
akkor öimön érvényességét teimé töiikre,
másrészt elviselhetetleimek csakis azok

jeleiithetnek ki egy hatást, akik azt tapasz-
talják. A tervezet igazából meg sem kísérli
modelljének a valós helyzetre alkalmazását,
felszínes egyszerűsítésekkel él.

BACIFISTÁK

Szükségesuek találjuk kijelenteni azt, hogy
fenti érveiiik bánnelyike öumagában is
elegendő alihoz, hogy a tervezett autóút
építését elutasitsuk.
Az Uvaterv által elkészített tervezet tehát a
fentiekben elmondottakból is látható
módon egy Pilisborosjenö ériiitettségét
látványosan mellőzni szándékozó, csupán
elméleti számításokon nyi igvó mmika,

amely nem alkalmas végleges hatás-
tanulmány kiindulópontjául, márcsak azért
sem, mert Pilisborosjenö nem fogadja el az
autóút ezen szakaszának megépítését,
egyetleu nyomvonalon sem.

Az indoklást összeállította:

Pilisborosjenő Öiikormányzata uevébeu a
Környezetvédelmi és Tcrületfejlesztési
Bizottság.

Aláírták a képviselők:

Fchcr Józscf, Hevcs László,
Kiss Béla, Kovács György,

Pálinkás Miklós, StampfRomán,
Szántó Mária, Szimeth Mária,

Zsitnyányi Attila,
Szegcdi Róbert polgái-mester

Pilisborosjenő, 1997. jaimár09.

Bacigyár, vínisüzem, oltóanyaglaboratórimn, onuúnveszt: talán ezek a
legismertebb elnevezései amiak a micsodának ott a falu elején. Párás
őszi-téli reggelen még néha látni a legeudát, amely körilllengi. Ain úgy
tíiiiik, a legendából mára már eltüntek a vérszopó ocsmánypofájúak és
bojtosfarkú ördögök. Békés, mánnár idilli uyugalomban telnek a
létesítméuy (nevezzük így) hétköziiapjai. Node egyszercsak, lurtelen
megjeleuik uégy alak, s bebocsáttatást kér. De kicsodák ezek a gya-
núskülsejűek? Őrök ők, az elsök, mondhatni úttörők, akik nem
óhajtanak mást, mint a korábbi ígéretekiiek és inegállapodásokiiak
megfelelöeu kicsit belepillantaui a vörössüveges boszorkánykonyha
istentelen üstjébe.

Ugyanis kiválasztatott (s ezen újság lapjaiu meg isjelent nevtik) 8
ember, hogy időközöiiként ellenőrizzék, rendben memiek-e a dolgok
ottan, uem fegyegeti-e valami veszély a falut omian. Most Pilisborosjenő
részéről Kovács Györgyöt, Körtvélyesi Tibort, Szentesi Zsuzsát, és
meghivott szakemberiü&et Takácsik Tibort az tizem részéröl Beucsik
Péter. Hudi Fereuc és Laczkó Tamás fogadta. Bár teát nem kaptmik,
amit különbeu bizonyosan csak uémi bizonytalausaggal fogyasztottuiik
volna el, kaptmik válaszokat, kimerítőeket, minden létező kérdésiüikre.

A helyzet az, hogy majdnem dugába dőlt a terv, ha iiem vakcináról
leime szó, mondhatnám, majdhogynein ki kellett önteniük az évi ter-
mést, anúről egyébként az aranykori OBJEKTIV adásából is
értesülhettíüik. Szereucsére az ügy megoldódott, így falmik izgatott
kézdörzsölés közepette számithat a 8 ezrelékes ipariizési adó valóban
jelentős suuunájára.

Az is kiderűlt, a négy nagy nenizetközi céggel szemben akár esélye
is lehet emiek a vállalkozásnak, különösen ha azt tekintjük, hogy
egyedül ebben az oltóanyagban van magyarorszagoii izolált törzs, sőt az
itteni eljárás jóval hatékonyabb készítményt eredményez, ugyanis
példaul itt mideu egyes tojást szakértö kezek oltanak be a futószalag
Íielyett. (Itt kell megjegyeziü, hogy a közluedelenuneml ellentétben a
tojások egyáltalán nem egyfonnák, külöiiösen belül!) Erről jut eszembe,
apósom ídén is beoltatta magát, csakliogy a patikákban kizárólag
kíilföldi vakcinát lehetett kapni; nem is hasziiált seimnit.

A iigyelmesebbje valamelyik elöző száiiuuikban olvashatta azt az
értesítést, hogy a labor megszüutette a karos fonnalin kibocsátását. Igen,
ez igyiigaz. Emiek oka az, hogy a tojások előkeltetése másutt törtéiúk
máipedig a fonnalin ebben a tazisbaii játszotta csúfos szerepét a levegö
stenlizálásában. Egyéb veszélyes anyag kikerillésére gyakorlatilag nincs
esély: folyamatos számítógépes klímareudszer ellenörzi és dokumentálja
a kömyezetet ügyelve arra, hogy bent mindig kisebb legyen a nyomás,
valahogy olyan lehet, mint egy t'ekete lyiik, amiben eltűnik minden
(javaslom egy átoktal építését az üzem közelében, ahová
kimérgeskedhetnéiik magmAból gytilemlö haragjaiiik). Szennyviz két-
féle keletkezik, a konununális, amelyet most kötnek be a tisztítóiikba,
valamint víms- és fonnaliiimentes ipari, amelyet Szentendrére
szállítauak szigorúan elleuőrzött szippantók. A tojásokat, miutan
kivétetett belölük a príma matéria, felfözik, és ahelyett, hogy rendsze-
resen megvendégeluéuek bemtíiiiket, konténerbe teszik, és elszállítják
továbi feldolgozásra. (Különben épp e konténerek köriil voltak bonyo-
dalmak, amelyet végre egy saját gyartmanyíi koiiténerféleséggel oldoltak
meg. ) Egyéb veszélyes hulladék (vatta, tű, céma, gyíiszü slb) cddig vagy
40 kiló keletkezett, amit Dorogon elégettek.

Visszatérve azokra a dögökre, mármint a vírusokra, ezek
elkényeztetett egy alakok ám! Nem elég, hogy törzsköuywel ellátott
arisztokrata tyíikok és cünzetes kakasok szerelmének gyüinölcstojásaiba
ojtatnak, hauem ezekliez még hozzá is vamiak szoktatva! Aimyira, meg
sem bíniak maradni a levegöben, sőt még a nyajas olvasó kiilöiiben oly
komfortos nyálkahártyájáii sem, s szerintem, ahogy ezeket a dögöket
ismerem, egy egyszerii falusi tik torz és műveletlen tojásábau is csak
fítymálnák a koszt és kvártélyt.
Szóval kömyezetvédelmi szempoutból nem találtuiik semmi
"kivetnivalót", s az üzem eddigi míiködésében veszélyhelyzet nem volt.

Kérdeztük még, mik a tervek. És lássmik csudát, ezekiiek terveik is
vamiak! (Hálistennek, megy a bót!) A cég kutatásokat is folytat,
állaiidóau fejlesztik a tecluiológiát. A legnagyobb buli, anii kinéz, egy
orrspré, amely mentesíthet miiiket az oltás, valljuk be, emberfeletti
kínjaitól. Ha bejön, a tervek szerint 98-ra, a külföldi piacok is
megnyilhataak. Ez a változás azt fogja eredményezm hogy kissé
bővíteni kell a kiszolgáló részeket, hiszen 8-10 emberrel többen fognak
itt dolgoaii, merlhogy a kiszerelés is itt fog törtémii A cég más
laboratoriumaiban folynak kísérletek új tipusú kombinált védöoltások
előállítására is, azonban ezek még kezdeti stádiumban vamiak.

Végül arról is esett szó, hogy miként fo&ják érinteui a
laboratóriumot azok a körülmények, amelyekről napról napra egyre
többet beszélíiiik. A privatizáció révén az üzem feletti teriiletek
inagáiikézbe kemltek. Egyeulöre a törvények értelmében még vánü kell
a terület esetleges beépítésére, azouban ha megkezdődik, arra feltétlenül
figyelni kell, hogy komolyabb méretű állattartást a közelben kizárjmik.
Persze ha Schultz uéni sárgarépái az egyik évben éppeu sováuykák
lesmek, azt fogja mondani, a gyár az oka, s uem lesz ember a töldön ki
eimek elleiikezőjéröl meggyöziii tudná. Ez beime van a pakliban. Valós
veszély azonban az MO-ás autópalya, amelyiiek legújabb terveibeu
szereplö 4 uyonwonal közül az egyik az üzem baloldaláu, a Széchenyi
utca közvetlen közelében, a másik jobboldalt a volt iskolaépület és
Oröm között meime. Reméljük erre nem fog soha sor kertilni, ez iiem
csak miiiket ölne meg szép, hirtelen halállal, hanem a vímsteclmológiát
is. Szegénykéim idejöttek, mert jó a levegő, megbírkóztak a falu
nagyrészéneklieves elleuállásával, örökre megtanulták, hogy csakis az
érin'tettek egyetértésével dolgozliatnak békésen, hatalinas költségeket
fordítottak újabb kömyezetvédelmi követelmények teljesítésére a talu
biztonságának megőrzése érdekében (épp ezen dolgok miatt nem
kíilönös, hogy a korabbi heves elleiizök cgyike most eflele beszámolót
ír!), aztán mellesleg jóval több mint l'élinilliárd forintot beleöltek az
egészbe (ha iiem tévedek, az OMNINVEST jelentése a \atm oMiiia
"nünden'. és a szintén latin eredetű angol im'est, itt "befektet"jelentésű
szavak összctétele, "mindent beleöl" órtelembeu), s egy napon
mehetuek a jó, büdös alagútba. Mert akkor mehetnek. Ezért aztán nem
csoda hogy inegigérték, összes lehetöségükkel, "véres verejtékkel"
(idézet Laczkó úrtól) fognak harcolni az autópályának még a gondolata
ellen is.
Bar reméljük, nem fog kelleni egylilt benziimel töltött injekciós tiikkel
dobálni a plexi-pajzsos rohamrendőrök csúfos falauxját, és mostautól
miiidörökké "bacifísta" módon békében ólíüik egymás mellett, mégsem
artjóelöre begyíijteni néhány igérö szót.

Körtvélyesi Tibor



"Non recuso
laborem"

"Non recuso laborem"

vésődött emlékezetembe az
est mindeu pillanatábaii,
amelyet a Magyar Kultúra
Alapítvány Székliázában a
"Régiók talállcozása" címeu
1997. jauuár 20-án megél-
hettem. A gondolat, amelyet
Márton Aron gyiilafehérvári
püspöktől kölcsöuöztem, az
est miuden pillauatában
látott és hallott élmények
hatására bele vésődött lel-
kembe. A régiók talál-
kozóján résztvevő alkotók,
akár csoportos, akár egyéni
felkésztiléssel mutatták be

munkájukat, látható volt,
hogy a Márton Aron-i
goudolat, a "uem hátrálok
meg a muiikától" elv
diadalmaskodott. Kedves
színfoltja volt e tekintetbeu

a népes egybegyííltek előtt
bemutatott fotókiállítás. ame-

lyet T. Asztalos Zoltán hozott
sok korábbi kiállitási stáció

után a Magyar Kultúra
Alapítvany Székházába. A
fotók "a hit fotográfusát"
mutatták be a uézőiiek. A
képek cselekvővé-részt-
vevővé emelnek fel. az áhítat

részesévé teszik a szemlélőt.
Ha a csíksomlyói képeket
látjuk, átszellemülünk a
tömeggel egytitt a pillauatot
rögzítő, és mégis az örök-
kévalóságot tükrözö tekin-
tetekkel. Köiuiyeztüik mi is a
segítségért esdeklő, a csík-
somlyói búcsúra zarándokolt
idős iiö és férfi szeuvcdő

arcát látva. Magukkal ra-
gadnak a képek, hogy szinte
egytitt várjuk a hajnali nap
első sugarait a Salvator-
kápolna előtt térdeplökkel,
eltaradtakkal, meggyötör-
tekkel. Melegeu ajánlom az

MTI fotóriporterének
kiállitását hívőnek, és hitet-
lennek, inert bizonyságul
szolgálnak képei arra, hogy
az ember a hit altal gazdag
is lehet. Jó volna, ha faluiik
lakójának kitíinő anyagát
Pilisborosjenő közönsége is
láthataá kiállításon, a csík-
somlyói képeken kívül, a
hodászi görög katolikusokat,
a széki úrvacsorát, az
arcképeket és a többieket, a
"Mutasd meg nékem a te
utadat" teljes gyíijteméuyét.
Az esten felléptek hazai
művészek, a galántai /Szlo-
vákiából/ vegyes kóms Liszt
Ferenc és Erkel Ferenc

műveivel, beregszászi, sza-
badkai és kolozsvári elő-
adóművészek kitűnő áté-
léssel és virtuozitással.

Ovodai hírek
Ezúton szeretnénk megköszömii mindazokat a
jelentős támogatásokat, segítségnyújtást, ami
gazdagítja az óvodai életüiiket.
l. / Október hónapbaii Fáyné dr. Péter Emese
pilisborosjenöi lakos közreműködésével pályázatot
adtmik be az óvoda számára. A pályázat 100.OOO,-
Ft-os díját megnyertük.
A palyazat célja a 3-6 éves gyerekek játékos
felkészítése az Európai Uiúó megismerésére,
életkonitaiak inegfelelö módszerrel, eszközökkel.
Ez a program része az óvodai nevelésnek. A tavasz
folyamán faröiik vouatot,"EU" vonatot vásárolmik
az óvodának.
1. 1 Megköszönjük Vepperi Zoltán pilisborosjenői
lakosnak, hogy óvodánkat 70 db bögrével
megajándékozta.
3., Csiszár Clu-istine az óvoda német óraadó
óvóuője karácsouyra közvetítette a Német
Evaugélikus Gyíilekezet adományait, 12. 000, -Ft
értékben sport eszközöket az óvodának. Ezen kívül
az óvoda-iskola és az ürömi óvoda számára
összesen 100 db kétnyelvíí képeskönyvet.

Szegedi Róbert Köszönettel

A BudaI.

Ugyelet ideje

jamiár 11-12

jauuár18-19

január 25-26

februárOl-02

febniár 08-09

február 15-16
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március 01-02

március 08-09

március 15-16

március 22-23
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április 05-06

április 12-13
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aprilis 27.

majus 01-02

május 03-04

május 10-11

május 17-18-19

majus 24-25

majus31-jún. 1.

június 07-08

júmus 14-15

júuius21-22

június 28-29

július 05-06

Allatorvosok ügyeleti beosztása
körzet terilletén az állatorvosok hétvégi ügyeleti beosztása 1997. január 11-től 1997.
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AR. K.
Egyházközség 1997.
február havi hírei

Minden keresztéuy közösség
figyeleuunel és a szeretet gya-
korlatias tetteivel forduljon a
szeuvedők felé.
02. Évközi 4. Vasámap. Unuik
bemutatása /Gyertyaszentelő Bol-
dogasszouy lümepe. Jenizsálem-
ben már az 5. században megün-
nepelték ezt a napot, és a 7.
századbau átvették Rómában is.
A Kisded auyja karjau vau, de
már feláldozva /Simeon szavai/
Az égő gyertyák is már a húsvét
éjszaka hangulatát idézik:
Kj'isztus a világosság!
03. Szent Balázs püspök a vértanú
316-ban szeuvedett vértanúságot
Licinus császár idejében.
Borzalmas kínzások után lefe-

jezték. Valószinűleg már püs-
pökké szentelése előtt végzett

orvosi téiiykedést. Ez akkoribaii, az
Udvözítö példája szerint is
összeegyeztethető volt a papi
szolgálattal.
05. Szent Agota szííz és vértanü.
06. Miki Szent Pál és társai
vértanúk. Pál a jezsuita rend tagja,
és a vele együtt Nagasakiban
keresztre feszített 25 társa a Távol-
Kelet elsö szentje.
07. Elsö péntek.
09. Evközi 5. Vasámap.
11. Lourdesi Boldogságos Sziíz
Mária.
A Szíízanya 1858. febmar 11-e és
július 16-a között 18-szor jeleut
meg Soubirous Beniadettnek a
Massabielle sziklabarlaiigban.
12. Hamvazószerda. A nagyböjt
kezdete. A nagyböjti idő célja,
húsvét ümieplésének előkészitése.
14. Szent Cirill és Szent Metód
Európa társ védőszentjei.
16. Nagyböjt 1. Vasámapja.
22. Szent Peter Apostol szék-
foglalása.

23. Nagyböjt 2. Vasániapja.
24. Szent Mátyás apostol ümiepe.
Mátyás a hagyomány szerint
Etiópiábau működött és ott szen-
vedett vértanúságot. Sírját Tri-
erben tisztelik.
"Isten szava gyakran átsuhau
rajtuiik, de nem vesszük észre.
Isten szava a fülünkbe jut, és
gyakran kellemetlenül érint.
Isten szava a lelklüikbe hatol, és
nyugtalamiá váluiik.
Isten szava átjárja szívünket, és
akkor gondolkodóba esüiik.
Isten szava beléiik hasít, mint a
villám: akkor megrendültüik.
Isten szava nyílvesszőként fíiródik
értelmünkbe, és akkor megvil-
ágosoduiik.
Isten szava rabul ejt, és akkor iiiár
nem alluiik ellen.
Isten szava birtokba vesz, és akkor
már emberekké lesztuik."
AVillibrord Verkade/
Fcbruár!

A karácsony csillogó, meleget
árasztó ünnepe iitán jön a

A Pilisborosjenőért Alapítványról

kacagtató, vidám farsang. Az
1997-es év erre igen kevés idöt
szabott.
Febmár közepe megálljt paraiicsol
a vidám heje-hujáuak! Helyette
felhangzik egy komoly intelem:
"Ember, einlékezz, hogy porból
vagy és porrá leszel!
Ez alól pedig seiiki nem kap föl-
mentést. Borzalonunal, féle-
leimnel töltene el beimüiiket ez a

tény, ám az Egyház rámutat a
keresztet vállaló Jézusra.

Nyomorúságuiikat, lealázó terhe-
iiiket magára vette. Vállalta a
halált is, hogy ezzel a mi örök
haláluiikat megsenuiüsitse. Nagy-
böjt Jézusára tekintve mérjem
meg, hogy memiyit is ér az éu
lelkem. Emberként álljak a
kereszt alá. Próbáljak együtt
éreziii az értem szeuvedő Jézussal
Rajövök énem mérhetetleu nagy
értékére. Orvendezö alázattal,
szívvel-lélekkel, emberségem
teljével mondjam: Jézus, köszö-
uöin!

Helyreigazítás

Igeu tisztelt borosjenői polgár a személyi
jövedelemadó 1 %-át az Alapítványon keresztítl
a falu visszakaphatja. Kérem nyilatkozziiiil;
miudaiuiyiau úgy, hogy ez az összeg a l'alu
fejlesztésére forditódjon.
Az alapitváay célja:
. az oktatás, a kultúra támogatása
. az egészségügyi ellátás javítása, különös

tekintettel a megelőzés és az egészséges
éleünódra uevelésre

. közvilágítás, közbiztonság

. a falii szociális goiidjauik enyhitése
Az 1992-ben alapított alapítvány miudeddig is
adományok, anyagi támogatások segítségével
tudta a kitűzött célokat megvalósítani. Minden
évben gyiíjtöttíuik az óvoda, iskola, kézilabda
szakosztály, a polgárőrség, természetjárók,
könyvtár , zeneiskola, iskolai tbgászatjavára, s
az adomáuyokat mindig az intéanény vagy
egyesület vezetője haszuálta tel belátása
szerint, de elsősorban tecluükai felszerelések,
maradandó, kézzel fogható eszközök
beszerzésére fordították. A kuratórium egyik
feladata többek között az ellenőrzés is, amely

Felhívás hó eltakarításra és
csúszásmentesitésre

A tél még nem múlt el. Okozliat még nehézséget.
Ezért felhívjuk Pilisborosjenő lakóinak és iiigatlan
tulajdouosainak figyelmét, hogy az öiikonnányzat
10/1994WI.24/SZ. rendeletének 9. §. és 10. §-a szennt
járjon el. A rendeletet az 1994. szeptemberi
Pilisborosjenöi Hínnondóban a lakók megis-
merhették. Jelenleg csak a két idézett paragrafust
ismételjük meg a reudeletben foglaltak felelevenítése
érdekében:
II. A közterületek tisztaságáuak védelme
tárgykörben:

9. S A közteríilet azon részét, amely az úttest és az
iugatlau határa között vau /járda, patka, rézsű, árok,
áteresz/ az ingatlan tulajdonosa - vagy ha van -
bérlöje, hasziiálója, kezelője köteles tisztán tartani,

miuden elszámolásnál meg is történt.
1996-bau mintegy 860 ezer forint keriilt a
feladatok megoldására.
1997-ben a már korábban felsorolt feladatok
mellett a kulturális élet terilletén szeretnéiik

támogatui egy köuyv megjelenését, amely
Pilisborosjenö történetéről fordulatosausan
megirva, képekkel dúsitva mar kézirati szinten
áll.
Bízunk abban, hogy nem csak mi tartjuk
tontosnak a településünkkel kapcsolatos
minden infonnáció könyv alakban történö
megjelentetését.
Az elmúlt 5 év alatt megbizonyosodhattak
Alapítványiiiik korrekt működéséröl. A korabbi
és mostani információk ismeretében kérek
minden adózó polgárt, nyilatkozzon úgy, hogy
az 1 % újra a mieiik, a l'alué legyen.
Köszönettel és tisztelettel

Bereczkiné Szeudrei Eva

Részletes ós bövebb lelvilágositás:
Telefouon 336-480

A Pilisborosjenöi Hínnoudó 1997. januán
számában megjelent az "Iskola, hivatal,
rendelő, míivház" című összefoglaló anyag. Az
IskolasT.ék Stillöi oldala megjelöléssel
me&jelent cikk nem a szíilői oldal
beleegyezésével készült. A cikket az újság
akkori szerkesztője juttatta a szerkesztőséghez.
A cikk visszavonási bejelentése már a nyomdai
mmika után érkezett, ezért módosításra nem
keriilhetett sor.
A I-Iínnoiidó ugyanezeu szamában megjeleut
"A Műszaki Bizottság tagjának véleménye"
címíi cikket László Iinre írta alá. A cikk utolsó
soraiban "ki vagy kik tizetik meg az
értelmetlen halogatásból eredő többlet
költségeket..." inegállapitás valós iudoka az
orvosi rendelö megépítése ügyében: a
beruházáshoz szükséges péiiz hiánya. A
csatornahálózat épitése mindeu beruházásm
fordítható öiikonnányzati péiizt felemészt.
Kérem a helyreigazítás tudomásul vételét.

Szegedi Róbert
polgánnester

illetve arról gondoskodni. Ezeken a teriiletekeu az
évszakiiak megfelelően fíinyírás, lombtalanitás, hó
eltakarítas, csúszásmentesités /járdán/ Pilisborosjcnő
községbeu elvarható mértékben kötelező. Kivételt
képeziiek a Polgánnesteri Hivatal által meghatározott
közterületek: Kossuth tér és a patak vonala.
JA^'Ipari, kereskedelmi, veiidéglatói célra bérbe vett
közterületek /közterülettoglalás/ tisztántartásáról a
bérbevevönek kell gondoskodni.
Kériüik minden érdekeltet, hogy embertársai ós saját
testi épsége érdekében reiidszeresen ós
szükségszerűeii végezze el a közterületeken a szóban
forgó muiikat.
Közterület-felügyelönk ellenőrzést végez. Aki a
rendeletben foglaltaknak nem tesz cleget, első
felszólítás alapján 2. 000,- Ft helysziiii bírsággal,
illetve szabálysértési eljárás esetén 10.000,- Ft-ig
terjedő bírsággal súlytható. Polgáimesh'ri Hivalal

5

Telefonkönyv
Tájékoztatjuk a telefouvouallal

rendelkezöket, hogy a Pest megyei
telefoiikönyvek kiadását

1997. fcbruár 10 és 14-e között
biztosítjuk, hctlotől péntekig

07 órától 18 óráig.
Helye: a Művelődési Ház

földszintje.
Ajelzett idöpont után a

telefoiikönyveket visszaszállítjuk a
MATÁV Szentendrei Távközlési

Centrumába.

Kérjük a teletbiikönyveket fenü
idöpontban személyeseu vagy

megbízottjuk útján átvemú
sziveskedjenek.



Zsitnyányi Attila
okl. épületgépész mérnök

külső gázvezeték és új csatlakozóvezeték tervezése.
Családi és társasházak, ipari épületek vízellátasáiiak,

csatomázásának ,(közinűrevaló rákötéssel egytitt)
gázellátásának közpouti fűtéséuek kül-, és beltéri
úszómedeucék gépészetéuek, ködteleuítésének,

valamint családi házak SPLIT klímáiuak tervezése,
kivitelezésének szervezése. Költségvetések és

anyagkivonatok készítése.
Pilisborosjenő, Tölgyfa u. 10.
Tel. -Fax.: (06-26) 336-246

Gázkésziilékek javítása, karbantartása
lelújítása, garauciával. Pilisborosjeiiő,

Tölgyfa utca 10.
f Tel. -Fax.:
í 06-26-336-246

. Mosógépek
(Hájdú, orosz , német)

. Centrifúgák

. Hőtárolós kályhák ^

. Villanybojlerek ~_

. Hajdú gépek
Dékány Imre

Háztartásigép-szerelő
2011 Budakalász, József Attila u. 37.
(06-26) 341-75 vagy 06-20-385-373

Műszaki rajzolót keresek, otthon
végezhető, eseti megbízásra.

Feltételek: közműtervezésbenjártas, pon-
tos, számlaképes. Tel: 06-30-423-398

Táncestet
rendezünk a Művelődési Házban 1997. lebruár 22-

cii 19 órától 02 óráig. A őO-as-70-es és a 80-as
évek slágereit a Hajnal Baudjátsza a közönség

talpa alá. Olcsó büfé iiiűködik! Jegyek a helyszínen,
belépéskor válthatók 250,-Ft-os áron

Hirdetés
Csatomarendszerek rakötése az éptilö

csatomahálózatra, földmmikával;
víz-, gaz-, központifűtés szerelés,

tervezéssel, igény szerint vassal, rézzel,
műanyaggal; kéinénybélelés;

kéményépítés; lakatosiuuiikák, keritések,
kapuk stb. melegvizellátók kiegészítése

napkollektorral;
Kedvcző árak, gyors kivitelezés! Kérjen

ingyenes, számitógépes njánlatot!
Cím: Guba József, 2097 Pilisborosjenö,

Szt. Doiiát u. 29. (Szőlö u. 39.)
Tel. : (06-26-) 3 3 7-276

Dr. Zakariás Gyöngyvér
fogszakorvos

magánrendelése
kedd, csütörtök délután 17-19 óráig.
Cím: Pilisborosjenő, Mária utca 14.

Tel. : 06-26-336-154

Gázkészülékek javítása,
karbantartása!

Veziív és Fégtherm berendezések
garanciális időii belüli szervizelése.

Kmetz

Tel: 06-30-522-493, vagy
06-26-336-109

A Művelődési Ház emeletén megnyílt az ODEON ART-VIDEO
művészfílm tékája!

Régi és íij filmek nagy választéka. Neves űlmrendezők
(Fellini, Buiiuel, Menzel, stb) alkotásai. Gyerek fílmek!

Filmslágerek (Kabaré, Utolsó tangó, A lovakat lelövik... stb. ).
Vásárlás és kölcsöuzés.Tagsági váltása esetén kedvezmény!

Nyitvatartás:
hétfö, csütörtök: 16 - 18 ; kedd, szerda, péutek: 16-19

Februári orvosi ügyeleti beosztás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nappal? Hétvégi ügyelet:
Uröm: 350-224 Orvosi rendelő péntek du. : 14
PBjenő: 336-308 Oi-vosi reudelő hétfő reggel í

dr. Baksa Eva 11
dr. Baksa Eva 12

dr. KovácsGy. 13
dr. Kovács L. 14
dr. Konnos J. 15
dr. BaksaEva 16

dr. Kovács Gy. 17
dr. Kovács Gy. 18
dr. Kovács Gy. 19
dr. Kovacs L. 20

Dr. Kovács György
Dr. Konuos Józset'
Dr. Péterffy László
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Éva

dr. Kovács L.
dr. Konnos J.

dr. Kovács L.
dr. Baksa Eva

dr. Péterffy L.
dr. Péterffy L.
dr. Kovács Gy.
dr. Péterfiy L.
dr. Konnos J.

dr. Baksa Eva

Üröm, Honvéd u.
Uröm. Doktor u.

Üröm, Dózsa Gy.
Uröm, Houvéd u.
Uröm, Dózsa Gy.

21
22
23
24
25
26
27
28
01
02

24.
21.
18.
24.
u. 69.

[ órától
} óráig

dr. Konnos J.

dr. Komios J.
dr. Konnos J.

dr. Kovács Gy
dr. Kovács L.
dr. Konnos J.
dr. Péterffy L.
dr. Baksa Eva
dr. Baksa Eva
dr. Baksa Eva

350-297
350-224
350-162
350-297
350-440

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESI^EDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlaiiok eladása, vétele, hossziítávi'i bérbeadás
külföldiekuek is, videofilmes iiyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés, ügyvédi
közremííködés.

Elsősorban: Pilisborosjenő, Uröni, Budakalász
teriiletén lévő ingatlanok közvetítése.
Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtf::06-30-218-531
Félfogadás: Kedd-péntekig 11-19; szombat: 10-14

Ug^'ezető igazgató: Kereuyi István

A Top videotéka ajánlata Farsangi Bál
Fénymásolas Miiiolta géppel 14,-Ft/db
aron

Megjelent az Aladdiu folytatasa és a
Toy story, Kelly hősei, stb....

Nyitvatartás :
hétköziiap: 15-21 óráig
szombat: 10-12 és 15-21 óráig
vasámap: zárva

Önt is várja a TOP VIDEOTÉKA!
PB.Í. Rózsa u. 2. ( a templomnal)

(. -.
^

^ "t
" ^:..

Alapitotta: az Onkormányzat Képviselö' Testülete
Felelö's kiadö': Szegedi Róbert polgármester

A szerkesztoség cime: 2097 Pilisborosjeno FS u. 16.
Tf: 06-26-336-02S, Fax: 06.26.336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethö' Kft.

lesz a Míívelödési Házban

1997. február 8-án
este 8 órától.

A zenét az Alte Kanieraden

zenekar szolgáltatja.
Büfé és tombola várja a

kedves közönséget!
Jelentkezni lehet:

KüllerJános: 336-141

..^."s>

-I.-

^
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4. évfolyam 3. szám

Nemzeti ünnep közeleg. Az
1848/49 évi forradalom és szabad-
ságharc majd másfélszáz éves évfor-
dulója. És van is mit ünnepelnünk! Hiszen
azokban az években a magyarság csodát
művelt. Nem váltotta ugyan meg a világot,
nem terelte új mederbe a világtörténelmet , és
a honvédsereg sem foglalt el egyetlen tal-
palatnyi földet sem idegen országokból. El-
lenben a nemzet megmutatta Európának,
hogy Magyarország több mint a Habsburgok
egyik tartománya, több mint egy török által
sivataggá tett, elmaradott földdarab Béostöl
keletre. Ez az esemény a magyarság európai
kultúmemzetté yálásának fontos epizódja.
Amit a reformkbr előkészitett, az 1848/49-
ben vált viss^avonhatatlan realitássá. A

pusztán a üemességet magába foglaló
nemzettudat ekkor terjedt ki, fogadta magába
az ország lakosainak nagy részét, a job-
bágyságot és kisebb részben a polgárságot.
Egy rendi különbségektől szétszabdalt tár-
sadalom 1848 folyamán egyakaratú és el-
szánt nemzetté vált, közös nyelwel, kultúrá-
val és hagyományokkal.

Most, 1997-ben ne higgyük, hogy a
nemzet fogalmát a történelem lomtárába

Y^ ^/ \^

Nemzet és emlékezet

tehetjük, a többi elavult ócskaság mellé. A
XX. század végén úgy tünik, hogy azok az
ideológiák, melyek ezt hirdették, kerültek a
fent emlitett helyre. A nemzettudatot nem
lehet pusztán társadalomtörténeti szempont-
ból összefüggésben vizsgálni. Osi és elemi
emberi igényt elégit ki, mely mindannyi-
unkban ott van. Egészséges mértékben és
visszafogott módon megélve óriási segítséget
nyújt identitásunk megtalálásában és ember-
hez méltó életünk kialakításában. A nemzeti

büszkeség súlyos megsértése vagy a
nemzettudat kiirtása tragikus következményű
folyamatokat indíthat el, gyilkos ideológiák
születhetnek vagy általános értékvesztés, a
nemzeti kultúra válsága következhet be.

Tudomásul kell vennünk, hogy a ma-
gyarság történelme folyamán időnként túl-
lépte a hazafiság és a nacionalizmus - soviniz-
mus határát. Már az 1848-as politikai elit
követett el súlyos hibákat az intoleráns
nemzetiségi politika révén. Ezek a hibák azon-
ban - ma már látjuk - törvényszerüek voltak.
Napjainkban a jelentös magyar kisebbséggel

1997. március

rendelkező szomszédos nemzetek
követnek el ilyen türelmetlenség-
ből fakadó hibákat államuk

területén élő nemzetiségekkel szemben.
A nemzettudat szükségessége az ember

misztikus - transzcendentális igényével is
összefügg. A nemzet olyan közösség, melybe
nem szabad választás útján kerülünk, hanem
egyszerüen beleszületünk. E közösség része-
seiként egységben érezhetjük magunkat a
tájjal, mely életünk színtere, a szük vagy
tágabb természeti kömyezettel, az ott élt, a
jelenleg élö és a majdan megszületö generá-
ciókkal. A nemzet tehát egy mágikus
közösség, és az ember ellen pedig a legna-
gyobb merénylet, ha megpróbálják létét és
világát megfosztani minden mágikus és ter-
mészetfeletti elemtöl, és egy siváran prag-
matikus, olajozott gépezet csavarjává teszik.

A nemzettudat táplálása és egy szétszabdalt
társadalom érdekeinek egyesítése soha nem
volt fontosabb mint napjainkban. A múltnak
szóló föhajtás és megemlékezés értékes és
bátorító üzenetet hordoz - ajövő rajtunk áll.

L.B.

MEGHWÓ

A Pilisborosjenői
Önkormányzat Kultúrális
Bizottsága ininden érdek-

lődőt szeretettel meghív egy
tájéköztató előadásra,

melynek témaja:
A közoktatási törvény

változásai
Előadó:

Dr. Bosch Mária
Időpontja:

1997. március 13.
(csütörtök) 17 óra

Helye: Művelődési Ház

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Pilisborosjenői HIRMONDÓ negyedik évfolyamába
lépett az idei évben. Úgy gondolom, hogy minden igyekezet
ellenére lehetséges még érdekesebbé és jobbá tenni. Legnagyobb
sajnálatomra azonban az új évfolyam számait már nem Gyeh'ai
Ágota szerkeszti. Az elmúlt másfél évben a közösen végzett
munka során ébresztett rá arra, hogy az újságírás, - még ilyen
amatőr, kezdő szinten is - felelősség. És ha nem párosul
igényességgel, bizony hitele sem igazán lesz. Bízom abban, hogy
segítségére az elkövetkezendő időkben is számíthatunk,
véleményét a továbbiakban sem fogja titkolni, hiszen eddig sem
tette.

Eddigi munkáját megköszönve, kívánok neki jó egészséget és
további eredményes munkát.

Marton Ferenc

MEGHIVÓ

Pihsborosjenő' község
lakosait ezúton

szeretettel meghívjuk
március 14-én

(pénteken) 17 órakor
tartandó megemlékezo
ünnepségünkre, melyet

a Műveló'dési Ház
nagytermében

rendezünk.

Kultúrális Bizottság
Altalwios Iskola

A taillatomWfc
Ünnepi vezércikk
Egyházi Mrek
Á, Polgánnesteri EBvatal líozlenttöi

Átaj*tatento 
A csatornázási'ol
Alapífványi interju
Kozéteti cikkeketE



A Pilisborosjenőért Alapítványról

Mostanában újabb feladaíok
hárulnak az, adófizetökre, eldönthetik kinek
juttassák ST. emélyi jovedelemadójuk egy
száT.alékát. Ebben talán segítség, ha réstlete-
sebben megismerkednek a Piüsborosjenöért
AlapüvánnyaL Bereczkiné Szendrey Evát
kértük meg, tójékozíassa az olvasókaí.

1991 őszén fogalmazódtak meg
bennem azok az alapvetö célok, melyekkel
alapítványt kellene létrehozni a faluért. 1992
februárjában az alapító okirat bejegyzésre
került, az alapító Bereczki Antal. Célja
kiemelten az oktatás, a kulturális élet fel-
lendítése, továbbá a klubok, a tömegsport tá-
mogatása, az egészség megőrzése, a közrend
erősödésének elősegítése. Olyan átfogó
célokat próbáltmTl; megfogalmaziii, ainelyekbe
az egész falu élete belefér. A kuratóriumi
tagságra az alapító kért fel három személyt,
így az alapítvány elnöke dr. Mészár Eva,
titkára Bereczkiné Szendrey Eva és a har-
madik Küller János lett. A kuratórium a mun-
káját a Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint, díjazás nélkül végzi.

Mimkáiik során elsősorbaii azt a
lehetőséget kívántuk megadiü mmdenkinek,
hogy aki bármilyen célt támogatni akar és tud
a faluban, azt megtehesse. Minden évben
meghatároztuk, hogy konkrétaii mire várjuk az
adományokat. Ennek elérésére jótékonysági
esteket. kiállításokat reiideztüiik. Ismeretes

például az iskola által szervezettjótékonysági
est, melynek bevétele az iskola javára
fordítódik. A célokat megnevezve elérhető,
hogy az, aki adományt ad, akár száz forintot,
akár tízezer forintot, kézzelfoghatóan tudja,
"igen, ott van az én pénzem". Az adomáiiyok
sorsáról az adományozó felé minden esetben
elszámolmik, de minden év végén az újságban
is megjelentetjük, mekkora az év folyamán
befolyt összeg, milyen célokra, memiyit fordí-
tottuiik.

Több mint három éve működik a
polgárőrség, ők például jelentős összeget
tudnak gyűjteni maguknak az alapítványon
keresztül. De az alapítvány alapító okiratában
az is benne van, hogy vállalkozhat. Nos, mi
eddig nem vállalkoztunk, és a kuratórium úgy
döntött, hogy ezt a jövőben sem tesszük. De a
lehetöség adott. Az alapitvány könyvelését egy
helybeli könyvelő végzi társadalmi munkában,
öt év alatt soha semmilyen probléma nem adó-
dott. Az adományok gyüjtése mellett pályáza-
tokon is indulunk és ott jelentős összeggel
gyarapíthatjuk az alapítvány anyagi bázisát. Az
első években körülbelül ötszázezer, de az utób-
bi két évben egymillió forint az az összeg, ami
szétosztásra került.

Most viszont egy újfejeT.et keT.död-
het, hisT.en ewl az eyy sfáwlékkal akár meg-
sokswrozódhaí ez az összeg, ha afalu lakói is
ügy akarják.

Valóban, az eddigi adományok mel-
lett ez az összeg is alapvetö célkitűzéseiiiket
segítheti elő. Nagyon sokan kérdezték, hogyan
fog ez megvalósulni. A mai napig ezt még nem
tudjuk, mert nincs seiiuniféle külön ren-
delkezés, valószínűleg majd jömii fog. Mi ne-
héz helyzetbeu vagyuiik, mert nem egy célt
fogalmaztunk meg, mint egy iskolai alapitvány,
neküiik vaii mondjuk huszoimyolc féle céluiik,
így mériegelni kell, hogy mindegyikre jusson.
Mégpedig úgy, hogy ez egyezzen az adomá-
nyozók szándékával.

Igen, de ez a szándék az ismert
okok miatt most nem derülhet ki. A megvál-
tozott lehetó'ségek és feladatok miatt nem
bffvülhet a kuratórium létszáma?

Nem. Az eddigi évek alapján na-
gyonjól tudtmik együtt dolgoziü és úgy éreztük,
hogy nem akarjuk kibőviteni seiiuniféle irány-
ba, mert abban a pillanatban, ha az egyik
terület képviselője bekeml, joggal jelentkeme
a többi is. Így az alapító úgy döntött, hogy nein
változtat, és ehhez joga van. Az alapítvány az
egy százalékok esetében azt tudja vállalni, hogy

közöljük, mire fordítódott az átutalt összeg.
Még eléggé kialakulatlan ez a rendszer, hiszen
nincsenek konkrét szabályok és elvárások.
Valójában még az a feltételrendszer sem is-
mert, hogy milyen elvárásoknak kell megfelel-
ni ahhoz, hogy hozzájussunk a pénzhez.
Bízunk abban, hogy hamarosaa tisztázódnak a
dolgok.

Befejezésül kStöljttk a tavalyi év
megvalósult támogatásainak Ustáját &s az
alapüvány adószámát, hogy a következff év
listája az Önök segítségével eredményesebb
legyeii.

Pilisborosjenőért AIapítvány
18660252 1 13

1996. évben az alapítványon keresztüljelentős
adományok kerültek kiosztásra:

Altalános Iskola

Óvoda

Kézilabda szakoszt.

Polgárcírség

Zeneiskola

Gyermekfogászat

Kézműves tábor

Természetjáró kör

Osszesen:

40. 000, - Ft

30. 000, - Ft

100. 000, - Ft

450. 000, - Ft

450. 000, - Ft

30. 000, - Ft

8. 000, - Ft

50.000,- Ft

1. 168. 000,-Ft

Ezen adományokat célzott befizetések alapján
elkülönítve kezeljük. A pályázatokon nyert
péiizeket is különválasztva, csak azokra a fel-
adatokra fordíthatjuk, melyekre érkeztek.
Köszönom a beszélgetést.

M. F.

Iskolai hírek

Kedves Szülők !

Iskolánk az alábbiakban tájékoztatiü kívánja Oiiöket tartalmi muiikájá-
ról, segítve ezzel is választásukat.
. Az első osztályban folytatjuk ajól bevált eleinző-összetevő olvasás-

írás tamtását. Az ABC-ház taiikönyvcsalád késleltetett írástanítása
a hagyományokra (szótagolás) épül, de megpróbálja kiküszöbölni
az eddigi módszerek fogyatékosságait.

. A program a nyomtatott nagybetűk tanitásával indul. Az olvasás és
írástanulás párhuzamosan haladhat, hiszen a nyomtatott nagybetűk
egyeiikénti irása sokkal köiuiyebb, mmt az írott kisbetűk tblya-
matos kötése. A folyóírás késleltetett tanítása igy az első félév
végére tevődik át. Mindezek mellett rendszeresen logopédiai
foglalkozások segítik az egyéni haladási ütem fejlesztését.

. Iskolánkban évek óta tanítjuk a német nemzetiségi nyelvet, ezzel is
kapcsolódva az óvoda programjához. Első osztálytól kezdve emelt
óraszámban tanitjuk, tennészetesen az életkori sajátosságoknak
megfelelően sok játékkal, énekkel. A felsőbb osztályokbaii fakul-
tatív angol nyelv tanulására is van lehetöség.

. A matematika (magas szintű) taiiítását harmadik osztálytól
számítástechiükai ismeretekkel bővítettük ki, hiszen a legmo-
demebb számítógépek és programok állnak a gyerekek ren-
delkezésére.

. A tanulók éiiek-zenei ismereteinek kiváló fejlesztője és
kiegészítője a hangszeres zeneoktatás, melyiiek keretein belül

szolfézs tanulására is van lehetöség. Iskoláiikban zeneiskola
működik.

A felvételi időpontjáról az érdeklődő szűlőket időben tájékoztatjuk.
* Tanulóink testi fejlődéséről a lehetöségekhez képest sokoldalúan

gondoskoduiik. Néptánc órák és sportköri foglalkozások, sokjáték
a szép tágas udvaron egészítik ki a mindennapos testnevelést.

* Iskoláiikban a légkör családias hangulatú, s a kisebb létszámok
miatt lehetöség nyilik az egyéiire szabott difEerenciált oktatásra, a
személyiséget ismerő, és tisztelő egyéni bánásmódra.

Muiikánk során oktatási és nevelési céljaüik megvalósításához kérjük
a sztilők együttműködö segítségét és bizalmát.
Sok szeretettel várjuk a leendő elsöosztályos tanulókat a Pilisboros-
jeiiői Altalános Iskolába!

A beiratkozás idöpontja: 1997. március 10-11 ; 8-16 óráig.
Tisztelettel: Papp Józsefné

igazgatö

"APRÓ"
-HIRDETÉS

Az a bizonyos játszótér a lo-
vardánál, úgy tűnik, tényleg
lemú akar. Az APRÖKNAK-
APROT mozgalom decemberi
dobozürítése megint jókora
összeget tennelt. Bne a számok:
Mesteri ABC
Pöttöm ABC
Konilós ABC
Mini ABC
Plútó állateledel
Okelme

Ildi pék
Gyógyszertár
Lackó kuckó
Pengö
Kiss ABC
Heutes

1840
760
161
796
786
711
389
831
467
455
2073
784

Végül a TOP videótéka január-
ban hozzáukcsatlakozva hi-
hetetleu summát hozott: 2128
forintot. Ez mindösszesen:

12181 Ft.

Ezenkívűl egy másik terv is
megvalósulni látszik. Jánosek
Agnes reiziek koponyájából pat-
tant ki az az ötlet, hogy készítsmik
szépen kidolgozott kitűzőket,
amelyek eladásából gyara-
píthatjuk a játszótérre szánt
összeget. Agnes jött, ment, tett,
vett, s megszervezte 110 darab
gyönyörii rézötvözetből készült
énne igéiiyes létrejöttét, térités-
mentesen. Bakiné Csóka Zsuzsa
álmodta fémbe a macit, s az
APRÖKNAK APRÖT feliratot,
Szabó Géza (Szeged) pedig
kezeinek ügyes mozdulataival
elkészítette a kitűzőnek hasmál-
ható érmeket. A kitűzök
megvásárolhatók a GYOGY-
SZERTAR-ban, illetve a MES-
TERIABC-ben potome 600 forin-
tokért. Tehát a holnapi bevásárló-,
vagy gyógyszerlista aljara
odaírandó a "rézkitűző 600" be-
jegyzés.

Tavasszal, a gyennekiiap előtt
szeretaéiik megisinételni a
JATEKVASAR-t, amelyen az

előzetesen összegyűjtött használt
játékokat vehetnéiik meg az isko-
lacsarnokban. Most ezt
kiegészítenéiik hasaiált GYER-
MEKRUBAK vásárával is. Az
elkövetkező hónapokban tehát
szeretettel várjuk a felajánlá-
sokat, amelyeket a Templom
utca 12-ben Kalmár Gabriellánál
gyüjtmik össze, de akár a vásár
később meghirdetendő napján is
lehozliatuiik az iskola csamoká-
ba.

A teljes bevételt arra a ját-
szótérre forditjuk, amelynek kör-
vonalai már láthatóak a lo-
vardánál. Ügy tűnik, a tél
megkiméli ősszel ültetett fáüikat,
s a közelgő tavasz remélhetöleg
rak rájuk majd leveleket. Ez évre
a kerítés építését szeretnéiik, e-
setleg a meredek felőli rész tám-
falát. A felszín mindeiiképp
rendbe lesz téve, a tervek szerint
oly módon, hogy telente egy
nagyobbacska koripálya is
kialakitható legyen.

K.

ÜJRA!
Számítástechnika

tanfolyam
a pilisborosjenői

Altalános Iskolában.
A tanfolyam március 3-tól indul.
Jelentkezni lehet: február 28-ig

munkaidőben a

(26)-336-370, vagy
az esti órákban (26)-337-405

telefonszámokon, vagy személyesen
az iskolábaii

Mocsári Józsefiiél.

AIig érthető
Egy ősi világmagyarázat szerint három, külön-
böző aráuyban kevert részből áll minden, a
sötét anyagiból, az energia mozgó-változó
vöröséből, s egy tiszta fehérből, aini a gondolat,
a szerkezet, infonnáció. E háromból kell állnia
Boros Jenö lakossági személynek is, hiszen
közepes alakú testét a mimkahelyén
muiikálkodás kényszere teszi fel reggel a
buszra, s hozza este haza, miközben arról
töpreng, mi a helyzet, hogyan is lesz ezután.
Aszerint, hogy melyik rész uralkodik el beime
hirtelen, megéhezik, felgyíil bemie szerelmetes
természete, avagy azon töpreng, mi lesz a
gyerekből.
A három alkotórész fajtája sorsában is nyomon
követhető. Ainikor még csak bogyózgatott az
őserdő szélén, csupán teste tompa
követelődzése létezett, később ereje tudatában
elöszeretettel öldösgette embertarsait különféle
vágyaktól űzötten, amely tulajdonságát megtar-
totta miud a mai napig. Mára azonban a har-
madik alkotórész mindeimél hatalmasabb ereje
által leigázottként tengeti napjait. Ugyanis mi
másért vált lehetségessé például, hogy Boros
Jenö lakossági személy a világháborúk során
millióuyi táísával együtt sáros sáiicok mélyéröl
próbáljon megöldösni hozzá tökéletesen hason-
ló lakossági személyeket, mint azért, mert a
milliónyi tökéletesen hasonló lakossági sze-
mély nem tudta azt mondani egyinásnak: "Hé,
te lakossági személy! Ha az öldöklés épp oly
rossz és értelmetlen számodra is, akkor hagyjuk
abba, a vezérek meg menjenek a pokolba!" Ha
a milliónyi }akossági személy ezt meg tudta
volna beszélui mondjuk a puskatusból hívható
INTERNET segítségével, akkor talán állna még
id. Boros Jenő lakossági személy emeleti gar-
zonja. Ehelyett Boros Jenő lakossági személy
csecsszopó korától kezdve olyan varázs alatt áll,
hogy egyszercsak, mondjuk, azt kezdi éreziii,
uem szereti a négereket, pedig olyant csak a
"Négercsók" csokoládés darabárú MSZ szerint

engedélyezett védjegycínikéjén látott.
Aztán egyszercsak jött egy történelmi idősza-
kasz, anúkor egy minutuinra ritkult a köd, s
Boros Jenö lakossági személynek volt egy el-
szalasztott pillanata meglátiii az igazságot. S
hogy a minap eseményeit hozziik fel példának,
volt a televízióban egy objektív műsor, amire
egyszercsak rányointák a lencsevédő kupakot.
Boros Jenő lakossági személy számára úgy tűnt,
ebben a dolgok közel úgy jelentek meg, ahogy
voltak, illetve aiiii tudható volt egy bizonyos
dologról, az elhangzott. Azt is érezte, ha a
dolgok eszerint meimének tovább, talán egy idő
múlva leülepedne a tisztátalan. Áiii úgy tűnik
nem igy lett, maradtak a teledtető rek-
lám-álmények, amitől Boros Jenő lakossági
személy legfeljebb olthatatlan vagyat érez hu-
szonhárom flakon HOWNILE-SUG dezodor

jóelőre való beszerzésére. Elszállt a szabadság
röpke tüneméuye, vele a köz szine elé vihetö
(ügy)fél-igazság reménye. Visszatért a biztos
nyugalom, a beletörödés, hogy nem kell tudni,
mi történik köniyékén, mi a t'eje felett. Valami
azonbau mégis történt: mivel már megpillan-
totta az igazságot, hálás lesz aimak, aki mégis
megpróbálja kimondani a kellemetlent, aki
nem él avval vissza, amit csak ő tudhat hivatal-
ból. Ha az infonnáció nem szilk érdekcsoportok
hatalmi eszköze lesz, hanem a közösség
működésének alapja, akkor Boros Jenő
lakossági személy szabadságérzete növekedni
fog, lassú ütemben.
Végezetül essék még szó egy lehetséges sza-
badságérzésnövelőről.
Ainikor reggel arra ébredsz, hogy szól a rádió,
és hogy ez a hónaljdezodor sokkaljobb, mint
egy másik, vagy hogy iieked már valójaban nem
volna szabad élned, hiszen nincs X-nél biz-
tosításod kedvező feltételekkel, akkor talán
kellemes megkömiyebbíiléssel kúszhatna be
tudatodba a felismerés: vaii altematíva. Van
egy olyan rádiócsatoma, ahol nincsenek rek-
lámok, ahol olyan zenéket hallhatsz, amelyeket

véletlenül se a sivár kereskedelmi adókon.
A Tilos Rádió sajátos. Erdekes módon este
tíztől reggel tizig sugároz, úgyhogy nem sokat
hallgathatod, ha rendes ember vagy, és éjszaka
alszol. Mindenesetre a reggeli műsorok férfibe-
mondónői tesziiek róla, hogy aziiapra már egy
kicsit másképp lásd a világot, s hogy ne hidd el
azt a sok baromságot, amivel etetnek. Hírek
nincs, úgyhogy azt máshoimau kell megsze-
reziied, de van szó a hírekben szereplő
eseinényekről. Azon ne csodálkozz, ha bele-
röhögnek a mikrofonba, vagy ha történetesen
éppen hánnan beszélnek egyszerre. Ez ilyen.
Allandóan betelefonálhatsz, s ilyeiikor
megeshet, hogy kicikiziiek, de legalább egyjót
röhöghetsz magadon. A iievetés különbeu is
gyakori, a véleméiiy szubjektív, a bemoudó
(szó)kimondó. Ha koncertjáró vagy, mindig
tudhatod hol fülemülél a Záraivámosi.

A Tilos muiikatársai jótéteméiiyekként
készítik inűsoraikat, hosszú üldöztetés utáu ün-
máron szabadon. A rádió teljesen íüggetlen, se
apja, se anyja. Most épp adót bővítenek (Tilos
Kultúrális Alapítvány), hogy Fehérvárig szól-
hassanak, de Borosjenön most is foghatóak, ha
egy kicsit forgatod a rádiót az FM 98 Mliz-en.

Körtvélyesi Tibor

Tisztelt fogyasztó!

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóiiikat, hogy a
köztlzemi vimiűből szolgáltatott ivóvizért fize-
tendő díjat 1997. január 1-töl az alábbiak
szerint állapította meg a DMRV. :
iv'óviz díj : 91,50 Wm3 + 12 % ÁFA

pilisborosjcnői csatornadij: 93,-Ft+ÁFA
Kérjük a tájékoztatásuiikban foglaltak szíves
tudomásul vételét és a számlák határidőben
történö kiegyenlítését.

Dima Menti Regionális Vízmű Rt.
Pénz- és Adóügyi Osztálya



Csatornáról -
mindenkinek

Talán reménykedhetünk abban,
hogy hamarosan kitavaszodik. Min-
denesetre a csatornázási munkákat
elkezdjük. Bizonyára tapasztalták, hogy
a felmérések és tervezések már
elkezdó"dtek. Reméljük a tervezólset
hamarosan kivitelezőlí követik.

A tavalyi év lezárása után tanulsá-
gokat is le kellett vonni. Sokan nem
teljesítették a vállalt kötelezettségeiket,
nevezetesen nem fizették be az október
31-ig esedékes készpénzes befizetést,
valamint nem kezdték el az augusztus-
ban induló részletfize. tést. Ezeket a
késéseket már igen nehéz fele-
dékenységgel indokolni.

Az elkezdett számlázás számtalan
gondra hívta fel a fígyelmet. Vannak
akik elromlott és üzemképtelen
vízórájukat nem cseré.ltetik ki. Az
üzemeltetó' azonban az átlag csatornadí-
jat kénytelen számlázni, hiszen ilyenkor
a vízóra leolvasása értelmetlen. A
díjbeszedó" sok esetben nem találja
otthon Onöket, ilyenkor érte. sító' cédulát

dob be. Kérjük jelezzék számunkra,
me. lyik a megfeleló" idópont, vagy a fo-
gadóóráii fizessék be a cUjat.

Nem igazán tiszta az érdekeltségi
egység értelmezése sem. Amennyiben a
vízfogyasztás jelentó'sen meghaladja a
napi 400 liter/nap fogyasztást, nem
tudjuk elfogadni az egy érdekeltségi
egység befizetését. Sokan gondolják azt,
hogy a két, esetíeg három háztartás egy
érdekeltségi egység, mert egy épületben,
esetleg ikerházban vannak. Mindezeket
azonban pont azok nevében nem tudja
elfogadni a Társulat, akik elő'írás szerint
vállalták a terheket.

Ugy gondoljuk, belátja mindenki,
hogy nekünk kell felvállalni a meg-
gyózést. Abban az esetben, ha ez sem-
miképpen neni sikerül, kénytelenek
leszünk a szolgáltatást megszüntetni,
vagy be sem kötni az ingatlant. Tudjuk,
hogy hálátlan és energiákat emészto fe-
ladat e. z, de nem látszikjobb megoldás.

A tavaszi munkák reményeink sze-
rint három területen indulnak meg
egyidejííleg. A Budai út és a Határ út
közötti terület az egyik, másocUk a Fo
utca és Ezüsthegyi út közötti terület
és a harmacUk a Bécsi úti rész. A gra-

vitációs rendszer kiépítése miatt min-
denütt szolgalmi jogos egyeztetésekre
kényszerülünk. A problémás terü-
leteken lakossági gyűléseket tartunk,
melyek idópontját minden lehetséges
módon hirdetjük. Kérjük értesítsék
szomszédaikat, ha megismerik az
idópontokat, mert közösen bizonyosan
megtaláljuk a legeló'nyösebb megoldást.

Végezetül szeretnénk ismét fi-
gyelmükbe ajánlani azoknak, akik in-
gatlant eladnak, vagy vesznek, hogy
tehermentes állapotban tegyék ezt.
Külön figyeljenek erre azok, akik ingat-
lanközvetítéssel foglalkoznak. Így a
késobbi kellemetlenségek elkerülhető'ek
lesznek.

Bármilyen egyéb gondjukkal, vagy
ha valamit nem ertenek, keressenek
meg minket.

Fogadóóra minden kedden és
csütörtökön 16 - 18 óráig a
Muveló'dési Ház bejárata melletti
irodában.

Figyelmüket köszönjük
Pilisborosjenoi Csatornamű

Társulat

A Római Katolikus Egyházközség márciusi hírei
Mint elfolyó víz úgy öntettem el,
Csontjaim szertehullanak,
Olvadt viaszképp omlik szívem
el.
Eröm kiszáradt , mint cserép-
darab,
És nyelvem ínyeiidiez ragadt,
Halál porába vertél engemet,
Ebek falkaja oldalog köriil,
Gonosztevők zsinatja vesz köriil,
Altalverték kezemet, lábamat,
Es megszámláltak minden cson-
tomat,
Es kinjaimon magukat mulatják,
Elosztották mháin maguk közt,
Sorsot vetettek köutösöm t'ölött.
/Zsolt. 22, 15. 19-20 Sík Sándor
tbrditása /

Jauuár

02. Nagyböjt 3. vasámapja
A hit gyenneki magatartás, - és
Isten müiket azért alkotott, hogy
gyennekei legyíiiik. Beleful-
ladunk úgynevezett "függet-
leuségíüikbe", kételkedésüiikbe.
Az ember képtelen igazában
hitetlen leimi. A hit tennészete-
sebb , mint miiiden inás, amit
mi "természetnek" neveztliik.
Sokkal hívőbbek vagyiuik, sem-
miut hiimők; - sokkal iiikább
gyennekek vagyunk, seniinint
képzelnők. Kétszeresen is Isten
gyennekei vagyuiik: először is
mmt teremtmények, masodszor,
mint akik a keresztségben
újjásztilettek.

/ Louis Evely /

04. Szent Kázinér leugyel királyfi
06. Kodály Zoltán zeneszerző,
iieuizetnevelő és zenepedagógus.

Budapest 1882-1967
09. Nagyböjt 4. vasániapja
16. Nagyböjt 5. vasániapja
19. Szent József, Jéziis nevelőapja.
Tanuljunk ineg hallgatni, mint
József, és fáradoziii Istenórt, nem
törődve seimni földi raiiggal. /
XXffl. JáiiosPál/
21. Szent Benedek apát
23. Virágvasámap, az Ür szenve-
désének vasámapja.
A misén barkaszentelés és passió.
24. Nagyhétfő
25.Nagykedd /Uniiik sztiletésének
hírüladása áttétetik április 7-re/
26. Nagyszerda
27. Nagycsütörtök
A húsvéti szent három nap
Az emberek megváltásának és Is-
ten tökéletes megdicsőülésének
művét Krisztus toképpeii az ő
húsvéti titka altal vitte végbe,
amikor haláluiikat halálával
megtörte, és az életet feltámadásá-
val újjászerzette. Ezért az Úr
szenvedésének és feltámadásának
húsvéti szent három iiapja az
egész egyhazi év tetőpontjaként
tüiidöklik. Ahogy a vasárnap
csúcspont a koziiapok fölött, úgy
csúcspont a HÜSVET fJNNEPE is
azegyházi évben. /ESZ. 16 /
28. Nagypéntek. Az Ür szenve-
désének íüuiepelése.
29. Nagyszombat. Az esti mise
már húsvéti vigíliai mise.

30. Húsvét vasámap. Krisztus
feltámadása.

Kériüik teremtö Istenmik,
Vigadóra húsvét tumepén;
Ne artson néklüik a halál,
Védd meg örökre népedet!

/ Szent Ainbnis /

Március

A sok hó, síkosság, hideg, szeles
napok után , milyeii jól esik, ha a
ködöt szétzavaró napsugár ráiik
ragyog.
Hirtelen szemmikbe ötlik a por, a
niháiikon a tolt, melyet a hideg
betakart.

Prohászka píispök úr egy helyen
azt mondja, hogy a nagyböjt a
lélek tavasza. Bevilagítja lelkün-
ket. Rámutat, memiyi ott a por, a
szeimy ! Hívogat, csalogat a mi
örök Napuiik a tiszta, a szép, a
szent öröm felé. Csak ajtót,
ablakot kell nyitni! Szívüiik,
lelküiik anyagias, önző, félté-
keny, gyanakvó , irigy rozsdas
zárait pattintsuk fel! Sza-
baduljuiik ezektöl ajégcsap tulaj-
doiiságoktól! Ok a lélek sírgöd-
rei. Iiiduljuiik tisztulni, hogy ráiik
virradjon a húsvét szép, szent haj-
nala, amit Jézus bemutatott
neklüil;.
Ember! Einber akarsz leimi?

Szabadulj! Tisztulj! Szépülj!
köszönöm Jéziis, hogy ezt az utat
meginutattad iiekíüil;!

Művészfílmek
videokazettán!

Az Odeon Kft. művészfilm
videotékája szeretettel várja a
falu lakóit a Művelődési Ház

könyvtárábaii,
hétfőtől péntekig, miiidennap

16-19 óráig

^

Tájékoztatás!

A Duna Rádió
2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

az FM 91,1 Mhz-en sugározza
műsorát!

A Duna Rádió felajánlja az öiikor-
inányzat szamára a lehetőséget,
hogy a lakosságot érintő témáfcról
hírt ad a Regionális Hírek című
műsorblokkbau.

Ez a műsor mindennap kétszer,
egyszer a kora reggeli, és egyszer a
délelőtti órákban jelentkezik.
A közérdekű infonnáció közlése
ingyenes!
Bánnilyen kérdésben szívesen ren-
delkezésre áll a 26- 319-800-as. a
26- 319-801-es vagy a 26 328-696-
os telefonszámon Jordán Krisztiua
marketing igazgató.

Polgánnesteri Hivatal

Pályázati felhívás!
Pilisborosjenö öiikormányzata pályázatot hirdet
az alábbi bérletére vonatkozóan:
l. / Pilisborosjenőn 015/1 hrszú-ú 4320 m
nagyságú, szérűskert megnevezésű, (TUZEP
telep) ingatlanának és a rajta lévő építmények
bérletére határozatlan időre.
Az ingatlan közinűvesítettsége :

víz, villany, telefon
gáz, csatoma beköthetö

Az mgatlaiit kömyezetkímélő tevékenység foly-
tatására lehet bérlőként megpályázni.
Az ingatlan licit ára: 70.000,-Ft/hó
1. 1 Pilisborosjenö Fő u. 43. sz. alatti épületben
üresen álló 255+12 m alpterületű helyisége.

Az ingatlan köanűvesített.
Az ingatlan bérleti ideje 1 év.

Az ingatlan licit ára 1 1.000,-Ft/hó
Az ajánlatokat írásban a Polgánnesteri Hivatal-
hoz kell eljuttatni.
A pályázatban résztvevök az elbírálás után
értesítést kapnak.
A pályázat beiiyújtásának határideje:

1997. március31.
Polgániiesteri Hivatal

Adatok az 1996-os év népesség-
alakulásáról

Az 1996. évben születetteknek és szüleiknekjó egészséget, hosszú életet
és sok sikert kívánunk!

Az ELMU RT. átszervezése folytán bekövetkezett változásokí
közöljük az egyes egységek cím és telefon adatairól:

ELMU RT. Budai Uzemigazgatóság

Név
Müller István igazgató
Budai Ozemigazgatóság
Horváth Frigyes
Ozemviteli ov.
Bánfalvi Rudolf

Pilisvörösvári kirendeltségvezető
Kocsis Attila
Óbudai kirendeltségvezető
Varga Gábor
Energia-értékesítési osztályvezető
Szigetvári Péter
Beruházási és előkészítő csop. vez.
Bigai László
Vállalkozási irodavezetö
Csomáli Gábor

Létesítési csoportvezetö

január 3. Kerékjártó Mihály - Páter Zsuzsa
január 7. Molnár László - Magyar Mária
január 9. Lovász Ferenc - Földvári Mária
jaiiuár 25. Slosár Károly - Farkas Gabriella
március 4. Papp Ferenc - Silye Katalin
március 16. Siklósi József- Krappai Györgyi
március 25. Juhász Zoltán - Torma Andrea

március 31. Sulyok Miklós - Papp Éva
március 31. Vajda Zsolt - Zunity Ildikó
április 1. Lengyel Ottó - Horváth Orsolya
majus 20. Nagy János - Kovács Krisztina
majus 21. Szép Ferenc - Román Ildikó
június 2. Kruppa József- Nánási Szilvia
június 14. Karádi László - Favari Patrícia
június 18. Mayer András - Horváth Anita
július 7. Borvendégh Norbert - Bagi Györgyi
július 9. Csongvai Csaba - Horzsa Eva
július 13. Dürr Richard - Szécsi Viktória
augusztusl 5. Reiter Lajos - Dienes Dóra
szeptember 3. Hölgye László - Németh Ildikó
szeptember 11. Erdős Gábor - Rózse Ildikó
szeptember 11. Soltész Zoltán - Dömény Szilvia
szeptember 14. Reichardt Ferenc - Mikulás Györgyi
szepteniber 14. Marosi László - Gajdos Gabriella
szeptember 15. Nemes Tibor - Nagy Mária
szeptember 17. Magonyi Zoltán - Szabó Matild
szeptember 21. Szígyártó Attila - Vereczki Johanna
szeptember 28. Körtvélyesi Tibor - Dessewfify Erzsébet
október 8. Hermann István - Kiss Erika

október 19. Selmeczi Tamás - Fekete Magdolna
október 30. Nézö Ferenc - Réti Eva

november 14. Horváth László - Lukjanova Jelena
december 10. Kováes Sándor - Szeglet Magdolna
december 10. Migalkó János - Papp Edit
decmber 12. Bagyula László - Galbacs Anikó
december 26. Barki László - Fehér Eva

Gratulálunk és sok boldogságot, örömet kivánunk a Pilisborosjenőn az
1996. évben házasságot kotött lakóüiknak!

január 13. Almási János - Kissanek Ilona
január 15. Havasi Zoltán - Lázár Mária Gabriella
február 14. Pap Ferenc - Silye Katalin

Gáspár
Zsolt
Norbert
Ilona
Renáta
József
Luca
Hanna

Dávid
Ottó
János
Anikó
Klaudia
Patrícia

Henriette
Abrahám
Máté
Mariann
Bence
Márk
Célia
Barbara
Emese
László
Kincső
Tamás
Johanna

Ida Erzsébet

Viktor
Péter
Richard
Dávid
Bence
Norbert

Boglárka
Balázs

telefon cím

204-50^2 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5

206-29-00 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5
Fax:204-55-03
06-26-330-166 Pilisvörösvár Fő u. 134.
Fax: 06-26-330-480
188-85-251 1035 Bp. Szentendrei út 135.
Fax:168-90-85
204-28-68 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5

204-55-05 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5

206-28-44 1116 Budapest Mezőkövesd u. 5

204-55-05 1116 Budapest Mezökövesd u. 5

Polgármesteri í

április 20. Soltész Zoltán Péter - Dömény Szilvia
májiis 25. Vrisic Lajos - Varga Anikó
július 6. Tamás László - Adám Flóra Erzsébet
július 19. Szabó László - Szabó Krisztina
augusztus 3. László Domokos - Balla Beatrix Julianna
október 5. Kuklics Ferenc - Velencei Eszter
november 9. Kovács László - Mazinger Andrea Éva
november 9. Báthory Zsolt Gábor - Blaskó Gyöngyi
november 30. Gliva Ernő - Bogár Katalin

Pilisborosjeiiőn az 1996. évben elhunyt lakóinknak nyugodalniat és
zátartózóiknak vigaszt remélünk!

január 4. Toldi Ferencné sz. Karajz Magdolna
január 8. Toldi Ferenc
január 21. Szedlák Istvánné sz. Szemler Erzsébet
január27. Stampf Ferencné sz. Wéber Rozina
január29. JuhászJános
februárl5. Sági Lőrinc
február 23. Jávorszky Lőrincné sz. Muzsik Erzsébet
március 3. Petróczki Mihályné sz. Bojtos Rozália
március 10. Sturc Benedekné sz. Milcz Jozefa

április 20. Tar Jánosné sz. Hartman Erzsébet
április 28. Kollár András
május 4. Stampf Károlyné sz. Wühri Mária
majus 10. Bán László
majus 16. MiltzTibor
június 2. Tóth Gáspárné sz. Lelkes Etelka
június 11. Szirota József
június 12. Koós Gyula
június 13. Bodnár Barnabás
július 5. Enyedi János
július 31. Robotka István
augusztus 5. Nyerges István
augusztus 15. Nemes Tibor
augusztus 15. Tasi Józsefné sz. Nagy Mária
szeptember 2. Banai Jenő
szeptember 9. Stampf Ede
szeptember 9. Wührl Györgyné sz. Burghart Ilona
szeptember 13. Pistyur Jánosné sz. Gyurkovits Magda
szeptember 23. Szauter Lászlóné sz. Gajdos Irén
szeptember 26. Bán István
szeptember 29. László Benjamin
október 12. Pataki Lipótné sz. Szabó Ilona
október 17. SinkuAndrás

november 24. Kirchknopf Károlyné sz. Lázár Mária
november 25. Udvardi József

november 30. Horváth Jánosné sz. Murányi Katalin
december 8. Csiszár Józsefné sz. Major Erzsébet
december 13. Miltz Mariann
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Tavaszi lomtalanítás

1997. április 21-én és 22-én háztartási lom-
gyűjtést szervezíuik. A gyíijtöhelyek a felsorolt út-
kereszteződések, terek. A lom elszállítása 1997. április
23-án és 24-én lesz. Nem helyezliető el veszélyes hul-
ladék, auyaginaradványok: pl. vegyszerek, festékek, olajos
alkatrészek, olajoshordók, ipari hulladékok, autó-
karosszéria, nagysúlyú fémes elemek, építési hulladékok,
stb. KérüiA minden érdekeltet, hogy a közölt feltételeket
tartsa és tartassa be.

Segítségüket köszönjük.
Gyűjtőhelyek:

Budai út, Fő út, Iskola utca, Szőlő utca,
Kevélyhegyi út, Tölgyfa utca, Ezüstíiegyi út, Hunyadi utca,
Vár utca, Erdő utca, Búza utca, Napos tér, Kövesbérci
utca, Tücsök utca, Téglagyári utca, Bécsi út és a hozzájiik
csatlakozó utcák, közök, terek találkozásainál lehet a for-
galom zavarása nélkül a lomot elhelyeaii.

Polgánnesteri Hivatal

Munkaszüneti napok rendje

(36/1996. (XII. 27. ) KMVM rendelete a munkaszwwti napok körüli munkarendről, a
Magyar Közlöny 1996. Evi 121. száma szerint)
A rendelet értelmében 1997-beu az alábbiak szerint alakul a munkaszüiieti napok
körüli mmikarend:

április 26,

május 2.

oklóber 18.

október 24.

december 20.

december 24.

szombat

péntek

szombat

péntek

szombat

szerda

munkanap

pihenőnap

munkanap

pihenőnap

munkanap

pihenőnap

A rendelet hatálya a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése
folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatók és mmikavállalók
kivételével minden mmikáltatóra és mmikavállalóra kiterjed.

AZ ÜZLETEK MÜKÖDÉSI FELTÉTELEmÖL

A 4/1997 (I. 22. ) szamú Konnányrendelet hatálybalépésekor már működő üzletek esetében 1997.
augusztus 22-ig ismételten meg kell kémi a működési engedélyt, bemutatva a kereskedelmi tevékenység-
rejogositó szakképzettséget igazoló okiratot - valaiiiint a szakhatósági engedélyek hiteles másolatát.

Ennek elmulasztása esetén az űzlet tovább nem működhet.

Nein kell újbóli működési engedélyt kémi az ipari tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak -
kivéve az élelmiszer előállitókat, ha a temielő és értékesítö tevékenységet egy helységben folytatja, és
rendelkezik a tennelőtevékenységhez szükséges eiigedélyekkel.

Üj rendelkezés az íizlet elnevezésével kapcsolatban, hogy az üzlet elnevezésének (cégfeliratának)
utalnia kell az üzlet szakjellegére, az ott vásárolható ánira, szolgáltatásokra.

Polgánnesteri Hivatal

Festés -mázolás-

tapétázás!
Antialkoholista

szakemberekkel!

3 év garanciával, minőség,
korrekt ár!

Közületeknek is!
Erdeklödni lehet:

06-20-244-640
06-1-2436-430

1/1997. (1. 09) sz. RENDELET
Pilisborosjenő község helyi épitési előírásairól
és egyes építési muiikak engedélyezéséröl.
(Melléklet megtekinüiető a Hivatalban.)

1/1997. (1. 09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenö Öiikormányzat Képviselő-
testülete (7 egyhangú szavazattal) az MO autóut
hatástanuhnáuy - levéltervezet összeállítását a
kibővített Kömyezetvédelmi Bizoltságiiak utal-
ja azzal, hogy január 26-ig az anyagot összeál-
lítja és a válaszlevelet elküldi.

2/1997. (1. 09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenö Öiikormanyzat Képviselő-
testülete (7 egyhangú szavazattal) Gulás János
kérelmének helyt ad, és a Fö u. 59. sz. szol-
gálati lakásban bérleti szerződését 1997. július
31-ig megliosszabbítja. (E határozat a 103/1995
(VH.26. ) sz. határozattal együtt érvényes.

3/1997. (1. 09) sz. IIATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete (8 egyhangú szavazattal) a 015/1
lirsz.-ú területre (TÜZÉP) pályáztatással a bér-
leti jogot temitartja, és a rajta folyó
tevékenységet kömyezetvédelmi szempontok fí-
gyelembevételével határozza meg.

Onkormányzati rendeletek

4/1997. (1. 09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Oiikormányzat Képviselő-
testülete (8 egyhangú szavazattal) megbízza
Tuncsik Tibor vállalkozó gyepmestert - török-
bálinti lakost - a kóbor ebek befogására két
hónapos időtartamra, 1997. január 15-töl -
1997. március 15-ig. Ezeu tevékenységért az
öiikomiányzat 45. 000 Ft + 12% AFA/ hónap
díjazást fogad el Tuncsik vállalkozó részére.

5/1997. (1. 09) sz. IIATÁROZAT
Pilisborosjenő Öiikormányzat Képviselő-
testülete (7 igen szavazattal és 1 tartózkodással)
elviekben elfogadja, hogy a 300 m3 -es

szcnnyviztisztitómű bövitésérc az előkésztileti
muiikákat és egyéb tevékeuységet meginditja
(ajáiilatkérés, tervezési muiikák, vízjogi en-
gedély, stb. ).

7/1997. (1.09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-
testülete (8 egyhangú szavazattal) a megye szol-
gálataban kiemelkedő érdemei elismeréséért a
Pest Megyc Közbiztonságáért Dij
adományozására - Mózes Józscf,
Pest Mcgye Tűzbiztonságáért Díj
adományozására - Komlós Tibor
személyeket terjeszti fel.

8/1997. (1. 09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Öiikormányzat Képviselő-
testülete (8 egyhangú szavazattal) felhatalmaz-
za az Öiikonnáiiyzat Polgánnesteri Hivatalát,
hogy a konununális hulladék elszállítására a
RUMPOLT Kft.-vel a tárgyalásokat kezdje
meg.

9/1997. (1. 09) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenö Öiikormáilyzat Képviselő-
testülete (7 igen szavazattal és 1 tartózkodással)
határozatlaii időre megbízza Marton Ferenc
urat a Pilisborosjenői Hírmondó újság
szerkesztői feladatainak ellátására.

10/1997. (1. 09) sz. IIATAROZAT
Pilisborosjenő Öiikormányzat Képviselö-
testülete (8 egyhangú szavazattal) 1997. január
1-töl a község lakosainak létszámaráiiyábaii
hozzájárul az állatorvos illetinény fedezéséhez.

2/1997. (II. 06. ) sz. RENDELET
Pilisborosjenő Oiikormányzat Képviselő-
testülete (7 igen szavazattal) az élelmezési
nyersanyagnormáról szóló rendeletét
megalkotja.
(Melléklet megtekinthető a Hivatalban.)

EBTARTÖK FIGYELEM!

A konnány 1997. H. 26-án új ebtartási ren-
deletet alkotott a veszélyes és veszélyessé nyil-
vánított ebekre vonatkozóan, ezért felhívom az
ebtartók tigyelmét az alábbiakra:
A rendelet l. §-a meghatározza a veszélyes ebek
fogahnát, mely szerint veszélyes a pittbull-ter-
rier és keverékei, illetve ajegyző és állatorvos
által veszélyessé iiyilváuított eb.
A reudelet 2. §-a külön előírást tartahnaz a
tartásra vouatkozóan;

Csak eugedély alapján tartható veszélyes eb, az
engedélyt a jegyzö kérelemre határozatban
adja ki. Ezt az engedélyt minden évben meg
kell újítani, illetve hosszabbítani. A kérelem-
nek tartalmaziiia kell a következöket:

1. Az ebtartó neve, születési hely és idő,
auyja neve.

2. Az ebtartó nyilatkozatát, hogy uem áll
cselekvőképességet kizáró, vagy korlá-
tozó gondnokság alatt.

3. Az eb tartási helyét (település neve,
utca, házszáin).

4. Az eb tartási helyének leírását.
5. Az eb fajtáját, születési idejét, nemét,

színét, nevét, egyedi jelét (mikrochip
számát) és mannagasságát.

A kéreleinliez csatolni kell:
az ebtartó egy hónapnal nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát, igazolást a veszélyes eb ivarta-
lanításáról, ill. a veszélyes és veszélyesnek
nyilvánított eb egyedi azonosítóval való el-
látásáról.

A közös tulajdonban lévö ingatlan (lakás) e-
setében a tulajdonostársak hozzájáruló nyi-
latkozatát.
4. §. A jegyző az engedély kiadása előtt

helyszíui szemlét tart, amelyen meghivására
a hatósági állatorvosnak és a rendőrség

megbízottjának is részt kell venni. Az
ebtartó köteles a tartási körülmények el-
lenőrzését elősegíteni és tűnii.

5. §. Nem adható ki engcdély:
. 18 éven aluli személyiiek, cse-

lekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt álló személyiiek,

. száiidékos, személy elleni eröszakos
bűncselekinény miatt elítélt személynek,

. aki az eb biztonsagos tartasi feltételeit
nem biztosítja.

Az engedélyt vissza kell vomii:
. ha valamely kizáró ok az engedély ki-

adását követöen keletkezik,
. aki a biztonságos tartási kötelezettségét

megszegi,
. az eb tartasi helye, illetve tulajdonosa

megváltozik.
Ivartalanítás:

A veszélyes ill. veszélyessé nyilvánított eb ivar-
talanítását a tulajdonosnak írásban kell kémi az
illetékes állatorvostól.
Tartás:
A veszélyes ill. veszélyesnek minősitett eb
csak megfelelően bekerített, vagy elkeritett
helyen (kemiel) tartható, mely megakadályozza
a kijutást. Az eb tulajdonosa az ingatlau ki- és
bejáratán köteles elhelyeaii a veszélyes ebre
vonatkozó táblát ( VIGYAZAT! VESZÉLYES
EB!), valamint az ebet ábrázoló grafikát.
Köztertileten, csak a harapás lehetőségét
megakadályozó, biztonságos fém szájkosárral,
és a kibújást megakadályozó fojtó nyakörvvel,
valamint két métemél nem hosszabb pórázon a
tartásra jogosult felügyeletével szabad vezetni
az ebet.
Az ebet a nyakörvénjól látható (piros szegélyíi
fehér korong) bilétával kell ellátni, mely ko-
rong másik oldala az eb azonositó számat és a
"VESZÉLYES" feliratot tartalmazza.
Közterületen az ebet elengedni, a szájkosarat

Megemlékezés

Március idusának előestéjén, a hagyományokhoz híven, a Kulturális
Bizottság és az Altalános Iskola szervezésében községi íinnepéllyel köszöntöt-
tük az 1848/49- es forradalom és szabadságharc 149. évforduloját.

Az eseménynek szokás szerint a Míívelődési ház adott otthont.
Elsőként Papp János színniíívészt hallgathatdik ineg, aki az alkalomhoz

illőeu Petőfí Sándor Respublika c. versét szavalta el. A versmondást követően
Isépy Gábor refonnátus lelkész osztotta meg velüiik gondolatait beszédében.
A szónok után a program záró része következett: az Altalános Iskola irodalmi
szíiipadának előadását láthattuk :

Kozma Imre: Petőfí sziilei c. iníívét adták elő.

A színvonalas előadásért gratuláluiik az iskola lietedik osztályos tanulói-
nak, a kiváló rendezésért pedig Kladiva Krisztina taiiárnőnek.

Elismerés nünden résztvevőnek és szervezőnek, elsősorban Szimeth Mária

képviselőasszonynak.
Végíil, de nem utolsósorban köszönet Varsányi Zsuzsának a Magyar Rádió

szerkesztőjének, aki más fontos elfoglaltságát félretéve vezette a iníisort.
Az ünnepélyhez remekiil illeszkedett Birkl László kiállitása, ainely 1848

márciusát mutatta be korabeli dokumentumokkal.
A mérsékelt érdeklődés és a képviselők többségének távolinaradása el-

lenére sikeriilt méltó módon einlékezni Nemzeti Unnepíiiikre.

levenni tilos!
A felügyeletet ideiglenesen sem lehet inásra
átruháziú.
A feltételek megtartását évente egy alkaloinmal
ajegyző ellenőrzi.
Közterilleten a jegyző és a rendőrség jogosult
ellenőriziii a tartásra vonatkozó szabályokat. Az
ellenörzés során az ebtartó a tartási engedélyt
köteles bemutatni.
Eljárási dijak:
A tartási engedély kiadásának díja 25.000 - Ft.
A tartási engedély meghosszabbítása :
20. 000 -Ft., melyet az öiikonnmyzat költ-
ségvetési számlajára kell befizetni. Az ivarta-
lanítás ára 6. 000 -Ft.

Részletes felvilágosítás a polgánnesteri hivatal-
ban.

Polgánnesteri Hivatal

EBOLTÁS

Főoltás ideje:
1997. IV. 21. 8-10 óráig
Helye: Föutca43.

Külterületen:

1997. IV. 21. 13-14 óráig
Helye: Kasza udvar

Pótoltás:

1997. IV. 28. 8-9óráig
Helye: Főutca43.

Azoltásidíj: 400Ft/db.

r;
(Szerkesztőség)

/ űvelődési Ház
felhívása

Kérem a község lakóit
kísérjék figyelemmel
művelődési házunk mű-
ködését , és amennyiben
megfelelő programot ta-
lálnak, térjenek be hoz-
zánk!
Köszönettel fogadunk
minden jó ötletet, segít-
séget, és az azok meg-
valósításához szükséges
eszközt, személyi és
anyagi támogatást.

W. L.
'Ú AA A AA AA AAA AA AA AA AA AA AA AA AA AAA
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KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI
KÖRNYEZETVEDELMI

FELÜGYELÖSÉG
mint I. fokú környezetvédelmi hatóság:

HATÁROZAT

Az Allami Autópálya Kezelő Közhasznú
Társaság kérelme alapján indított, az MO
autópálya E-i szektorához tartozó 10. és
11. sz. főutakat összekötő szakaszának
körayezetvédelmi engedélyezési kérelmét

clutasítom.

Határozatom elleu a kézhezvételt követő
naptól számított 15 napon belül a
Környezetvédelmi Főfelügyelőséghez
címzett, de a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi Felügyelőséghez két
példányban benyújtható fellebbezéssel
lehet élni.

IND O KLÁ S

Az Allami Autópálya Kezelő

Az 0-ás autóútról

Közhasznú Társaság környezetvédelmi
engedély kiadása céljából benyújtotta a
Felügyelőségre az UVATERV Rt. Altal
összeállított, az MO autópálya E-i szek-
torához tartozó 10. és 11. sz. főutakat
összekötő szakaszára vonatkozó előzetes
részletes környezeti hatásvizsgálatát.

A Felügyelőség az eljárásba bevont
szakhatóságok véleményének fígyelembe-
vételével a hatástanulmányban niegadott
nyomvonaltervezetek közül kiválasztotta a
környezetvédelmi szempoutból kizárható
változatokat, és a 152/1995, (XII. 12. ) sz.
Kormányrendelet 7. § alapján, az öiikor-
mányzatokon keresztiil az érintett
települések ( Budakalász, Uröm, Pilis-
borosjenő ) lakosságának tájékoztatását
megtette.

Az önkonuányzatok a tervezett
autópályaszakasz hatástanulmányának
értékelése és a lakossági észrevételek
alapján kialakították állásfoglalásukat.

Budakalász Nagykozség Önkor-
mányzat Tele|)ülésfejlesztési Bizottsága
3/1997. (1. 07. ) TBF. sz. határozatában
kifejtette, hogy érdemi döntés
kialakításához a rendelkezésre álló adatok
nem elegendőek, és további vizsgálatokat

Tájékoztató az iskola költségvetéséről

(forgalmi diagram, látványtervek) tart
sztikségesnek.

Űröm Község Önkormányzata a
káros környezeti hatások és a széleskörü
lakossági tiltakozás alapján 1997. január
14-i ülésén megerősítette korábbi 2/1992.
( 11. 1. ) sz. határozatát, mely szerint a
hatástanulmányban szereplő valamennyi
nyomvonalat elutasítja.

Pilisborosjenő Önkormányzat ál-
lásfoglalásában megerősítette korábbi
21/1995. II. 9. sz. határozatát, ainelyben
kijelentette, hogy Pilisborosjenő közigaz-
gatási területén az autópálya megépítését
tiem engedélyezi, és területfelhasználási
engedélyt iiem ad ki.

A fentiek alapján megállapítot-
tam, hogy a kérelem tárgyát képező
autópálya szakasz egyik változata sem
valósítható ineg, ezért a kérelmet elu-
tasítottam.

Budapest, 1997. február 10.

Eördögh Imréné dr.
hatósági igazgatóhelyettes

Megdöglött!?
Ime, kinyitffadt, kilehellte azt a kénköves lehelletét abból az
ocsmány pofájából az M-hullás, M-nullás kördög. Legalábbis
eg)'enlőre. Mert iigyan ki hiszi, hogy ennyi elég volt ennek a riit,
koszmós förtelemnek, akinek minden bizonnyaj van még vagy
száz mocskos élete. Mi, mindnyajan kördög-ölők, illatozó babér-
jaiiikon ülve tehát jobban tesszük, ha fenegetünk, kenegetüiik
szigonyt, íjat, tegzet, tobzot, sulykot, szablyát, kaszát, lapát.
Szopogassunk némi hangyavért, ősgyíkhúslét: csak el ne
szokjuiik a csatákban megszokott friss vér édes illatától. Csalna
bár meg vészjós természetem!
Sajnos, az bizony ineg nem csal. Elég felütnöm a Magyar Köz-
löny horrormagazin 1996/26. számát. ahol fígyelines szemeim
(2) látnak kördögpetét, kördögtüszőt, kördögtojást. A teriilet-
fejlesztésről és a teriiletrendezésről szóló XXI. törvény aszony-
gya, hogy létrejöu egy Országos Teriiletfejlesztési Tanács, ami
összehangolja majd a meg>'ei területfejlesztési lanácsok
muiikáját, amelyek szintúgy létrejöniiek. A hosszíi és könnöiifont
szöveg számuiikra hároin ponton lehet aggályos:
6. § d) Az Országgyíílés elfogadja az országos, valainint a kiemelt
térségekre vonatkozó területrendezési terveket. tön'ényben

aaaaaaasiaoaaaaaaaanaaaa. aaaaaaaaaaaa

Táncest
lesz a Művelődési Házban Aprilis 12-én

szombaton 19 órától!

Fellép: A Hajnal Band
(Slágerek az 50-es évektől napjaiiikig.)

Olcsó büfé!

aaaaaaaaaaaoaoofíaoaaaaaaoaoaaaaaaaa

meghatározza azok önkormányzatokra is kötelező elemeit;
ll. § (2) b) A megyei öiikormáiiyzat közgyűlése elfogadja a 6. d)
pontjában foglaltakkal összhangban - az érintett öiikormányzatok
vélcménycinek fígyelembevételévcl- a megyei területrendezési
terveket;
c) véleményezi az illetékességi teriiletét érintő, a 6. § d) pontjában
meghatározott terveket.
11. § (3) A megyei öiikorniányzat közgyűlése.... a területrendezési
tervet megállapító rendeletben a más jogszabályokban előír-
taknál nagyobb mértékben korlátozó területfelhasználási sza-
bályokat adhat meg.

Eme törvényszöveg neiu tűnne olyaii veszélyesnek, ha azt éménk
el vele. hogy mondjidí valami vadember ne telepítsen kohósalak-
mosót az Eper-közbe. Ain úgy tíínik, arra is alkalmas, hogy
valami vadember kohósalakmosót telepítsen az Eper- közbe, vagy
emnullást. A törvény ad azoiiban egy lehetőséget is mi. területfej-
lesztési öiikormányzati társulások létrehozására, ainiiiek nagyobb
az ereje. Ha mondjiik Borosjenő, Üröm, Budakalász csinálna egy
ilyet, az tánjó lenne. Valanú jogtudor mondhatna erröl valamit.

Körtvélyesi Tibor

A Pilisborosjcnői Kézilabda Csapat mérkőzései
(ílazai pálya: Bp. III. Gyógyszergyár u. 62-64.)

Pilisborosjenő - Piliscsaba
Pilisborosjenő - Szigetszentmiklós
Pilisborosjenő - Vác
Dunakeszi - Pilisborosjenő
Pilisborosjenö - Vecsés
Pilisborosjenő - Albertirsa
Erd - Pilisborosjenő

Március 29.
Aprilis 5.
Aprilis 8.
Aprilis 20.
Aprilis 27.
Május 1.
Május 4.

felnött:
felnőtí:
feliiött:
fcliiőtt:
fcliiőlt:
felnőtt:
lclnőtt:

11
11
16
16
16
10
II

iljusági: 12
iíjusági: 12
itjusági: 17
ifjusági: 14
ifjusági: 17
iljusági: 11
itjusági: 10

Az újság hasábjain tajékoztatni szoktuk a kedves szíilőket és
lakosokat az iskolai élet egy-egy eseményéről, a sport- , ill. szaktargyi
verseiiyek eredményeiről.
Aini mindezekliez hátteret biztosít és lehetővé teszi azokat: az in-

téziiiényi költségvetés; így most erről kívánom Önöket infomiálni.
Az Öiikonnányzat 1997. febmár 26-án elfogadta éves költségvetését,
melyuek összege kb. 126 millió Ft.
Ebből 21,2 milliót igényelt, de csak 18, 5 milliót kapott az iskola, ami
2, 7 millióval kevesebb a tervezettnél. A képviselők közül a szavazáskor
egy tartózkodott, ketten pedig azért nem fogadták el az Öiikonnányzat
Költségvetési Rendeletét, mert nem értettek egyet az üitézinények
működési költségeinek csökkentésével. A talu legnagyobb intézinénye
az általános iskola. Négy éves önálló működése óta tbkozatosan
emelkedett a tanulólétszám (126-149 to), kialakult az a tanári gárda,
ainely mindeu igyekezetét és tudását a nevelés-oktatás szolgálatába
állította, eredméimyel. A négy év során az iskola költségvetése a
következőképpen alakult:

év

1994.

199;i.

1996.

1997.

működési

költség

16. 483 eFt

20.360 e Ft

18.232 eFt

18.436 eFt
elfogadott

21.206 eFt
igényelt

állami

támogatas

6.615eFt

7. 303 eFt

11.050 eFt

17. 263 eFt

onkorm.

hozzájárulás

9. 868 eFt

13. 057 eFt

7. 182 cFt

1. 200eFt

Mint Önök is észrevehették: örvendetes mértékben növekedett a állami
támogatás. Ezt az állam a tanulólétszám és a feladatellátás alapján
utalja. Az Öiikonnányzat saját hozzajárulásának mértékéről maga dönt.
A központi táinogatás mintegy 80 %-át fedezi a tényleges költségekiiek,
a többit az Öiikonnányzatnak kell biztositania. A mi esetüiikben ez 1,2
millió Ft, ami drasztikus csökkentést jelent, 2,7 millióval kevesebb a
tervezettnél. Az intézinény vezetősége észérveket, adatokat sorakoztatott
fel amiak bizonyításául, hogy az igényelt összegre a működéshez szükség
van. Aggályaiiikra azt a választ kaptuk, hogy a felmerülő kiadásokat
egyedi elbírálás alapján megadhatják. Ezzel a módszerrel viszont
kérdésessé vált az iskola önálló gazdálkodása. A tervezett dologi kiadá-
sok igy négy tételre szorítkozhatnak: a gáz- , a villany- , a víz- és
csatoma-, valamint a telefonszámlák kiegyenlítésére. Mivel ezeken a
területeken áremelés is volt, a tervezett összegek - már most tudható -
nem lesziiek elegendőek. Nem kerülhet sor tehát fejlesztési, bemházási,
karbantartási feladatok ellátására. Mmdezek hiánya természetesen
veszélyezteti a mai komak megfelelő minöségű oktatáshoz szükséges
szolgáltatások biztosítását is. A falu összköltségvetésének csekély része
2, 7 millió Ft, ugyanakkor a 150 tanuló és családja életét döntő mérték-
ben befolyásolja. Az intézinény szeretne továbbra is megfelelően
működni, és biztositani a minőségi oktatáshoz szükséges szolgáltatá-
sokat. Emiek alapvető teltétele a költségvetés igényelt összegének
biztositása.

Oszintén remélem, ezzel Onök is egyetértenek?!
Az Iskola Vezetése

Színjátszó és Drámai Kör
Szeretettel várjuk a színművészet és az irodalom iránt érdek-
lődő gyermekeket és fíatalokat minden pénteken 18 órától
a Művelődési Házban működő Színjátszó és Drámai Körbe .

Vezetők: Dér András és Dér Denisa

A Római Katolikus gyházközség 1997. április havi hírei

Uram, a szemed rajtam, te ismersz en-
gemet. Mindenfelől körülölel karod,
kezedet rajtam nyugtatod. Tudásod túl
csodálatos nekem, magassagos, hogy el
nem érhetem.

01. Viktor és István vértanúk

Ol. Paolai Szt. Ignác. Prohászka Ottokár
székesfehérvári püspök, 1858-1927.
03. I. Szixtusz pápa vértanú, 125.
Ha megértenők Istent, O nem lemie Isteii.
(Szt. Agoston)
04. Szt. Izidor, Sevilla püspöke, 560 - 636
Az élet-szentségef a szeretet oltalmazza, -
lakóhelye pedig az alázatosság
05. Liege-i Szt. Juliána, az Ur napja ün-
nepének szorgalmazója
06. Húsvét második vasámapja. Elsőáldozás
lesz templomunkban.
Jézus találkozni akar velimk. Eppeti ezértj'öii
el hozzánk, s az Eiic/iarisztiábmi ezért van

jelen. Közvetleiiiil szól/iatimk fwzzá és teljes
bizalonmial. Ez a kenyér azoiihaii >iem a
testimknek szól, hmiem lelki'mk örök életét

szolgálja.
07. Az idén ezen a napon van G^-ümölcsoltó
Boldogasszony ümiepe.
12. A pilisborosjenői ós az ürömi fíatalok
bérmálása lesz az ürömi templonibaii 17
órakor.

A bérmálás szeiitség, amelyben a Szentlélek

szívfmhhe száll, éx megerősít, hogy
hili'mket állhatatosmi valljiik, és hiti'mk sze-
rint éljimk.
Maga a hérmálás szó mmyi, mint
megerösites.
Az apostolok i'nmepélyeseii feltettók kezf'iketa
bérmálkozókra, és igy esdették le a
Szentlélek kegyelniét. A hérmálás
szetitségéhez hozzátartozik az olajjal való
megkenés is. Szt. János levelében olvassuk:
Ti azonban rajta legyetek, hogy a kemt,

melyet tölem kaptatok, megmaradjon ben-
netek (vö. l Jn 2, 27) Az ószövefséghen
olajjal kenték fel a királyt, főpapot és
prófétát. Emlékezhettek, hogy Isten ren-
delkezésére Sámuel is kezébe vette az olajos
szanit, és abból kente fel Saiilt, majci Dávidot
királlyá. - A hérwáláshmi az olajjal való
megkoiés kirajzolja a bérmált lelkében a
király, a pap és az aposlol lelki képét. Ki-
rálvkéní iiralkodik a kisértések és a bi'in

felett. Mint pap, szivesen hoz ákiozatot
hitéérl.

Mmt apostol, segit az egyház vezelömek
Isteii országmiak terjesztésében.
13. Húsvét liamiadik vasámapja.
16. Szt. Soubirous Bemadette, lourdes-i
latnokiiő. 1844-1879.
20. Húsvét negyedik vasániapja.
23. Szt. Adalbert pragai püspök, a magyarok
apostola, vértanú a poroszokiiál.

5

24. Szt. György. A kaukámsi Georgiát róla
nevezték el.

25. Szt. Márk evangélista. O a második
evangélium szerzöje
27. Húsvét ötödik vasámapja.
29. Sienai Szt. Katalin, szűz és egyháztanító.

Isten olyan mértékben adja a segít-
séget, amennyire bizalommal kérjük.

Április!

Március végét a legnagyobb ünnepünk dics-
fénye, a húsvét ragyogja be. Az ümiep
felmérhetetlen gazdagságát érezteti velünk
aprilis is.
Az elmúlás gondolata mindig ott settenkedik
köriilöttünk, de Jéziis feltámadása acélossá,
megdönthetetlemié teszi reményünket. Ráiik
is sír vár. Ezt a tényt a második Isteni Személy
tudatosan, nagy szeretettel vállalta értüiik. O
az örök záloga testüiik feltámadásának. El-
szenvedte a halált, hogy a mi haláluiikat
legyőzze. Ki tud nekünk adni ekkora bi-
zoiiyságot, hogy halálunk után feltámadunk az
örök életre?

Orüljüiik! Vigadjuiik!
Ain életüiik is legyen olyan, hogy a feltá-
madáskor testtel, lélekkel élhessük át az örök
élet diadalát!



(Szó)csatára fel!

Nagy csatákat ma nem buiikók dönteuek el, a tocsikot se kivont
kaszájú gyaloghonvéd döntötte le. Elég egy kis adatocska, hogy
meginogjon az ingóság, söt az ingatlan. Merje hát valaki azt mondani,
nem érdekel se újság, se hogyi iüvanbemie. A Borosjenői Hínnondó-

nak is olyaimak kellene leimie, hogy mi, lakossági személyek valame-
lyest tájékozottak legyüiik: éppen hanyadik határban nyílik a varcsa-
gos kótyaug, vagy a búcsúkor hány sátorban árulnak majd fröccsön-
tött csiccsolínát. Néha persze neni árt, ha bekerül egy-egy hétköaiapi
dolog is: meimyi az adó, melyik művelődési házat adjuk el, mikor
rendehiek a dokik, stb. Mivel mindnyájanjól olvasuiú; a sorok között
is, sőt a sorok előtt és után is, gondolhatuáiik, ezt megtehetnéiik az
újság nélkül is. Ez tévedés. Az infonnáció, ha abban megfomiálódik
(m-fonna) az i-gazság, ha az iiem nagyon defonnált, akkor értékesebb
a kenyémél, a zsemlyénél, de még a mazsolás-kakaós kalácsnál is.

Tehát mi a teendö?
A teendő az, hogy fogalmazzuk meg faluköz(ös?)ségüiik életével

kapcsolatos véleményüiiket, ötleteiiiket, bajaüikat, s emiek írásos
változatát (ez lehet levél, szerelmi vallomás, esszé, vers, káromkodás,
kérdőrevonás stb. )juttassuk el a szerkesztőséghez. A szerkesztőség a
megjeleuésre alkalmas cikkeket beilleszti a Hínnondóba, ami pedig
nem tnd bekerillni az újságba, amiak szerzöjét és címét vagy témáj'át
leközli, hogy az érdeklődök azt a szerkesztöségtöl elkérhessék és
elolvashassák. Evvel a módszerrel el kívanjuk kemlni a ceiiziira
vádját, de tekmtettel kell leimüiik a lap jellegére és színvonalára is.

Végül pedig egy másik őszinte kérés: németül szólni tudó
nenizetiségiek, lakosok őrizzék e lap hasábjain is hagyományaikat,
jelenjenek meg németül is cikkek, ahogy az korábban is volt. Mogy
mostanában nincs, aimak csupan az az oka, hogy nüics, aki írjon.

A szerkesztöség vállalja, hogy a német cikkek mellé legalább egy
rövid tartalnií ismertetést is füz magyarul, lemiészetesen az író
beleegyezésével.

K. T.

Természetjáró Kör programja
1997-ben.

Minden tennészetszeretö embert várunk hagyoináiiyos csalá-
di vasámapjaiiikra és kirándulásaiiikra. Ebben az évben három nagy-
szabású egész napos Családi Vasámapot rendezüiik, és három gyalo-
gostúrára hívjuk a falu apraját és nagyját.

Mindezek mellett az Országos Tennészetbarát Szövetség
szervezésében mduló túrákon is részt veszüiik, a kör tagjait idöben
értesítjük a programokról. Minden alkaloinmal nagy plakátokon hir-
detjük a részletes programot, helyet, idöpontot. Kérem figyeljék,
olvassák el.

március23. Kirándulás

április 27. Kirándulás

inájus 25. Családi Vasámap Gyennekiiap

júiiius 29: Családi Vasámap Főzőverseny

szeptember 28. Családi Vasámap Nyárbúcsúztató

október 26. Kirándulás

Programjaüikat a hónap utolsó vasámapjára tervezzük:
Programjaiiik megvalósításához támogatást kapuiik a helyi

öiikonnáiiyzattól, különbözö pályázatokon is jelentős összeggel bővül a
Kör anyagi lehetősége, s iiem utolsósorban a tagok mmikája, saját
eszközeiiik és személyes kapcsolataiiik isjelentősek.

Pártoló tag lehet mindeiiki, aki részt vesz rendezvényeuiken.
A Tennészetjáró Kör tagjai azok lehetnek, akik vállalják a szervezéssel,
rendezéssel járó teendőket.
Várom azokjelentkezését, akik szivesen segítenének nekünk.

Részletes telvilágositás:
Bereczkiné Szendrey Eva (tel: 336 - 480)

CSATORNÁRÓL - MINDENKINEK

A kárpótoltak védelmében

Kitavaszodott, és eljött az ideje a kerti muiikákiiak. A közös
iskola körilli ingatlanok kárpótolt tulajdonosai töprenghetnek, mit kezd-
jenek parcelláikkal.

A "szántó" művelési ág azt sugalmazliatná, hogy csak
gabonatélék vagy kiikorica tennelhető ezeken a földeken, de nem így
van.

Az ingatlan-nyilvántartasi törvény 27/1972. MEM. sz. végre-
hajtási rendelete ad erre útmutatást. Eszerint szántó az a terület is,
amely ritkábban telepitett gytimölcsös, vagy részben szőlővel boritott
teriilet. Nyiigodtan ültethetők tehát gytimölcsfák és telepíthetö szőlő, de
ne legyeu kizárólag gyíimölcsös vagy szőlőskert. Szántó az a terület is,
melyen zöldséget, virágot vagy dísziiövényt tennesztenek, valamint a
iiielegágyak és növényházak tertilete is, tehát fóliasátor húzliató. Az

intenzív és eredményes tennelésnek itt akadálya, hogy sem kút, sem
vízvezeték nincs.

Iiifonnációm szerint ezt a területet a tennelőszövetkezet fel
akarta parcelláziü azzal, hogy művelésre alkalmatlan terület. Miért nem
sikeríilt, nem tudom, csak azt, hogy évekig hasziiálatlaii, műveletlen
terület volt, és most a kárpótoltakiiak kell egyszerre helyt állniuk. Az
eredeti kárpótoltaktól aimak idején megművelve, sőt bevetve vették el,
megfosztva öket állatállományiiktól és felszerelésüktől is. Most vissza-

kapják derékig érő gazzal, műveletleiiül. Eiuiek dacára gyomtalamtották
ós felszantatták.

A kárpótlási eljarás tblyamán és után jól eső emberi haiig volt a
kárpótlási hivatal részéról:

" Sok sikvrt v. sjó egészséget kívmiok a hivatal valamennyi
dolgozój'a nevóbm !

Dr. Kaszap Béla ügyvéd.

Kitavaszodott végre. A muiikák is elkezdődtek, ezzel kapcso-
latos gondjaikat a fogadóórákon megbeszélhetjük. Most három témával
szeretoéiik kicsit bővebben foglalkoziii. Az egyik egy sajnálatos egy-
szeriisítés problémája. Az elöző számbaii az átlagos csatomadíjat írtuk
le, és ez sok félreértésre adott okot. Ugyaii a tavaly decemberi szamban
részletesen megírtuk a díjszabást, talán nem hiábavaló megismételni:
a téli tarifa (november 1. - április 31. -ig) 102 Ft + ÁFA/ m3

anyáritarifa (májusl. - október31. -ig) 82Ft+ÁFA/m
Sokan paiiaszkodnak, hogy lakásukban időiiként elviselhetetlen

bűz árad a lefolyókból. Mi ezeket a panaszokat elhisszük, hiába gon-
dolják a Bem iitcában emiek az elleiikezöjét. Sajnos ajelenség oka az,
hogy a reudszerbe szippautott szeimyvizet engednek bele. A rövid idő
alatt leengedett nagymemiyiségű berothadt szemiylé keltette vákuum
kiszíyja a lakások szifonjaiból a vizet, ezért érezhető olyau inteiizíveii a
bűz. Valószíuűleg a szippantókocsik tartalmát engedik le, félreeső
csatoniaszakaszokon. A halózatban okozott dugulás során a tisztitókocsi
kabátmaradváuyokat is kiuyomott, ami nem igazán a rendeltetésszerii
hasziiálat jellenizője. Ainig tél volt, nem tapasztalhatták a jelenséget,
mert a csatomafedeleketjég borította. A tavasz azonban újra megnyitot-
ta a lehetőséget. Nem kell szakembemek lemii ahhoz, hogy belássák,

nem a csatomahálózat hibájáról van szó ez esetben. Tervezzük, hogy
lehetőséget nyújtuiik a tisztítótelep meglátogatására és akkor tapasztal-
hatják a különbséget a csatomában folyó szeimyvíz és a szippantott
szeimyvíz "illata" között.

Végezetül szeretaék válaszolui mindazokiiak, akik úgy érzik,
hogy mivel nem azoimal köthettek rá a csatomára, ezért hátrány érte
öket. Sajnálatos módon nem lehet egy nap alatt elvégezni egyetlen
beruházást sem. Igy kell, hogy legyenek elsők, és kell, hogy legyenek
utolsók is. Azt hisszuk, ez a dolgok tennészetes rendje. A Társulatnak
seimniféle kompeiizációra sincs módja, mert csak az Onök péiizével
gazdálkodhat. De nem is szándékozik ilyet temü, mivel éppeu elég
muiikát ad a hálózat épitése és az építés során elökerülő problémák
megoldása.

Megköszönjük fígyelmüket és kérjük, gondjaikkal továbbra is
hozzáiik forduljanak.

Fogadóóra: mindcn keddcn és csütörtokön 16 -18 óráig a
Társulat irodájában ( Fő u. 16.)

Pilisborosjenői Csatomamű Társulat

Egyúj
kezdeményezés
Pilisborosjenőn

Több éve vallom azt a gon-
dolatot, hogy egy kisebb, zárt
közösség kulturális , szóra-
kozási igényeit, egybejövetelük
céljait, közösségi fonnáit nem
a művelődési intézinénynek
kell kitaláluia és azokat a
lakosságra mintegy ráeröltetve
megvalósítaiúa, hanem a lakók
rejtett igényeit lesve, azokat
gerjesztve kell a falu kulturális
életét szolgálnia.

A jelenlegi helyzet egyre
iiikább visszaigazolja elkép-
zelésem jogosságát. A
Művelödési Házbau mind
gyakrabban keresnek meg a
falu aktív lakói különböző

kérésekkel, programtervekkel,
melyek köztil többet már meg
is valósítottuiik ( színjátszó és
drámai kör, óvodás torna,
művészfilm-téka). Ezek saját
elképzeléseinunel is egybevág-
tak. Mivel én is pilisborosjenői

vagyok és valószíiiűleg rám is
hatással vamiak lakótarsaim, a
velük folytatott eszinecserék,
viták, és a nap mint nap történö
egyéb behatások, nem okoz
különösebb gondot az, hogy egy
hulláiTÚiosszra kerüljmik.

Valami hasoiiló hitvallás

vezérelhetett egy kis csapatot,
mely telhívásoinra március 8-
án eljött a Pilisborosjenöi
Baráti Kör első össze-
jövetelére. Már az első percek-
beii kiderült: igény van
községüiikben egy olyan
"FALTJFORIJM" szerű kö-
zösségi fonnára, ahol a
közösség lakói baráti viszonyba
keriilhetnek egyi nással, a napi
kicsinyes gondokat félretéve
hangulatos, játékos, sportos
körülmények között elbeszél-
gethetnek a falut és igy ter-
mészeteseu őket is érintő prob-
lémakról, melyekuek megér-
téséhez, és az esetleges fél-
reértések elkerüléséhez is
segítséget nyújtana a Kör. A
tervek között szerepel, hogy a
faluiikban élő ismert, érdekes
einbereket, helyi képviselőket,

itt élő politikusokat, mű-
vészeket meghívjunk. A má-
sodik találkozáson, mely 1997.
április 4-én ( pénteken) 18
órakor lesz megtartva, köz-
tüiri; lesz Zsitnyányi Attila, a
helyi öiikonnányzat képviselő-
testületének tagja, a inűszaki
bizottság elnöke, gépész-
mémök.

Nem kívánunk erőltetiii

egy "kérdezz - t'elelek" játékot
és nem "falugyíilést" akanuik,
hanem egy baráti, spontán
beszélgetést szeretnéiik.

Akit esetleg taraszt az ép-
pen aktualis téma, a Műve-
lődési Ház sport, és játék
"arzenáljával" elfoglalhatja
magat.

Bízom abban, hogy a falu
lakói e neiiies kezdeményezés
mellé allnak, és vélt hovatar-
tozástól, haragtól, régebbi
sérelmektöl megszabadulva,
azokat félredobva. Pilisboros-

jenő kis közösségéért össze-
jöimek veltuik, és a további
terveiiiket, feladataiiikat már
egytltt valósithatjuk meg.

Wiudisch László

Gázkészülékek j avítása,
karbantartása!

Vezúv és

Fégtherm
berendezések garanciális időn belüli

szervizelése.
Kmetz

Tel:
06-30-522-493, vagy

06-26-336-109

Csatornarendszerek rákötése az épülő
csatornahálózatra, földmunkával; víz-,

gáz-, központifíítés szerelés, tervezéssel,
igény szerint vassal, rézzel, műanyag-

gal; kéménybélelés;kéményépítés;
lakatosmunkák, kerítések, kapuk stb.;

melegvízellátók kiegészítése napkollek-
torral;

Kcdvező árak, gyors kivitelczés!
Kérjen ingyenes, számítógépes

ajánlatot!

Cím: Guba József, 2097 Pilisborosjenő,
Szt. Donát u. 29. (Szőlő u. 39.)

Tcl. : (06-26-) 337-276

Felhívás!
Kornyezetvédelmi vetélkcdősorozatot tervez

a Könyvtár, melyre várja a csapatok jelent-
kezését. (12-16 éves 3-4 fős csapatok).

A vctélkcdö sorozat három fordulós:

I. forduló: Föld napja
- április 22.-én 17 órakor a Művelődési Házban
(ehnéleti forduló)
n. forduló: Faluszépítés - takarítás
-aprilis 12.én 10 órakor szabadban
(gyakorlati forduló)
DI.forduló: Madarak cs Fák Napja
-majus 11-én 14 órakor a Kövesbércen
döutő - díjkiosztás

Csapalok nevezését a Köiiyvtarban
várom április 10-ig. Nevezéskor a felkésztilési fe-
ladatsor kiosztásra keriil. A csapatok neves zsűri
előtt mérik összc tudásukat, s reinényeün szerint
ertékes díjakat iiyerhetnek a résztvevök.

Részletes int'ormáció
a Közsógi Könyvtárban - Eva nénincl

Szabadtéri programok:

Faluszépités
Téracne
Madarak é.s Fák Napja
Gycrmcknap
Búcsú

április 12. 8 óra
inájus 1. 8 óra
május 11. 14 óra
majus 25.
június 14.

A Pilisborosjenöi Hírmondóban
leadott hírdetés minden érde-

kelthez eljut a faluban!
A hírdetések anyagát a Polgánnesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályán kérjük
leadni, tárgyhó 18-ig.
Cím: 2097 Pilisborosjcnö Fö út 16.

Araüik:

Teljes oldal:
l/2oldal:
IMoldal
l/8oldal
1/lóoldal

16.000,-Ft
8.000,-Ft
4.000,-Ft
2.000,-Ft
1. 000, -Ft

Apróhirdetés: 5 szóig 400,-Ft+AFA,
felette az 1,16 oldal árát kell tizetni!

Hirdetések ábrával 50 %-al drágábbak!

Csatornavezeték - szerelés

Tisztelt ingatlantulajdonos!

Vállaljuk az ingatlan csatoniavezeték sze-
relési és bekötési muiikáit az épület rá-
kötésével a közimi csatlakozásig, helyszüú
felmérés és arajánlat alapján a legked-
vezőbb műszaki megoldással.

Az általuiik elvégzett muiikára
2 év garanciát biztositunk.

Kormos Lsiszló - Multiflex Bt.
Bp. 1033Búzau. 12.

tel. : (06-1) 387-1365, ésa
(06-30) 512-457

Vállaluiri; még víz-, gaz- és iütésszerelési
muiikákat is!

Zsitnyányi Attila
okl. épilletgépési inérnök

Külső gázvezeték és új csatlakozóvezeték tervezése.
Csaladi- és tarsashiizak ipari ópületek vízellátásának,

csatoniázasának, közinűre való rákötóssel egyíitt, gazel-
latasanak, központi iíitésének, kül-, és beltóri úszóme-

dencék gépészetének, ködtelenitésének, valamint
csaladi házak SPLIT klímáinak tervezése,

kivitelezésének szervezése. Költségvetések és
anyagkivonatok kcszítése.

Pilisborosjenö, Tölgyfa u. 10.
Tel. -Fax. : (06-26)336-246

Gázkészülékek javítása, karbantartása,
felújítása, garanciával.

Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Tcl. - Fax. : 06-26-336-246

. Mosógépek
(Hajdú, orosz,
német)

. Centrifíigák

. Hőtárolós kályhák <

. Villanybojlerek

. Hajdú gépek
Dékány Imre

Háztartásigép-szerelő
2011Budakalász,

József Attila u. 37
(06-26) 341-759

vagy
06-20-385-373

v



PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ

KERESKEDELMI És SZOLGÁLTATÓ KFT.

Iiigatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás
külföldieknek is, videofilmes nyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés,
ügyvédi közreinűködés.
Elsősorban: Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász
területén lévő ingatlanok közvetítése.

Tel/Fax: 06-26-336-504 vagy 06-30-218-531
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Űgyvezetö igazgató: Kerényi István

TOP VIDEOTÉKA
Féiiymásolás Minolta géppel ( 14, -Ft /db)
A kazettatokon reklámfelület bérelhetö!

Erdeklődni nyitvatartási időben a videotékában
lehet.

Megvásárolható a TOY STORY, TIMON és
PUMBA, ALADDIN 2. része, stb....

Nyitvatartás:
hétköznap: 15-21
szombat: 10-12 és 15-21

-. vasámap: ZARVA

Önt is várja a TOP VIDEOTÉKA
a kölcsöiiző!

(PBJ. Rózsa u. 2. a teinploiiuiál )

Kedves vásár-
lók!

Orömmel értesítjük , hogy
Pilisborosjeuőn a volánbusz
végéllomásánál az Okelme
üzlet profilt bővitett!

A méteráru-rövidáru-
divatám-lakástextil mellett

kaphatók még:
Villanyszerelési cikkek:
kapcsolók, konektorok,
hosszabbítók, elosztók,
vezetékek, villanyégők
Műszaki cikkek:
barkácsánik
kéziszerszámok

csavarok, szögek
tiplik

Kamisok, kertiszerszámok.
Autóalkatrész- villamosság

igény szermt!
Niytvatartás: K-P : 9-12;

14. 30-17.30 . szombat: 9-12
Ugyanitt, olcsón eladó:

Coumiodore 64 tartozékokkal,
villany írógép (optiina) Paty-
olat vasalógép, szintetizátor

(tel: 336-077)

orfesztivál
füísborosjcnőn

1997. április 26-án, 15 órakor
s Pilisborosjenői Onkormányzat

védnöksege alatt,
dz Ezűsfhegyi Qazdák Egyesuletének

szervezésében,

borfcszfivált és borversenyt rendez,
mclyre minden érdeklodot szeretettel

várunk

<i Pilisborosienöi Kultúrházban.
A borversenyre nevezes határideje:

1997. április 24.
Érdeklödni: 06-26-336-255

( 18 óra után }

1

ALAPTÓL a FÖDÉMIG
építkezzen a BUDAI TÉGLA Rt

I korszerű- fokozottan hőtakarékos
vagy hagyományos építőanyagaiból!

I Termékeink:

. kis és nagyméretű tégla

. B. 30, és UNIFORM falazóblokk
1 . Poroton 30 és HB 38-as fokozott

hőszigetelőképességufalazóblokk
. válaszfallapok
. FERT könnyűszerkezetes födémrendszer

(2,40 - 6, 60 m-ig)
. BUDA hőhídmentes áthidaló (0,9 - 3 m-ig)

Kedves vásárloink!

Ezútonm'eghívjuk Onöket a CONSTRUMA 97'
szakkiállítás 23-as pavilon 2/E standjára új
termékcsaládunk a BUDATHERM rendszer be-
mutatkozására.

CIÓ:

égla Rt.
8-6842;
10

Különféle
számítógép-

asztalok,
monitortartó,

billentyűzettartó,
telefontartó, és

egyéb
irodatechnikai

kiegészítők
megrendelhetők

és

megvásárolhatók.
Érd: 336-080

Pbj. Ilona u. 15.

Forgácsolásban
jártas lakatost

vagy
mechanikai

müszerészt

felveszek.
Bérezés

megegyezes
szerint.

Erdeklődni:
336-080

Aprilisi orvosi ügyelet

Ejszakai űgyelet: 19-08 óráig
Nappal: Üröm ( 350 - 224)

Pilisborosjenő. ( 336 - 308)
Hétvégi ügyelet:: péntek 14 - hétfő 08-ig

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

8 Dr.
9 Dr.
10 Dr.
llDr.
12 Dr.
13 Dr.
14 Dr.
15 Dr.

Péterfíy László
Kormos József

Baksa Eva

Baksa Eva

Baksa Eva

Baksa Eva
Kovács György
PéterfTy László
Kormos József

Baksa Eva
Kovács Levente
Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács György
Kovács Levente

Dr. Kovács György
I)r. Veiiesz Ilona
Dr. Komios József
Dr. PétertYy Laszló
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Eva

c'^
^':;-

^:..

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselo Testülete

Megbizott felelos szerkeszto: Marton Ferenc
A szerkesztoség cime: 2097 Pilisborosjeno Fo u. 16.

Tf: 06-26.336-028, Fax: 06-26.336-313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kf).

16 Dr. Kormos József

17 Dr. Baksa József

18 Dr. Kormos József

19Drkormos József

20 Dr. Kormos József

21 Dr. Kovács György
22 Dr. Kovács Levente
23 Dr. Kormos József

24 Dr. Baksa Eva
25 Dr. Kovács Levente

26 Dr. Kovács Levente
27 Dr. Kovács Levente
28 Dr. Kovács György
29 Dr. Baksa Eva
30 Dr. Kormos József

Üröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Oröm, Doktor u. 21. 350-224
Oröm, DózsaGy. 18. 350-162
Pbj., SteiiAeim u. 2 336-098
Oröm, Honvéd u. 24. 350-297
Oröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440

.^
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4. évfolyam 5. szám 1997. május

Nem tudom, Onök hogy vannak vele,
de én mostanában mindenfelé anyákat látok.
Például most is. Ugyanis jobb híján bámu-
lok kifelé az ablakon. Tudják, sehogy sem akar megszállni az
ihlet. Szóval bambulok, és mit látok...Csipke kutyát lihegve,
csiga-lassan cammogni. Mert - ahogy azt az öt éves láiiyom
szokta mondani - tele van a hasa kis Csipkékkel. (... nem kell
valakinek kiskutya?!... ) Es ahogy így merengek, kedves szom-
szédasszonyom sétál be a látómezőmbe a mostanában olyaniiyi-
ra rá jellemző testtartásban. Előregörnyedve, terpeszállásbaii
lépegetve. Ne tessék megijedui, nincs semmi baja, csak a lábai
között totyog egy járni tanuló kisember. Csodálom a kitartását,
nem mintha lenne alternatívaja...

Valljuk csak be nyugodtan, hogy gyakran megijedünk a
gyerekektől. Engem is beleértve. Különösen ijesztő, hogy
igénybe veszik az idődet, a fígyelmedet, és megakadályoznak
abban...hát ez nem igaz! lehet, hogy nem fogják elhinni, de

Anyák napi levél ppen most ébredt fel a fíam! Ugye
zt hiszik, hogy csak azért írom ide,
ogy hatásosabb legyek!...Tévednek!

Szóval egy pillanat türelmet...Na, megjöttem, illetve megjöt-
liink, mert a gazlegény itt ül mellettem és cumisüvegezik. Ott
tartottam, liogy inegakadályoznak abban, hogy azt tegyük, amit
Fontosnak tartunk. Légyen az egy klassz munka (pl. cikkírás),
egy tanulmány, a háztartás, vagy egy hobby. Különféle szemé-
lyes vágyak a háttérbe szonilnak. Pedig nyilvánvaló, hogy min-
den döntés, így a szíilőség vállalása is aztjelenti, hogy nemet is
kell mondani valainire. Es lia az ember megpróbálja ezt a
döntését deríísen, de felelőséggel vállalni, akkor kiinondliataüan
örömöket kap cserébe. Például két kis puha kart, amelyik átöleli
a lábadat, és mivel még nem tud beszélni rendesen, csak annyit
suttog:... pici mama...

h.f.b.

Mi történik az iskolában... Mi történik az óvodában ...

Az alábbiakban néhány szaktárgyi eredinényről
szeretnék tájékoztatót adni. Március 7-én rendezték a Zrítiyi
Ilona matematika verseiiy megyei fordulóját, melyen 165 iskola
3775 tanulója vett részt. Ennek a versenynek érdekessége,
hogy a megoldások értékelését teljes egészében számítógép
végezte.

Tanulóiiikjól szerepeltek, samezőny első harmadában
végeztek. Csapatversenyben a 3. osztályos csapat a rangos 9.
helyezést érte el. Az iskolából 20 tanuló indult.
Felkészítő tanárok :

Dillmont Eva, Veres Gusztávné és Mocsári József.
(folytatás a következő oldalon...)

Ovodásaiiik már nagyon várták a tavaszt, melyet ha-
gyományőrző módon "sürgettünk" meg.

Kiszehajtással hívtuk a tavaszt és űztük ki a telet húsvét
előtt. Gyerekeiiik, - a nevelési programunk részeként - előre
elkészítették a szalmabábokat. A kicsit szimbolikusan a patakba
dobtuk, a nagyot pedig elégettiik az udvaron, tavaszi haiigulatú
dalokkal kísérve.

Mindez délutáni szervezésben történt, hogy a szülők is
bekapcsolódhassanak az óvodai életbe. Igy családias hangulat
alakult ki, melyet egy "kiszevacsorával" - zsiroskenyér,
hagyma, tea - fejeztíüik be.

(folytatás a következő oldalon ..)

11;
bor-

Az 1980-as, 90-es években Pilis-
borosjenőn és Ürömön nemes
szőlő ültetvény létesült. E gazdák
évek óta rendszeresen rendeztek
versenyeket, amelyek az elniúlt évig
zártkörííek voltak. A terület megkapta a

A tartalomből:
. A 10-és ut bővítéséröl
. Iskolsti hírek
. Ovodai beszámoló
. Pelhívások

kori budai borvidék szerves. u' \ t } t r'}

jenői borverseny és tóesztivál W^S^
"Jó Bortermő Teriilet" besorolást. Az

elinúlt évek ininőségi borai bizonyítják,
hogy Pilisborosjenő és Uröm az egy-

.'-^^7-'

..g.^-.w^-se'Ss^^-Sx^

természetes cél lehet a Budai
Borvidék cím visszaszerzése.

(folytatás a 4. oldaloii...)

A tartalomból:
Egyházi hírek
Közérdeku informáciők

Szedd magad !
(a szemétgyűjtési napról)



Mi történik az iskolában ?
(folytatás az előző oldalról...)

A sport terén is összemérték képességeiket tanulóink a
körzeti versenyeken a többiekével / 24 iskola /.
Eredmények:

Tereinfoci: 3-4. osztályosok III. helyezés
Fiú kézilabda : 5-6. osztályosok IV. helyezés
Fiú kézilabda : 7-8. osztályosok III. helyezés
Leány kézilabda : 5-6. osztályosok III. helyezés

Szoros küzdelemben maradtak alul, és érték el a he-
lyezéseket a gyerekek. Növeli eredményük értékét, hogy nagy
iskolák és tornatereiiimel /sőt csarnokkal / rendelkező iskolák
csapatai előzték meg őket.

Gratuláluiik a szép teljesitinényekhez!
Felkészítő tanár : Horváth János

Az irodalmat kedvelők a Kazinczy, majd a vers- és
prózainondó versenyeken képviselték az iskolát ápr. 11-12-én.
Eredmények:

Kazinczy verseny : Fazekas Emese 4.o. III. helyezés
Versmondás : Radics Eszter 2.o. II. helyezés
Prózamondás : Mészáros Szilvia II. helyezés

Felkészítő tanárok : Kovács Károlyné, Veres Gusztávné,
Kladiva Krisztina

A legfrissebb jó eredmény a inegyei biológia szaktárgyi
versenyen született, ahol Sági Zsolt 7. osztályos tanuló III.
helyezést ért el.

Felkészítő tanár : Szentesi Zsuzsanna
Valamennyi résztvevőnek és kiilön a szép eredményeket

elérőknek ezúton is gratuláluiik !

Papp Józsefiié
igazgatö

Mi történik az óvodában ?
(fol^'tatás az előző oldalról...)

Nemzetközi megtiszteltetés érte óvodáiikat. A Nemzetközi
Gyermeknevelési Társaság nevében fordult liozzánk egy óvo-
dapedagógus, aki jelenleg a bufTaloi egyetemen tanít és peda-
gógiai kutatással foglalkozik.

Idézet a levélből:
"A Nenizetközi Gyermeknevelési Társaság égisze alatt készülő
köny\' szerkesztőjeként kérern a segítségüket. Céhink egy olyan
kiadvány létrehozása, anii a világ legjobb óvodai és iskolai
tevékenységeiből aci izelítöt. Szcretnénk ha niinél több ország
peflagógusa képviseltetné magát ebben a gyüjtcményben, ami
az első ilyen j'ellegü nemzetközi gyüjtemény lesz. Ugy érezzük,
hogy Magyarországon sok olyan hagyományos és új' óvodai
tevékenység van, amiknek közreaclása segíthetné a pcdagógu-
sok munkáját az egesz világon.

Kérjük tehát, hogy tevékenységük beküldésével j'árul-
'anak hozzá, hogy egymást segítve és egymástól tanulva
tuájunk színvonalasabb nevelést biztosítani a ránk bízott
gyerekek számára a világ különböző részcin.

Ovodánk ötféle pedagógiai tevékenységet készített
eliliez a kiadványlioz. Ez a kapcsolat iiyáron folytatódik, ugya-
iiis Sopronban tartják a Nemzetközi Gyermeknevelési Társaság
koiiferenciáját, melyre szintén meghívást kapott az óvoda.

Ezíiton szeretném megköszönni az óvodás sziilők segít-
ségét udvanink szépitéséhez. Ekkora teriiletet ismét befiüveziú
sajnos nem kis pénz, ezért külön köszönjük a szülők hoz-
zájánilását.

Ujabb pályázati siker: " Környezetkultúra" címmel pá-
lyázatot nyertüiik, amely bővíli óvodáiik tartalmi muiikáját.
Köszönet Fáyiié dr. Péter Emesének, aki lehetőséget adott
mindehhez.

Pápai Istváiiné
óvodavezető

"Szedd magad" - 2 életkép

Egy lakótársam, aki egyik megyéiik széklie-
lyéről való, minduntalan azzal a váddal illet,
hogy túlságosan bonyodalmasan fogalmazok,
s ezt ne csináljam, mert az egyszerű emberek
nem értik. Mintha az embereket két csoportba
lehetne osztani, egyszerűekre és, nyilván,
bonyolultakra. Mivel a két csoport megkülön-
böztető jegyeit nem sorolta fel ez az illető,
fogadjiüí el azt az elképzelést, hogy aki értette
például a Buszogányt, az bonyolult, aki nem,
az nem. A következökben megpróbálok egy
jenői témát "mindkét" szájíz szerint feldol-
gomi, ezáltal mindenki eldöiitheti, melyik
kategóriába tartozik, s igy mély önismeretre
tehet szert.

Egyszerü:
1997 április 12-ére az Onkonnáiiyzat
Kömyezetvédelmi Bizottsága megszervezte az
imiiiár hagyományos szemétszedési és falu-
takarítási napot. Reggel 8 órakor gytilekezett
a lelkes tarsaság a Müvelödési Ház clőtt, szer-
szamokkal felszerelkezve. Néhány vállalkozó
rendelkezésre bocsájtotta tehergépkocsiját,
valaki zsákokat hozott, valaki védőitalt, valaki

pedig hegesztőt a kocsironcsok fel-
darabolására. A felnőtteken kivül megjelentek
az iskola tanulói is. A délelőtt folvainán szá-
mos rakomány szenietet cs autóroncsot

szedtünk össze az erdőben, a Teve-sziklákiiál,
a Szellő köz árkábaii és a Budai úton. A sok

szemét és a liideg szél ellenére mindiiyajan jól
éreztük magmikat, köszönet a Polgárőrségnek
a szervezésért, köszönet mindeiikinek, aki je-
len volt.

Bonyolult:
Aiiiikor reggel nyolckor gyülekeztünk, akik
tavaly, meg azelött, meg azelőlt, no nieg
néhány újonc és az iskolások, akkor ótvaros
kesztyűiiiket magiuikra húzva a2á lontolgat-
tuk, nem foguiik kesztyiis kézzel bánni a
szemetekkel. Egyik csapat irány a Budai út, a
másik arccal a lovardának! Aliol már jártuiik
tavaly, meg azelőtt, ott majdhogynem rend
volt. Ain a kurkászástól még csakiiem szűz
dombonilatok és mélyedések -Szellő-árok,
útmenték a Kalváriához, Egri vár (aliová még
mindig érdemes menni, annyi van)- nagy
élvekben (szem-élkekben) rószesitettek.
Hiszen mi csodálatosabb egy najlonacskóból
kandikáló kaiikaliiuiál, elgondolható-e szebb
egy hatos düziiin álburjáiizó, disziióparajra
feltutó ripacskánál! Ahogy pedig az ógelt-
hancsú t'enyö sudara áltöri a Trabantlimiiziii
olajszivarvanyfényes motorblokkfedelét, az
szavakkal már alig elmonclható. Es inég nem
is említettem a 2. 8 % zsírtartalinú tejeszacskó
altalajbéli találkozását id. Boros Jenő 100 %
poliészter alapú teliéniemujébc koiiszolidalt

izzadtságcseppeivel!
Végül is összeszedegettük az eldobot-

takat, telpakolgattuk helyi szallítmányozók
platóira, akik elvitték seimniért, mert fontos
nekik, amint minden inegjelent szedőnek is,
hogy tisztább legyen ez a lakliely. A művelet-
nek elméleti eredmónye is volt, a B.J. -féle
szemétgravitációs egyenlet: x jneimyiségií el-
dobott szemét egy év alatt saját lömegének x
szeresét (x) vonzza maga köré. A szemét
niegsztlntetésének tehát egyetlen helyes mód-
ja, amikor x=0.
Mindazonáltal az autóroncsszemetet térítés-

meiitesen daraboló helyi vállalkozó
hegesztőpisztolyának kéiiköves tüzéhez ha-
sonló pokoli tűz szárítsa le minden szemetelő
és aiitóroncshajigáló kezél!

Körlvélyesi Tibor

Köszönet a Tavaszi

Szemétgyűjtőknek!

Ezútoii szcretnónk köszönelüiiket kitejezni
iiiinden résztvevönek, l'elnöttiiek és gyerekiiek
egyaránt lelkes és hatékoiiy muiikájukért.
Továbbá köszöiiet azon intézinényeknek és
vállalkozóknak, akik támogatták akcióiikat.

Pilisborosjenői Önkomiányzat
Köniyczetvódclini ós Teriiletgazdálkodási

Bizottsága

Kedves Hírmondó!

Csodálatos élinényben volt résziink április 13-án a 10 órás
szentmisén. Olyan sokat beszélnek ma az összefogásról, arról,
hogy kell(ene) etfogadnunk egymást.

Nos ennek lehettünk tanúi, amikor a falu gyökereit idéző
éneket, tennészetesen magyar énekeket, valamint egy kedves
gitáros csoport dalait hallottuk egyszerre.

Ainiért írok, az kettős:
Talán megoszthatom azt az örömömet, hogy a nekem

egyik legkedvesebb német nyelvű éneket választotta a kántor úr,
az " Aus Lieb'verwundter Jesus mein... " kezdetűt, s biztos vagyok
benne, hogy nem véletlenül, hiszen olyan szép a refrénje, hogy
iTÚndeiiki énekelhette. A gitáros budapesti fíatalok ugyancsak egy

régi kedves, általam isinert énekkel búcsúztak, a "Virágos rét.."
cíművel.

A másik okoin:
Kedves borosjenői zeneiskolások!

Kedves drámakörben játszó tehetséges fiatalok, gyerekek!
Mi nem tudnánk, ti nem tudiiátok hasonló kezdeményezésbe
fogni?
Biztos nemcsak Budapesten élnek gitáros zenét ismerők, lüszen
már Dalma nővér gyerekei is tudnak néhány ilyen kedves éneket!
Nem kellene összefogni?
Mi ugyan az idősebb generációhoz tartozuiik, de hajdanában még
én is énekeltem gitáros misénjól esne újra hallani!
Szeretettel reménykedik:

Fáyné Péter Emese

A Római Katolikus Egyházközség 1997. május havi hírei

01. Szent József, a munkás.

XII. Phis pápa ezt az ünncpet abból a
meggondolásból vezette be, hogy Jézus
nevelöatyját példakcpül állitsa a
miinkások elé, akik májiis elsejét már
korábban a miinka ünnepeként ülték
meg.
02. Szent Fülöp és Szent Jakab apos-
tolok.
04. Szent Flórián vértanú.
Flórián, a mai St. Pölten város
tisztviselöje volt. Amikor a Lorch ke-
resztényeket üldözték, védelmükre kelt,
és az Ennsfolyóba dobták;

t 304. május 4. -én.
O a tűzoltók védöszentje.
Húsvét hatodik vasámapja.
07. Boldog Gizella 980 körül
született, mint Henrik bajor herceg és
Gizella burgiindiai hercegnö leánya.
966-ban kötött házasságot Szent
Istvánnal, akinek nemcsak jó felesége
volt, hanem sgítötársa ís az apostoli
munkában. A szent király halála után
visszatért Bajorországba, és Pas-
smiban belépett a bencés nővérek
niedernbiirgi kolostorába. Ennek apát-
nöjeként halt meg.
11. Húsvét hetedik vasárnapja.
Umiik Mennybemenetele.
12. Szent Pongrác vértanú.
16. Nepomuki Szent János áldozópap
és vertanú.

János prágai pap volt és késöbb
pűspöki helynök. Hivafalánál fogva
'oghatóságí vitába keveredett Vencel
királlyal. Letartóztatták és megkí-
nozták, majda Károly-hidról a Moldva
olyóba dobták. A hagyomány szerint a

gyónási titok áldozata. Teste a prágai
Szent Vitiis székesegyházban nyugszik.
A hidak védöszentjének is tekintik.

18. Pünkösd vasámap. A mai nappal
befejeződik a húsvéti idö.

Istenűnk, Te a mai szentséges
ünnepen Egyházadat és általa a
vílág mindcn népét és nemzetét
megszentelted. Araszd ki a
Szentlélek ajándékait az egész
világra, és töltsd be híveid szivét
istení kegyelmeddel, amellyel
egykor elindílottad az evangéliiim
hirdetését.

22. Szent Rita özvegy.
24. Szűz Mária, a keresztények segít-
sége emléknapja.
VII. Pius pápa vezette be az egyházi
naptárba, hálából azért, hogy vissza-
térhetett római székhelyére a magyar
huszárok oltalma alatt Franciaország-
ból, ahol Napóleon császár fogva tar-
totla.

25. A Szentháromság vasámapja.
30. Szent István ereklyéinek átvitele.

Ma arról a történelmi ese-

ményröl emlékezünk meg, hogy Máría
Terézia magyar királynö visszavitette
Btida várába Szent István épen maradt
jobb kezél. Elsö királyunk kardforgató
és alamizsnaosztó Jobbj'át a hozzátar-
tozó alsókarral együtt a szentéavatás
napjaiban egy kanonok a székesfe-
hérvári sírboltból a Bihar megyei Szent
jobb-i apátságba vUte át. Az ereklye
megmaradt része későhb Budára
került, majd a törökök zsákmányként
vitték magiikkal. Dalmát kereskedök
megszerezték íölük és Ragitza
városáhan (ma Diibrovmk) tisztelték.
Onnan kapta vissza 1771-ben a ki-
rálynö, jelenleg a biidapesti Szent
István bazilikában örzik. Koponyaerek-
lyéjének jelentös része a székesfe-
hérvári bazilika kincse.

Május!
A tél nem akar továbbállni. Fagyos
leheletével sokszor lehangolja tavaszt
váró, vidám kedélyünket.
Ha életünket végignézzük, hányszor fújt
meg az élet fagyos szele. Csetlésemk-
botlásaink jege ellen hol találtunk
melegre, megértő, simogató kézre?
Legtöbbször az édesanyánknál!
Ő, aki szívét kiildte elöre útjainkon
követnek, simogatta egyenesre a kisebb-
nagyobb akadályokat, hogy meg ne
botoljon lábunk. Am, amikor ő is segít-
ségre szorult, kihez fordult?
Megtalálta a segítő forrást! Fel-
nyalábolta saját kínjai közé gyerniekei
apró-cseprö bajait, Mária kötényébe
szórta, s valahogy így mondta, ma is így
mondja: Te, minden bajunkban or-
vosság, Te mindenkit megértőjóság!
Vigyázz Te ránk Edesanyánk!
Angyaloknak királyné Asszonya!

Meghívó

A Magyarországi Németek Országos
Oiikormányzata,

Solymár Nagyközség Önkormányzata
és Német Kisebbségi Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját az

I. Solymári Német Neinzetiségi
Gycrmektáncfesztiválra

Ideje: 1997. május 10. (szombat)
14.00 felvonulás
15. 00 versenyprogram

1997. május 11. (vasárnap)
15.00 gálaműsor

Helye: Sportcsarnok - Solymár



Borverseny
( folytatás)

Ebben segítséget adott Pilisborosjenő Onkor-
mányzata, amely most másodízbeii vállalta a védnö-
ki szerepet, ez anyagi és erkölcsi segitségetjelent. A
borversenyre az idén 31 fehér és 29 vörösbort
neveztek. Két biráló bizottság minősítette a
nevezeUeket. A Dr. Janky Ferenc vezette bizottság a
fehér borokat, a Dr. Bényei Ferenc vezette bizottság
a vörösborokat birálta el. A borbírák az ország
ismert borszakértői, egyetemi taiiárok, föborászok,
hegybírók. Bort alapvető hiba miatt kizárni nem
kellett. Az ismert 20 pontos reudszer alapján
minősítették a borokat. Ezek alapján a következő
eredmény született:
Aranyjelvényes bor ( 18,5 pont felett):
Zsitnyányi Attila (Chardonnay), Gerzson László
(Cliardonnay), Liehtenberger János ( Chardonnay).
Gei-zson László (Chardonnay barik), Kovács András
(Chardonnay '95), Gábeli György (Irsai Olivér),
Gáspár Tibor ( Irsai Olivér), Gábeli György
(Kékfrankos '96), Gábeli György (Kékfrankos '95),
Kovács András (Merlot).
Ezüst jclvényes barok: (17, 5-18, 5 pontig)
Gáspár Tibor (Vegyes Vörös), Meggyesi János
(Merlot), Gáspár Tibor (Kékfraiikos), Gábeli
György (Zweigelt), Zsitnyányi Attila (Zweigelt),
Kibédi Tamás (Irsai Olivér), Gerzson Laszló
(Chardonnay), Törös Elemér (Chardonnay),
Lichtenberger János (Chardonnay), Gábeli György
(Ezerfürtíi), Dr. Hidvégi István (Vegyes Fehér),
Szimeth Géza ( Vegyes Fehér),
Broiiz és OUevél müiősités: (15,5-17,5 pontig)
Werner Klein (Tramini), Zsitnyányi Attila
(Chardonnay), Gábeli György (Chardonnay),
Meggyesi János (Chardonnay), Gáspár Tibor
(Chardonnay), Huszti Gábor (Chardonnay), Fiál
Ferenc (Irsai Olivér), Meggyesi János ( Irsai Olivér),

Czigány Ferenc (Zweigelt), Meggyesi János
(Kékfrankos), Czigány Ferenc (Kékfrankos), Huszti
Gábor (Kékfrankos), Pavuk László (Merlot),
Meggyesi János (Merlot), Gábeli György (Merlot),
Gáspár Tibor (Merlot), Lichtenberger János
(Vegyc.s Vörós), Dr. Hidvégi István (Vegyes
Vörös), Huszti Gábor (Vegyes Vörös), Kovács
András (Vegyes Vörös), Pavuk László (Pinot Noir),
Pavuk László (Hamburgi Muskotály), Gáspár Tibor
(Vegyes Fehér ), Dr. Hidvégi István (Chardonnay),
Kovács András ( Chardonnay), Pavuk László
(Chardonnay), Czigány Ferenc (Irsai Olivér),
Gáspár Tibor (Zweigelt), Zyitnyányi Attila
(Zweigelt), Czigány Ferenc (Zvveigelt), Gerzson
László (Oporto).
Az 1996. évi nagydíjat Gábeli Gyorgy érdemelte
ki. Ügy gondoljuk, hogy névnapi ajándéknak méltó
megtiszteltetés.
15 órakor megrendeztük elsö alkalommal a Borfesz-
tivált. 300 Ft belépődij ellenében egy borospoharat
és korlátlan kóstolási lehetőséget biztosítottunk. A
rendezvényt megtisztelőknek ezúton is köszönetün-
ket fejezzük ki. Egyjó hangulatú, zenei aláfestéssel
kisért szombat délutánt éltek át a résztvevők.
A fesztivál diszvendége Nikolits István miniszter a
terület országgyűlési képviselője volt.
Az eredményhirdetésre este a boros bálonkemlt sor.
Itt vehette át minden dijazott gazda a borát
megkülönböztető plakettet és oklevelet. ( A plakett
apince ajtajára kiszögelhető, keressék!).
A boros bálon megjelent Gágány Tibor a Promo-
torvin Rt. elnöke és különdijjal jutalmazta a harom
kiemelkedő bort: Gábeli György (Kékfrankos '95),
Gerzson László (Chardonnay barik) és Kovács
András (Chardonnay '95 Csemege).
Felhatalmaztak az Ezüsthegyi Gazdák
Egyesületének tagjai, hogy ezúton a nevükben
köszönetemet fejezzem ki a vendégeknek, szer-
vezeteknek, a Pilisborosjenöi Önkormányzat
Képviselőtestületének. akik segitették ren-

dezvényünk sikerét.
Tudjuk, hogy a szőlőtermelés, borászat egy igen
nehéz, bonyolult tevékenység. Megteszünk mindent
annak érdekében, hogy a nálunk vásárolt bor
minősége megfelelő legyen, és büszkék lehessünk
területünk, gazdáink prodoktumaira.

Egészségükre!

Meggyesi János

A Budai Tégla Rt.
tájékoztatója

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Budai
Tégla Rt. a Pilisborosjenő község
lakossági épitkezéseihez támogatást
kíván nyújtani.
1997. április 1-től a község állandó be-
jelentővel rendelkező lakói, saját
építkezésükhöz a Budai Tégla Rt. pilis-
borosjenői gyárában gyártott termékeit
termelői áron vásárolhatják ineg.

Ezen ár lakossági (inűvi) ára-
inkhoz képest 10%-os kedvezményt tar-
talmaz.

Orömünkre szolgál, ha íly mó-
don hozzájárulhatunk a település fej-
lődéséhez.

Erdeklődni a 188 - 93 - 30 tele-

fonon Kántás Gábornál, a Budai Tégla
Rt. ü2emigazgatójánál lehet.

Udvözlettel:
dr. Dani Sándorné

vezéngazgató

Kivonat a 10 sz. főúttal kapcsolatos
szakhatósági határozatból

A Közép-Diuia-Völgyi Köniyezetvcdebiii Felügyelőség
mint 1. fokú környezetvédelmi hatóság

Határozat a 10. sz. t'őút Bp. -Solymár közötti szakasz építésének
előkészitéséről

A 10. sz. föút Budapest- Solymár közötti szakasz négynyomúsitásának meg-
valósítása eéljából benyújtott előzetes környezeti hatástanulmány elbirálása
alapján részletes környezeli hatástanubiiány késátését irom elő.
Indoklás:

A Budapesti Közúti Igazgatóság környezetvédelmi engedély kiadása céljából
benyújtotta a Felügyelőségre az ÖKO_INFRA Kft. által összeállitott, a 10. sz.
főút Budapest - Solymár (8+ 000 - 14+400 km szelvények) közötti szakaszá-
nak átépítésére vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmányát.
A feliigyelőség és az eljárásba bevont szakhatóságok véleménye atapján a
hatástanulmány értékeléséhez tovabbi adatokat tartottam szükségesnek, ezért
hiánypótlásra szólitottam t'el a kérelmezőt. A benyújtott kiegészítés, a hatas-
tanulmánnyal együtt kellő alapot adott a megvalósíthatóság elbírálásához, és a
környezetvédelmi szempontból megíelető nyomvonal kiválasztásához. Aiinak
érdekében, hogy a tervezett út káros környezeti hatásai a minimálisra
csökkenthetők legyenek, részletes környezeti hatásvizsgálat készitését tartom
szükségesnek. A környezetvédelmi engedély kiadásához az 1995. évi LIII.
törvény 71. § (1) bekezdése szerinti részletes környezeti hatástanulmány
kidolgozásához az egyéb szakhatósagok , valamint az érintett területek állás-
foglalásának és Pilisborosjciiő Önkormányzata 1366/2/95. sz. véleményének
figyelembevételével az alábbi szempontokat adom:
. A megvalósithatóság szempontjából a "B" változatok ( B1,B2) eltbgad-

hatók, igy az RKHT-t ezekre kell kidolgozni
. Az út nyomvonalának teriiletén található élővilág állapotfelmérése. a

beruházás során a tájban és az ökológiai viszonyokban bekövetkező

változások bemutatása.

. A felsáni vizfolyás (Aranyhegyi - patak) lefolyási viszonyainak váttozása,
ennek hatása a talajvíz viszonyokra. A forgalomból eredő szennyeződések
meghatarozása, javaslat az elháritás műszaki intézkedéseire.

. A felszin alatti vizek és az altalj állapotának meghatározása,
szennyezödésiik megakadályozásának módjai.

. A zajterhelés meghatározása a kritikus helyeken ( csomópontok,
lakóépületek közelsége, stb... ) védelmi intézkedésekrejavaslat

. A várható légszennyezési viszonyok számitással történő meghatározása.

. A hatásterületek számitással történő meghatározása, térképi ábrázolása
környezeti elemenként.

. A levegö-, víz-, és zajterhelés mérésére monitoring rendszerjavaslata.

A 152/1995. (XII. 12) Kormányrendelet 17. § alapján a korábban elbirált, de
ezen útszakaszra vonatkozó előzetes hatásvizsgálat hiánya miatt felfüggesztett,
Esztergom - Solymár közötti út hatásvizsgálatának aktualizálását tartom szük-
ségesnek. az eddig elkészült vizsgálatokra és beszerzett adatokra támaszkod-
va. Az átdolgozásná! az 1995. évi LIII. tv. és a kormányrendelet előírásait
javaslom figyelembevcnni. Ugyanakkor foglalkozni kell az új út folytatásával
a továrosi szakaszon.

Eördögh Imréné dr.
hatósági igazgatóhelyettes

Nyírfák!
Aki környezetének szépítésére nyír-
facsemetét igényel, az Sági Katalintól
(Petöfíu. 15. )elviheti

"Ovodába megy a gyerek!" - ^ másik óvodába? Mit tudnak a szülők
kicilt fel számos anyuka-apiika ezidőtájt Ovodft 597- fdhÍVáS a helyi óvoda működéséről, pedagó-
aggódva, főleg ha az első gyerekröl van giai módszereiről, azokat inilyen for-
szó. Ovodákról manapság sokat lehet hallani, külöirféle mód- rásokból ismerik, elégedettek-e velük? Mit tudnak a helyi óvoda
szerekről, elvekröl, rosszat is és jót is. Falunkban a kérdés nenizetiségi voltáról, ennek milyen jelentősége van számukra?
legiiikább úgy merül fel, bevigyíik-e a gyerekel, vagy ide járas- Az óvoda részéről a következőkre kaphatunk a választ.
suk, illetve, hogy itt helyben felveszik-e egyáltalán. Aiuiak Milyen pedagógiai módszer alapján dolgoznak, ennek inilyen
érdekében, hogy a szülők tudják, milyen feltételek vannak a helyi forrásai vannak, hozzáférhető-e a "tanterv" valamilyen részletes
óvodában, valamint az óvónők tudják, milyen igényeik vaniiak a írásbeli anyaga. Milyen köriilmények között dolgoznak, ele-
sziilőkuek, érdemes volna leülni egy lúggadt beszélgetésre. gendőnek tartják-e az anyagi feltételeket, kielégítőnek érzik-e a

Ezért 1997 május 29-én, csütörtök cstc 17.30-kor az személyi feltételeket, megbecsültségüket? Sikerül-e megvalósíta-
Óvoda épűletébe várjuk azokat a szíilőket, akiknek a gyermeke niuk pedagógiai elképzeléseiket, azokat valóban hatekonynak
ebben, vagy a következő évben készül óvodába menni, de gondolják-e. Milyen a kapcsolatuk a helyi iskolával? Milyen
természetesen núnden érdeklődőt szívesen látunk. Gyerek nein eredméiiyekről tudiiak beszámolni, milyen terveik vannak?
akadály, a beszélgetés alatt, felíigyelet mellett. játszadozhatnak Miben száinitanának szivesen a sziilők segítségére, milyen ön-
kiut vagy beut az időjárástól fíiggően. konnányzati támogatást várnak?

A következő kérdésekre szeretnéiik választ kapni. Mi- Bár ez a beszélgetés egyenlőre magánkezdeményezésre
lyen elképzelései vannak a sziilőknek a helyi óvoda feladatáról, szerv'eződik, reméljíik sokan lesznek kíváncsiak, és fetfigyelnek
muködéséről, milyen mértékben kívánnak részt venni az ott folyó erre az cgyiittmííködést kivánó programra.
muiikábaii? Melyik pedagógiai módszert lálják a legalkalinasabb-
nak, mely módszereket tiidnak elfogadiii? Milyen igényeik vaii- Dessewffy Erzsébet , Körtvélyesi Tibor,
uak az óvodával és az óvóiiőkkel szeinben? Melyek azok a
feltételek, amelyek megléte esetén szívesen járatnák ide gyer- Pápai Isvánné
mekeiket, mi miatt döntenek úgy, hogy iiikább elviszik őket óvodavezető

Rajz|>ályázat!
Gyermekekjelentkezését ós rajzait várja a Köuyvtár a Gyermek-
nap alkalmából a Míivelődési Házban rendezendő kiállításra.

Ajánlott téma: En és a kis falum
Jclcntkczési határidő: május 20.

A legjobb míívek értékes díjazásban részesíilnek.

yermeknap-Családi Vasárnap
Majus 25-én 9-19 óráig
Hclyszín: Tcve- szikla

Prograin:
09 - mezei futóverseny
10 - akadálypálya ( családok és 3-4 fős csapatok )
12 - kultúrális bemutatók

13 - ebéd ( a délelőtti programon résztvevőknek
iiig)'enes! Tányórt, kanalat szíveskedjenek hozni!)
14 - lövészet, foci, sportversenyek, számháborii,
vetélkedők, zsákbanfutás. kötélhúzás.

17 - eredmónyhirdelés. lombolahúzás
18 - szalonnasiités

Egész nap biifé, tombola!

Mindeiikit szeretettel várnak:

a Tcrmészetjárók

Figyelem!
Diafilm kölcsönző klub iiidult a Köiiyvtárban!

A klubtagság 1 évre szól, a tagdíj: 500,-Ft, vagy 10 db diafilin
felajánlása. A kölcsönzés ingyeiies!
Mindeiikit szeretetlel várok a könyvtári időben: hélfőn ós

csütörlököii 16-18 óráig.
Kérjidí a diavetítő lulajdonosokat. ameniiyiben neiii használják
készíiléküket. szívcskedjenek cljuttatni a Köny^'tárba , hog^' a a
vetítővel iieni reiidelkezőkiiek is lehetőségük legycii filmeket
kölcsönözni. A későbbiek folyaniáii tervezziik új gépek be-
szerzesctis.

Rószletcs fclvilágosítas:
Bcreczkinó Szcndrey Eva 336-480

A ILISBOROSJENŐI úcsú
PROGRAM ELÖZETESE

június 13-án 19 órakor : gyertyás körmenet a Rozália-
kápolnába

június 14-én 10 órakor: Polgármesteri fogadás a Misz-
sziós Házban (meghívóval)

16 órakor: A Selmeczi-család koncertet
ad a római katolikus temp-
lomban

18 órakor: A 70-évesek találkozója a
Reichel József Művelődési
Házbaii

június 15-ón 10 órakor: Unnepélyes iiagymise a római
kalolikus templomban, utána
koszonízás a Hősök Emlék-
niíívénél.

17 órakor: A 300 éves Emlékmű

megkoszorúzása, utána a
hagyományos búcsi'ú üiinep-
ség a Míivelődési Házban.

Mindeiikit szeretettel vár a Neinzetiségi Klub vezetősége.

Kismamák találkozója
1997. május 15-én (csütörtök)

10-12óráig
a Míívelödési Házban

Téma:
A szoptatás művészete, és a

iiehézségek elkeriilése.

EIadom a

BRINGÁM!

Atlanta tipusú, hímnemű,
kék, 18 sebességgel megy, és

első TELESZKÖPOS,
Egyévesjó.

17, 5 czer.

336-846



Hirdetés
csatomarendszerek rákötése az épűlő csator-

nahálózatra,
saját kivitelezésű csatoma ellenőrzése (2. 500,-Ft),

víz-, gáz-, központifűtés szerelés, tervezéssel,
igény szerint vassal, rézzel, műanyaggal;

kéménybélelés;
kéményépítés;

lakatosmimkák, kerítések, kapuk stb.
Kedvező árak, gyors kivitelezés! Kérjen

ingyenes, számitógépes ajánlatot!
Cím: Guba József, 2097 Pilisborosjenő, Szt.

Donátu. 29. (Sz61őu. 39.)
Tel. : (06-26-) 337-276

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás
külfBIdieknek is, videofilmes nyilvántartás, számítógépes
adatfeldolgozás, értékbecslés, ügyvédi közreműkodés.
Elsősorban: Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász területén
lévő ingatlanok közvetitése.
Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtf::06-30-218-531
Félfogadás: Kedd-péntekig 11-19; szombat: 10-14

Ügyvezetö igazgató: Kerényi István

Festés -mázolás- tapétázás antialkoholista szakemberekkel!
3 év garanciával, minőség, korrekt ár! Közületeknek is!

Erdeklődni lehet: 06-20-244-640 ; 06-1-2436-430

Csatornavezeték szerelés
Tisztelt ingatlantulajdonos!

Vállaljuk az ingatlan csatornavezeték
szerelési és bekötési munkáit az épület

ráKötésével a köziiiű csaüakozásig,
helyszíni felmérés és árajánlat alapján
a legkedvezőbb műszaki megoldással.

Az általuiik elvégzett munkára
2 év garanciát biztosítunk

Kormos László - Multiflex Bt. Bp.
1033Búzau. 12.

tel. : (06-1)387-1365, ésa
(06-30)512-457

Vállalunk iiiég víz-, gáz-, és
futésszerelési munkákat is!

. Mosógépek
(Hajdú, orosz, német)

. Centrifíigák

. Hőtárolós kályhák

. Villaiiybqjlerek

. Hajdú gépek

Dékány Imre
Háztartásigép-szerelö

2011 Budakalász,
JózsefAttilau. 37.

(06-26)341-759 vagy
06-20-385-373

Gázkészülékek javítása,
karbantartása!

Vezúv és Fégtherm berendezések
garanciális időn belűli szervizelése.

Kmetz

Tel: 06-30-522-493, vagy 06-26-336-109

Májusi orvosi ügyeleti beosztás
01. Dr.
02. Dr.
03. Dr.
04. Dr.
05. Dr.
06. Dr.
07. Dr.
08. Dr.
09. Dr.
10. Dr.
11, Dr.
12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.

Kovács Gy.
Kovács L.
Baksa Eva
Kovács L.
Kovács Gy.
Kovács L.
Konnos J.

Baksa Eva
Baksa Éva
Baksa Eva
Baksa Éva
Kormos J.
Péterffy L.
Konnos J.

15. Dr.
16. Dr.
17. Dr.
18. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.

Baksa Eva
Kovács L.
Baksa Éva
Kovács L.
Kovács L.
Kovács L.
Komios J.
Baksa Éva
Konnos J.
Konnos J.
Konnos J.

Kovács Gy.
Péterffy L.
Konnos J.

29. Dr. BaksaEva
30. Dr. PéterffyL.
31. Dr. PéterfTyL.
Ol. Dr. PéterfiyL.
Nappal:
Oröm 350-224
Pbj: 336-308
Ejszakai ügyeleti
időszak:

19-08-ig
Hétvégén:
péiitektöl hétfö
reggel 8-ig

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Kormos József
Dr. PéterfTy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Éva

Üröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Üröm,Doktoru. 21.
Oröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steiiúieim u. 2.
Oröin, Honvéd u. 24.
Oröm Dózsa Gy. u. 69.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-098
350-297
350^40

Top videotéka

. Fénymásolás MINOLTA gépi^el ( 14,-Ft / db áron )

. Néhány ajánlat áprilisi új megjclenésű nimjeinkböl:
Mission : Impossible - Tom Cruise
A függetlenség napja- JeffGoldbIum
Kebelbarát - Jim C'arrey
Hetedik - Brad Pitt

Streaptease- Demi Moore
A szikla- Sean C'oncrry
Végképp cltörolni- Schwaricnegger
Az ördög háromszöge- Sharon Stone
Nyomorultak- Belmondo
Twister

Májusban mc&jclcnik a Day Light, Stallone föszereplésével
Önt is várjuk!

Top videotéka
( Pbj. Rózsa u. 2. a tcmplomnál)

ELADÓ

Pilisborosjenőn 110 nöl
telek 23 nm-es faházzal

eladó.

Irányár: 1,6 MFt
Erdeklődni lehet 17 óra

után:

a 283-4837-es
telefonszámon.

TVjavítás
Hibabejelentés a pilis-
borosjenői ABC-ben,

vagya
06-30-529-324 -es

telefonon.

Somogyi László
TV- szerelő

Kályhák-kandallók

Atrakás, javítás, gázuzenire
való átállás, valamint

légfűtés kiépítése.

06-30-607-163

Hegedűs és társa

Kedves vásárlók!
Öröinmel értesítjük , hogy
Pilisborosjenőn a volánbusz
végállomásánál az Okelme
üzletprofiltbővített!

A méteráru-rövidám-

divatáru-lakástextil mellett
kaphatók még:

Villanyszerelési cikkek:
kapcsolók, konektorok,
hosszabbítók, elosztók,
vezetékek, villanyégök
Műszaki cikkek:
barkácsáruk,
kéziszerszámok,
csavarok, szögek, tiplik.

Kanüsok, kertiszerszámok.
Autóalkatrész- villainosság

igény szermt!
Nyitvatartás: K-P: 9-12;

14.30-17.30 ;
szombat: 9-12

Ugyanitt, olcsón eladó:
Commodore 64 tartozékok-
kal, villaiiyírógép (optima),

Patyolat vasalógép,
szintetizátor

tcl: 336-077

(":. Alapitotta: a; Önkormányzat Képviselo Testülete
Felelos kiado: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkeszto: Marton Ferenc

A szerkesztoség cime: 2097 Pilisborosjeno FS u. 16.
Tf: 06.26.336.028, Fax: 06.26.338.313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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Pilisborosjenői Kulturális Napok
(1997. június 13-15)

Ismét elmúlt két esztendö azóta, hogy 1995 júniusában megümie-
peltük Búcsúnkat.
Még inindig nagy öröimnel gondolunk vissza azokra a ren-
dezvényefcre.
Ez évben ismét megrendezzük a Kultúmapokat, tennészetesen más
keretekkel, de ugyanolyan éhnényt adó tartalominal. Mint a Pilis-
borosjenői Kultúmapok rendezői ezúton is szívélyesen meghivjuk
nyilvános rendezvényeiiikre minden barátmikat, ismerősünket és min-
dazokat, akik községünket ismerik és szeretik.
Kérjük községüiik mindeu lakóját és ingatlantulajdonosát, vendégeiiik
tisztelettel történő fogadása érdekében tulajdonuk kömyezetét gondo-
zottan megóvni szíveskedjenek.

Kulturtagen in Weindorf
( 13-15. Juni 1997 )

Wieder sind zwei Jahren vergangen, seit wir unseren Kirchtag in Juni
1995 gefeiert haben. Wir denken noch ümner mit groBer Freude an
diesen Veranstaltungen.
In diesem Jahr veranstalten wir wieder die Kulturtagen, natürlich in
aiideren Rahinen, aber mit ebenso Eriebnisreichem Inhalt.
Als Veranstalter der Weindorfer Kulturtagen erlauben wir uns, alle
unseren Freunden, Bekannten und auch die, denen unser Dorf
bekamit und geliebt ist, zu allen unseren öffentlichen Veranstaltungen
am herzlichsten einzuladen.
Wir bitten alle miseren Einwohiier und Grundbesitzer, um unsere
Gáste mit Ehre empfangen zu können, um die Umgebung ihres.
Besitzes gepOegt zu bewahren.

A Pilisborosjenői Nemzetiségi Klub Elnöke Polgánnester
Gröschl Gyifrgy Szegedi Róbert

Vorsitzender der Weindorfer Deutschklub Bürgermeister
Georg Gröschl Robert ST.egedi

Programok

június 13. PÉNTEK

június 14
10 órakor:
16 órakor:
18 órakor:

június 15
10 órakor:

17 órakor:

Gyertyás körmenet a Rozália-kápolnába.
Találkozás a Budai és a Steinheim utca sarkán.

SZOMBAT

Polgármesteri fogadás meghívott vendégek részére.
A Selmeczi-család koncertje a római katolikus templomban.
A 70-évesek találkozója a Reichel JózsefMüvelődési
Házban.
VASARNAP

Ünnepi nagymise a római katolikus templomban:
Prof. Dr. Dr. h. c. Cornelius Mayer OSA
és Sikos Antal helyi plépbános.
A mise után koszorúzás a Hősök Emlékművénél.

A 300 évesjubilieumi emlékmű megkoszorúzása .
ZÁRÓÜNNEPSÉG

KÖSZÖNTÓK ÉS ŰNNEPl BESZÉDEK:
Alfons Bauer az LdDU/ Hdhjárási vezetője
StampfRomán a helyi Nemzetiségi Klub nevében
Dieter Eisele polgármester/ Steinheim
Szegedi Róbert polgármester / Pilisborosjenő
Utána: hagyományos búcsúi ünnepség a Müvelődési
Házban. ( Belépő: 600,-Ft )
ÉNEK-TÁNC

A búcsúl programokban kozreműködnek:
Selmeczi György zeneszerző- és zenemüvész csaladja
A Weindorfer Singgemeinschaft Steinheim-böl ( Kórusvezető: Franz Schilk )
Ahelyi Nemzetiségi Klub Dalköre ( Kórusvezető: Gróschl Györgyné )
A Pilisvörösvári Rézíüvós zenekar ( Pilischer Sramli) Feldhoífer János
vezetésével

Programmablauf

Freitag: 13. Juni
19 Uhr Lichter Prozession zu der HL. Rosalia Kapelle

Treflpunkt:: An der Ecke Budai - Steinheimer Str.
Samstag: 14. Juni
10 Uhr Emptang der eingetadenen Gaste vom Bürgermesiter

Robert Szegedi in der ehemaligen Schule
16 OOUhr Konzert in der Pfarrkirche
18 '"' Uhr 70-er Fest in dem Josef Reichel Kulturhaus
Sonntag: 15. Juni
10 °° Uhr Festgottesdienst mit: Prof. Dr. Dr. h.c. Cornelius

Mayer OSA Pfarrer Sikos Antal
Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

17 °° Uhr Kranzniederlegung am Mahnmal der Ansiedlung und
der Vertreibung
AbschluBfeier

Festreden und BegrüBungen
Alfons Bauer - Kreisvorsitzender der LdDU / Hdh

Roman Stampf- Im Namen des Weindorfer
Deutschklubs
BM Dieter Eisele - Steinheim

BM Robert Szegedi - Weindorf/ Pilisborosjenő
GESANG - KlRITOGTANZ

Es mrken init:

. Der Komponist Selmeczi György mit seiner Künstler - Familie.

. Weindorfer Singgemeinschaft aus Steinheim ( Leitung Franz Schilk )

. Singkreis des Weindorfer Deutschklubs ( Leitung Maria Gröschl)

. Die Werischwarer Blaskapelle unter der Leitung von Johann Feldhoflter
sorgt filr gute Uirterhaltung.
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Iskolai hírek
A vakáció előtti utolsó hetek is mozgalmasan
tehiek a tanulók számára.

Az iskola apraja-nagyja megem-
lékezett a Föld napjáról egy hangulatos aka-
dályverseny keretében. Előtte a gyerekek
részt vettek a faluszépítésen, majd egy nagy-
szabású papírgyűjtésben.
Az akadályverseny bevezetője egy érdekes
elméleti feladatsor volt, melyet sok játékos és
ügyességi feladat követett.
Ugy érezzük, a kömyezetvédelmi nevelés
célkitűzéseit sikerült megvalósítani!

Jól szerepeltek tanulóink a pilis-
vörösvári mentős nap rendezvényein. Itt a
különböző sportteljesítmények mellett az el-
sösegélynyújtásban minimális ponttal szoml-
taka3. helyre.
A csapat tagjai: Balázsi Gabriella, Filó
Erika, Gyarmati Dóra, Galba-Deák
Adám, Mészáros SzUvia, Sági Zsolt.
A lányok futóversenyében Víg Annamária 6.
osztályos tanuló nyert. Gratulálunk !

Mindkét rendezvény sikeréhez anyagi
segítséget biztosított (tanulói jutalom, esz-
közök ) a Kömyezeh'édelmi és Teriiletfej-
lesztési Bizottság, melyet ezúton is
megköszönünk!

Megyei szaktárgyi matematika
versenyen 5. Helyezést ért el Márton András
3. osztályos tanuló, gratulálunk!

Megtartottuk a hagyományos tavaszi
szülői értekezleteket. Ezeken a tartakni munka

várható eredményein túl a tanulmányi kirán-

e hívás!

A Pilisborosjenői Zeneiskola
felvételt hirdet az 1997/98-as
tanévre az alábbi szakokra:

. zongora,

. klarinét,

. trombita,

. furulya,

. gordonka,

. zenei eloképző,

. 6. életévet betöltött óvo-
dásoknak zeneóvodai

foglalkozás.
A felvétel helye:

Pilisborosjenői Altalános
Iskola.

Ideje: 1997. június 10-11.
14 -1730 óráig.

A jelentkezőknek szülői
kísérettel, vagy szülő által
adott írásbeli beleegyezéssel
kell megjelenni.

dulások és nyári táborok előkészítése is
megtörtént.

Igen nagy segítségetjelent, hogy utóbbi prog-
ramjainkat anyagi hozzajárulással támogatja a
Szociális Bizottság, melyet ezúton is az érin-
tettek nevében megköszönünk. Nyári tábo-
rainkra igen nagy az érdeklődés, hiszen 100
tanuló jelentkezett, hogy szeretne részt venni
azokon. A két helyszín Szanazug és Tiszabecs.
Az előbbi központi szervezésü, kör-
nyezetvédelmi tábor, míg a másik saját szer-
vezésű sátoros, nomád tábor.

Kellő számú jelentkező esetén nyári
napközi működtetésével kívánja a szülőket
segíteni az iskola.

A tanév ballagással és a tanévzáró ün-
nepéllyel záruljúnius 13-án 16 órakor.

Az iskola egész évi működése során
igen sok önzetlen, segítőkész támogatást
kapott, melyet ezúton is őszinte szeretettel
köszönünk meg!
Dr. Venesz IIona doktomö és Szecsányi
Bertalamié védőnő a tanulók egészsége érde-
kében fáradozott (ellenszolgáltatás nélkül).
Dr. Meggyesi Tűnde doktomő a gyerekek
fogászati szürését és kezelését végezte, szintén
anyagi honorálás nélkül.
Köszönjük a Pilisborosjenoért Alapíh^ány
segítőkész támogatását, külön KüIIer János
kamis adományát!

Az év során rendszeresen futó-

versenyekre vitte érdeklődő tanulóinkat
Meggyesi Tünde és Vízhányó Anikó,
köszönjük lelkes muiikájukat!

A Zeneiskoláról

Községünkben két éve működik a Zeneisko-
la. Sikeres ésjó munkáját igazolja, hogy még
az első esztendőben 38 diákja, úgy a második
évben 72 tanulója volt. Köszönjük Hoós
Sáhdor igazgató úr és a zeneoktató tanárok
áldozatos munkaját. Reméljük lelkesedésük a
következő években is töretlen marad. A
zeneoktatáshoz a tudás és az akarat kevés.

Bizony sok pénzre is szükség van, melyen jó
minőségű hangszereket vásárolhatunk a
Zeneiskola számára, hogy a gyerekek tehet-
ségét még jobban kiaknázhassuk. A Pilis-
borosjenőért Alapítványon keresztül várjuk
azokat az adományokat, melyek segítségével
a meglévö hangszerállománytjavítani tudjuk,
s bövítésre is szükség van. Fontos lenne egy
jó pianínót venni, hogy a billentyűs tanszak
hatékonyabban müködhessen. Szeretnénk, ha
a szülök is több áldozatot hoznának, hiszen

ma jelképes összegért ( 500,-Ft / félév )
hangszerhasználati díjért kapnak a gyerekek
50- 80 ezer forintos hangszert a kezükbe.
Mikor a zeneiskola még csak álom volt,
született egy megállapodás, hogy a szülők az
Alapítványon keresztül tániogatni fogják az
oktatást. Kérem, hogy ne feledkezzünk meg
erről. Ki-ki pénztárcajához mérten nyújtson
segítséget. Itt szeretném megköszönni azok-
nak, akik segitettek, a szülöknek, vál-
lalkozóknak, Kft-knek. Az elöző két év során

mintegy félmillió forint értékben kaptunk

Különböző adományokkal segítette
iskolánkat dr. Fáyné Péter Emese, köszön-
jük segitségét.
Kűlön köszonjük az alábbi segítséget a
kedves Szülőknek:

Világítás szerelés - Rafai József
Fogasok bővítése - Horváth László
Papírgyűjtés - Radnóti Ágnes
Kirándulás támogatása - Fenyves Gyöngyvér
Reluxa készítés - "1. osztályos" szűlők

A nyári szünidő idejére az intézmény
bezárja kapuit, jó pihenést és szünidei
programot kivánva mindenkinek!

Papp Józsefiié
igazgató

ézműves- tábor

l997. júlisl-től31-ig
a Művelődési Ház

támogatásával, kedvezményesen,
ismét várja a gyerekeket a

Kézműves- tábor!

Jelentkezni lehet:

Sági Jőzsefné ( Kati néni)
Pilisborosjenő Petőfi u. 15.

336-873

hangszervásárlásra pénzt. Bízom benne, hogy
folyamatosan tudjuk majd az Önök segít-
ségével támogatni ezt a nemes feladatot.
Köszönetet szeretnék mondani az Altalános

Iskola vezetőségének és pedagógusainak,
hogy az iskola termeit délutáni időkben biz-
tosítják a zeneiskola részére. Bizony ez is
jelentős támogatás, hiszen ingyen használják
a termeket a diákok s ez a plusz költséget
jelent az iskolának.
Önkormányzatunk ezzel jáml hozzá a
Zeneiskola fermtartásához. De ne mulasszuk

el megköszönni a Művelődési Háznak sem a
segítséget, hiszen a Zeneiskola ott tartja be-
mutató hangversenyeit a közönség nagy
oromere.

Az évzáró hangverseny is nagy sikert aratott
május 22-én. A nagyszámú érdeklődő
vastapssal jutalmazta a kis művészeket.
Remélem jövőre még több gyemiek szólaltat
meg egy - egy dallamot választott hang-
szerén.

A továbbiakban is jó munkát kivánok,
a nyáron kellemes kikapcsolódást a gyer-
mekek, a szülők és a pedagógusok számára.
Bízom benne, hogy ősztől új erővel indul a
tanév

Bereczkiné Szendrei Eva

A Római Katolikus Egyházközösség 1997. június havi hírei:

Június! 01.

E hónap ragyogását nagycsütörtök
felmérhetetlen ajándéka teszi feled- 06.
heteüenné. A halálba induló Jézus nem
hagy inagunkra. Veszi a kenyeret, adja és 07.
mondja: ez az én testem. Ugyanúgy a kely-
het a borral, adja e szavakkal: ez az én 08.
vérem. 11.

Az események, melyek ezután 13.
következtek, örömünket háttérbe szorítják.
Ám Jézus adta tudtunkra lüticlü Szent Ju-
lianna által, hogy szeretné, kívánja e szent
titok külön megünneplését. Csodálatos,
drága kincsünk. Velünk Jézus! Táplál, 15.
dolgozik, velünk él, ha mi is úgy akarjuk.
De sokatjelentene a ma emberének is, ha a
velünk lákó Jézus diktálná keltünket, fek-
tünket. O, a nagy drága kincs, amiért
érdemes mindent odaadni.

1 Aquinói Szent Tamás, a nagy tudós, s
mégis egyszerű, mint egy gyermek, ra-
jongással mondja:

" Imhol angyaloknak étke, vándor
utunk erőssége, édes fíak vendég-
sége!"
"Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus
kérünk Téged, Te legeltesd, védd a
népet!" 21.
Igen! Kérünk, hogy e kis közösség
minden tagját Te védd, Te tápláld!

Vasámap. Krisztus szent Teste és
Vére: Urnapja. de. 10 órakor ünnepi
szentmise, utána Umapi körmenet.
Péntek: Jézus Szentséges Szíve ün-
nepe. 22.
Szombat: A Boldogságos Szűz Mária 24.
szeplőtelen Szíve.
Evközi 10. Vasámap.
Szent Barnabás apostol.
Páduai Szent Antal áldozópap és Egy-
háztanító. Eszak-Itáliában és Fran-
ciaországban tódultak hozzá az em-
berek. A szegények pártját fogta, és 27.
erelyesen fellépett az uzsora ellen.
Évközi 11. Vasámap. Szent Vid,
templomunk védőszentjének ünnepe,
Búcsú, de. 10 órakor ünnepi szent-
mise.

Ha hiszcm, hogy az élet aföldön csak 29.
kezdet, és az örök igazság trónja elött
vár annak folytatása, akkor nincs
számomra megoldhatatlan problémá-
ja az életnek. Akkor nem köt össze a
földi igazságtalanság, akkor kitartok
a legnehezebb életküzdelemben is.
Igen, e földi életnek csak akkor van
célja, ha van folytatása az örök élet-
ben. (Tóth Tihamér)
Gonzaga Szent Alajos szerzetes, az
tQúság védőszentje.
Vigyázz, hogy meg ne szédítsenek di-

vatosjelszavak!
A saj'át fejeddel gondolkozzál, ne a
másikéval!

(XXIII. János Pápa)
Evközi 12. Vasámap.
Keresztelő Szent János születése.
János volt a pusztában kiáltó
"Hang", Urunk Jézus pedig volt már
kezdetben az "Ige ". János szava egy
ideig szólt, Krisztus szava kezdettől
szól az örökkévalóságon át. (Szent
Agoston)
Szent László Király.
Sziklahitű László, ki nem ismersz
félelmet, légy ereje, pajzsa gyenge
szívv népednek. Ingadozó lelkek, sok
csapással vertek: Töled kémek védel-
met. (Cantus Catholici)
Szent Péter és Szent Pál apostolok.
Az Egyház számtalanszor megtapasz-
talta történelme során, hogy nagy
viharok után új virágzás kora
következett. Ez magyarázza, hogy az
Egyház és maguk a keresztények a
jelen idök viharos eseményei
közepette sohasem bátortalanodtak
el, nem menekülnek ki a világból,
nem arról ábrándoznak, hogy ez előtt
mi volt. Krisztus Urunk minden idök
Ura: a mostanié is.

(XII. Pius Pápa)

^.öí^örvetet" vncmdw^k/ m^níía^ibna^, ciibüb ie^ít&tt'&fc/
gfyerme^zapt > re^ule^vé^ty i^erve^&áe^en/ é^ íeíw--
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ó tudni......
(Közérdekű közlemények - röviden)

.... hogy ameimyibeii házilagosan készítik el ingatlanuk belső csatoma szere-
lését, és azt utólag ellenőrzi és igazolja bámielyik vállaüsozó, az üzemeltetö nyilt árkos
ellenőrzésre tart fentjogot. Az ellenőrzésre a bejelentést követöen 8 nap áll rendelkezésre.

< * ... hogy sajnálatos módon az utóbbi időben megszaporodtak községünkben a
betöréses lopások, sőt még a postát is kirabolták. Kérjük, fokozottan fígyeljék
kömyezetűket és a szokatlaiijeleuségeket. Ha nyaralni meimek, kérjék meg szomszédaikat,
barátaikat, hogy ügyeljenek házukra.

....hogy a Papi földek parcellázásával kapcsolatban érkeztek kérdések a
szerkesztöségbe. A következő számban válaszolmik ezekre.

...hogy az újság terjesztésének megoldása már hosszú ideje húzódik. A most
kialakuló rendszer egyik feltétele, hogy aki igényt tart az újságra postaládával rendelkez-
zen. Akiuek nincs, kérjük szereljen fel, mert az újságot csak postaladába kézbesítjük.

... hogyjúnius 22-én ( vasámap ) 16 órakor orgonahangverseny lesz a templom-
ban. Minden érdeklődőt szeretettel vámak. A belépés díjtalan.

(A szerk.)

Elkészült!
A szabadtéri rendezvények megrendezéséhez
nélkülözhetetlen, nagy méretű, 160 m-es sátor
készült el a napokban, mely önállóan is felál-
lítható és a Művelődési Ház mellé épület-
toldalékként is használható. Ez a sátor a Pilis-
borosjenőért Alapitvány tulajdona, az
alapítványon keresztül igénybe vehető. A sá-
torhoz tartozik még: sörpad asztalokkal, mely
külön is bérelhetö.
Részletes és bővebb felvilágosítás:

AJapítványi Iroda: 336-480
Községi Könyvtár: 336-377

Családi Vasárnap
Főwverseny

Június 22-én vasámap

A Kövesbérci tisztáson találkozzunk barátaim!

Finom étkek készüljenek,
az ízek összeérettessenek.

Egy órakor a zsűri értékel,
Kié a legízesebb étel.

Várunk iiündenkit!
A tennészetjárók

Nosztalgia est a Művelődési
Házban

1997. 06. 28-án 20 órától!

Játszik: a Hajnal Band



Hirdetés
Csatomarendszerek rákötése az

épülő csatomahálózatra,
saját kivitelezésű csatoma

ellenőrzése (2. 500, -Ft),
víz-, gáz-, központifűtés szere-
lés, tervezéssel, igény szerint
vassal, rézzel, műanyaggal;

kéménybélelés; kéményépítés;
lakatosmunkák,

keritések, kapuk, stb.
Kedvező árak, gyors

kivitelezés! Kérjen ingyenes,
számítógépes ajánlatot!

Cím:
Guba József,

2097 Pilisborosjenö,
Szt. Donátu. 29. (Szölőu. 39.)

Tel. : (06-26. ) 337-276

PILIS 2000 ISGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külfdldieknek is, videofilmes
nyilvántartás, számitógépes adatfeldol-
gozás, értékbecslés, ügyvédi kozre-
működés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Üröm,
Budakalász területén lévő ingatlanok
kozvetítése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-218-531

Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;
szombat: 10-14

Ügyvezető igazgató: Kerényi István

Orzés -
védelem
SZEDU Kft

06-26-336-426

. Objektum és
telephely őrzés

. Családi és hét-
végi házak vé-
delme

. Erték és pénz
szállftás

Ingatlanközvetítő
eladó ingatlanokat keres

Pilisborosjenő
és

Uröm terűletén.

. Ingyenes címfelvétel és címki-
adás.

. Számitógépes nyilvántartás.

. Ertékbecslés.
Sikeres üzletkötés esetén csak

1 %-os sikerdíj!
Érdeklődni lehet:
Nagy István
Pbj. Dugovics u. 3. 336-118
és Györgyi Butik
Templom u. 2. 336-019

Csatornavezeték szerelés
Tisztelt ingatlantulajdonos!

Vállaljuk az ingatlan csatornavezeték
szerelési és bekötési munkáit az épület

rákötésével a közmű csatlakozásig,
helyszíni felmérés és árajánlat alapján
a legkedvezőbb műszaki inegoldással.

Az általunk elvégzett munkára
2 év garanciát biztosítunk

Kormos László - Multiflex Bt. Bp.
1033 Búza u. 12.

tel. : (06-1)387-1365, ésa
(06-30)512-457

Vállalunk még víz-, gáz-, és
fiutésszerelési munkákat is!

. Mosógépek
(Hajdú, orosz, német)

. Centrifúgák

. Hőtárolós kályhák

. Villanybqjlerek

. Hajdú gépek

Dékány Imre
Háztartásigép-szerelő

2011 Budakalász,
JózsefAttiIa u. 37.

(06-26)341-759 vagy
06-20-385-373

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/^

Júniusi orvosi ügyeleti beosztás

1 Dr. Péterfify L.
2 Dr. Kovács Gy.
3 Dr. Kovács L.
4 Dr. Konnos J.
5 Dr. Baksa Eva
6 Dr. Kovács L.
7 Dr. Kovács L.
8 Dr. Kovács L.
9 Dr. Kovács Gy.
lODr. KovácsL.
11 Dr. Kormos J.
12 Dr. Kovács L.
13Dr. KormosJ.
14 Dr. Konnos J.

Dr. Kovács György
Dr. Veneszllona
Dr. Konnos József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Eva

15Dr. KormosJ.
16Dr. KovácsL.
17Dr. PéterfTyL.
ISDr. KormosJ.
19Dr. BaksaEva
20 Dr. Baksa Eva
21 Dr. BaksaEva
22 Dr. Baksa Éva
23 DR. Kovács Gy
24 Dr. Kovács L.
25 Dr. Konnos J.
26 Dr. Baksa Eva
27 Dr. Kovács L.
28 Dr. Kovács L.

29 Dr. Kovács L.
30 Dr. Kovács Gy.

Nappal:
Oröm 350-224
Pbj: 336-308
Éjszakai ügyeleti
időszak:
19-08-ig
Hétvégén:
péntektől hétfő
reggel 8-ig

A vállozásjogafemtartva!

Uröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Oröm, Doktoru. 21.
Oröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steiiiheimu. 2.
Oröm, Honvéd u. 24.
Oröm Dózsa Gy. u. 69.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-098
350-297
350-440

Top videotéka

Gázkészülékek javítása,
karbantartása!

Vezúv és Fégtherm berendezések
^ garanciális időn belűli
^ szervizelése.

^ Kmetz
<- Tel: 06-30-522-493, vagy

06-26-336-109

. Fénymásolás MINOLTA géppel ( 14,-Ft / db áron )

. Májusi újdonságainkból ajánljuk:
X Akták 6. rész (TUNGUSKA)
Senki bolondja (Paul Newinan)
Ma olni kell! (Sandra Bukock)

Segits, mumus! (Whoopi Goldberg)
A csodabogár (John Travolta)
Bölcsek kövére (Eddie Muqihy)

A kalandor (Jean-Claude Van Damme)

JÖN! JÖN!
Láncreakció! - Keanu Reeves
Day light - Silvester Stallone

Önt is várjuk!
Top videotéka

(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

(":
- ^

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselo Testülete
Felelos kiado: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkeszto: Marton Ferenc

A szerkesztoség címe: 2097 Pilisborosjeno F6 u. 16.
Tf: 06-26. 336-028, Fax: 06-26. 336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.

Kályhák-
kandallók

Átrakás, javítás,
gázüzemre való átállás,

valamint légfűtés
kiépítése.

06-30-607-163
Hegedűs és társa

Kedves vásárlók!
Orömmel értesítjük, hogy 11
Pilisborosjenőn a volán-
busz végállomásánál az !
Őkelme üzlet profilt |
ibővített!

A méteráru-rövidáru-
divatáru-lakástextil mellett

kaphatók még:
Villanyszerelési
cikkek: 1

[ kapcsolók, konektorok,
hosszabbítók, elosztók,
vezetékek, villanyégök. ! 1

1 Műszaki cikkek: |
barkácsáruk,
kéziszerszámok,

csavarok, szögek, tiplik. |
Karnisok, kertiszer-

számok. Autóalkatrész-

villamosság igény szermt! |
Nyitvatartás:

K-P : 9-12; 14. 30 -17. 30 ;
I szombat: 9-12 1

j Ugyanitt, olcsón eladó:
Commodore 64 tartozé-

1 kokkal, villanyírógép 11
II (optima). Patyolat []

vasalőgép,
1 szintetizátor

II tel: 336-077 u
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Az 1997. évi Kultiirális Napok rendezvényei
sikeresen lezárultak. A viszonylag szerény
keretek mellett is, élményt nyújtó volt minden
esemény.
A június 13-i esős, hűvösre fordult délutan
elleiiére sokan vettek részt a község határában
levő Rozália Kápolnához indult fáklyás, gyer-
tyás menetben. Gröschl Györgyné énekkar-
vezető-színvonalas tajékoztatót tartott a kápolna
történetéröl. A kitartó emberek elől meghátrált
az esö és némi napfényt is kaptuiik zárásra. A
menetet, majd az összes rendezvéiiyt a
Reiidőrség és a Polgárörségüiik kitűnőeii biz-
tosította. Köszönjük!
A június 14-i nap eseményei kellemesen, jó
hangulatbaii zajlottak. A polgánnesteri fogadá-
son jelentős volt a véleménycsere és a
találkozás a szomszéd községek pol-

Pilisborosjenői Kulturális Napok
gánnestereivel, külföldi vendégeiiikkel. A
templom elötti Hösök Emlékinűvénél Alfons
Bauer emlékezett meg név szeriiit a második
világháború hösi halottairól. Az ümiepség-
sorozat fénypoiitja volt a Selmeczi család kon-
certje a Római Katolikus Templomban,
amelynek akusztikájáról a művészek dicséröen
szóltak. A műsor teli padsorok mellett, nagy
áhítattal és meg-meg újuló tapsban pergett.
Közreinűködött még a Selmeczi család
meghívott baráti köre, Báthory Eva énekesnő,
és a Cainerata Transsylvanica Budapest karoa-
razenekar. Csodálatos volt hallgatni Mozart,
Bach, Schubert, Haydn, Selmeczi György és
mások műveit.

Vasániap az ümiepi szeutmisét Sijíos Aiital

plébános úr nagysikerű szentbeszéddel celeb-
rálta a zsúfolt templombaii.
Délután a Nemzetiségi Emlékmű előtt Stampf
Román úr mondott szép méltatást magyar és
német nyelven. A koszoruzás után a
Művelődési Ház mellett felálított sátorban
Steinheim polgármestere DieterEisele úr,
- köszöntőjét - követően meghívót nyújtott át
Szegedi Róbert polgánnestemek egy osztálynyi
gyennek vagy fiatal részére egyhetes
steinheim-i tartózkodásra. A búcsúi bál nagyon
jó hangulatban zárta a Kulturális Napokat.
A további élméiiyekről részletesebb reagálással
késöbbi száinunkbaii visszatérünk német nyel-
ven is.

Szegedi Róbert

A Német Nemzetiségi Klub köszönetet mond az Önkormányzat Képviselő-testületének és minden résztvevőnek, akik a Pitisborosjenői Kulturális
Napok rendezvényeit jelenlétükkel megtisztelték, segítségükkel a sikeres lebonyolítást támogatták. Külön köszönet jár azoknak, akik
vendégfogadásukkal segítettek, a Polgárőrségnek a rendet biztosításáért, a sátor készítoinek és felállítóinak, a Művelődési Háznak a terem és
eszköz- használatért és a hangosításért, a IVlissziós Ház dolgozóinak odaadó közremú'ködésukért.

A Német Nemzetiségi Klub

Az újság terjesztéséről
Sokan és sokszor hivatkoziiak arra, hogy
tájékozatlanságuk egyik oka az újsághiány.
Nem kapnak, vagy rendszertelenül kapnak az
újságból. Próbálkozásuk emiek
kiküszöbölésére a következőképpen alakult.
Sok, a t'alu különböző pontján lakó öiizetlen
lakótársmik vállalta, hogy kömyezetében szét-
osztja a lappéldányokat. Tennészetesen szigo-
rúan csak postaládába. Eppen ezért kéménk
mindeiikit, hogy ha lehetséges helyezzenek el
postaládákat, . olyanokat, amelyekbe nem be-
gyűmi leheí csak az újsagot, hanem bcledobni
vagy belehelyezni. Valamint olyan helyen vau,
ahol a hűséges házőrző iiem tépi le a kézbesítő
kezét. Ilyen módon segíthetik muiik-ánkat, amit
eziiton is köszöriuiil;. Reinélhetőleg működni
fog a rendszer. Ezútoii is kéméiik azokat, akik
hajlandók leimének ebben segiteni, jelent-
kezzenek. Igy kevesebb feladat jutua egy-egy
emberre és köimyebben elvégezhető lemie ez a

havi egy alkalonunal végzett muiika. Föleg az
Ezüsthegyi úton és a Bécsi úti részen kéméiik
segítséget. Ha segiteni tudnak és akamak, a
Templom u. 12 alatt szeretettel varjuk Önöket.
Végezetül azok nevei következiiek, akik eljut-
tatták Onökhöz ezt a számot.
Antonovics Márta - Bajcsy Zsilinszki utca
Asztalos Márton - Lovarda utca

Bakó Béláné - Cseresaiye köz, Eper köz
Budai Béla - Vár utca, Varhalom utca
Farkas István - Mester utca
Gyetvai Agota - Szent Donáth utca és az
EztlsÜiegyi útig tartó közök
Hamarák István -Határút

Hevcs Felicia és Halbauer Anikó - Bánya
utca, Budai út, Erdö utca, Fő út, Hid utca, Kert
köz, Kőfaragó utca, Kossuth tér, Olga utca,
Steiidieim utca, Fenyö utca, Pacsirta utca.
Horváthné F. Bcrnadett - Tölgyfa utca és az
erdöig tartó közök
Dessewffy Erzsébet - Ezíisthegyi út és az
erdőig tartó közök
Kovács Brigitta - Bem Józset'utca

Kovács Debora - Ilona utca, Búza utca
Kovács Győzőné - Lomb köz , Lucema utca
Kalmár Gabriella - Kőfuvaros utca, Rózsa
utca, Temető utca, Templom utca, Templom tér
Marton Tamás - Dugovics utca, Hunyadi utca
Papp Akos - Gárdonyi utca, Rákóczi utca
Pappné Szegedi Erika - Mária irtca
Radnóti Blanka - Ady E. utca, JózsefA. utca
Rátzné Pataki Agnes - Iskola utca, Kántor
utca

ReiterDóra - Fürdő köz, Szellő köz
Sági Zsolt - Petőfi Sáiidor utca
Stankovics János - Kevélyhegyi út és közei
SzabadosMiháIyésKucserAndrás - Bécsi
úti terület
Szigetiné S. Beáta - Szőlő utca és közei a
Tölgyfa utcáig
Vizhányó Csaba és Janza Péter - Patak utca,
Bor utca, Szt. István utca, Víztározó köz
Windisch László - Vincellér utca

A szerkesztőség ezúton is köszönetét fejezi ki a
segitségért.

A taTtaIomboI:

. Egyhazilíírck

. Apróknak - aprot

. JKérdésck és valaszok a "papi"
foldekjkel kapcsolatban
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Atartalambóls

Az űjság terjesztésérol
Beszámotó a BucsÚKQl és a Pitis-
borosjenSí Kulfűrális napolíPŐI
felhívások, hirdetéseU



Tisztelt Onkormányzat,
kedves Képviselő!

Lifonnációkat szeretnéiik kémi a "papi földek"
beépítésének terveiröl, mivel eddig seiiuniféle
tájékoztatás nem jelent meg evvel kapcsolat-
bau. Kérdéseiiik:
1. Mi indokolja a terület beépítését? (Ha az
Öiikonnanyzat pénztlgyi nehézségei, akkor rész-
letesen ismertetve.)
2. Hogyan tervezik a terillet közinűvekkel való
ellátását? (A szakértői számitások pontos
adatai). Kikötés-e az összes közinű föld alatti,
ún. közinűalagútban való vezetése?
3. Hogyan képzelik a közinűvek kapacitás-
bövitését, hiszen ekkora teleptilésrész el-
látásához valószínűleg növelni kell a
meglévöket? (A csatomamű a falu jelenlegi
igényeit sem képes ellátni!). Ha nem kívánják
növehú a kapacitást (víz, villany, gáz, csator-
na), milyen biztositékok vaiuiak a falujelenlegi
szintíi ellatásara?
4. Milyen pénztlgyi konstnikcióbaii látjak lehet-
ségesnek a teladat elvégzését? (Baiiki hitel,
broker, öiikonnányzati erö, építőipari cég, stb?)
5. Az összes eddigi és ezutani költséget
leszámítva (tervezés, kimérés, közinűvek, utak,

ÁFA, stb) mekkora tiszta haszoiu-a számítanak
(pontos szakértői szamítások alapján)?
6. A tiszta bevételt mire kívánják költeni
(részletesen ismertetve)?
7. Milyen elképzelések vaimak a terület
megközelítésével kapcsolatban (utak, útlezárá-
sok, súlykorlátozás, hétvégi szállítási korlá-
tozás, stb)?
8. Milyen elképzelések vannak az építési
előírasok egységesitésével kapcsolatban: kivan-
ják-e a terveket szakértőkböl és helyi lakossági
tagokból álló bizottság előtt zsűriztetni,
készült-e egységes, a tájba illeszkedést biztositó
látványterv, ainely az épitési engedélyek ki-
adásanak alapja? hidokolt volt-e szabalyos,
egyenes vezetésű utakkal kimémi a területet,
hiszen ez már eleve meghatározza a látványt'?
9. Milyen elképzelések vaiuiak a falu lakossága
nyugalmának megörzésére (hétvégi nagy hang-
gal járó muiikák korlátozása, stb)?
11. Hogyan kivánják a kb 50 új család óvodai
és iskolai ellátását inegoldani? Történtek-e
telmérések, hogy az új lakosok mennyivel ter-
helik az amúgy is túlzsúfolt buszközlekedést?
12. A teriilet belterilletbe vonása, az épitkezés
egésze, tudtunkkkal, az Altalános Rendezési
Terv része kell, hogy legyen. Van-e ezt is tartal-

mazó, hivatalosan elfogadott ART?
13. Az Öiikonnányzat rendelkezik-e a szük-
séges, hozzáértő, kipróbált szakinai állo-
mámiyal a feladathoz (műszaki előadó, péiizü-
gyi előadó, stb)?
14. Vannak-e a terület ilyen irányú
hasziiosításának altematívái (csak egy kisebb
területrész beépítése; az egész terület más, nagy
zöldterületet, kevés beépítettséget igénylö,
folyamatosan hasznot hozó célra történö
eladása: szanatórium, lovaspálya stb)?
Aliilirottak a teriilet ilyenfokú beépítését csak
rendkivíil indokolt esetben tudják elképzehü, s
csak akkor, ha a haszon ténylegesen ellensú-
lyozza a látványban, zsúfoltságban, zajban,
útkárosításban, a zöldtemlet fogyásábaiii stb
ininden bizoimyal fellépö károkat. Alulírottak
nyitoltak minden más altematíva irányában, a
talu hosszabb távíijövöjét nem feltétlenül efféle
bővítésben látják.
Ezt a levelet, a hivatalos válasszal kérjük a
Hinnondó júniusi számában megjelentetni!
Az üggyel kapcsolatban döntést a lakosság
tájókoztatása és közineghallgatás uélkül, kérjük
ne hozzanak!

13 aláiró

A Római Katolikus Egyházközség július havi hírei

Felvilágosítás és hiánya? Üjra ez a kérdés?
Tennészetes és ösi igény az isineretre szert teimi. Ha hiányát érezzlik -
megszerzésére törekszíüik. Ismeretekliez jutni megszámlálhatatlan for-
mában lehet. Ainemiyiben meghatározott témakörben van szükség valós
felvilagositásra, azt szóbeli, vagy írásbeli úton telkutatjuk vagy megkér-
jük.
Ez utóbbi esettel találkozliatott a Képviselö-testület 13 fö aláírásával
ellátott 13 kérdés fonnájában. A kérdések tanulságosak. Remélhetjük
csak, hogy a kérdezök egyensúlyra törekednek majd a kérdések
megoldása és az azokhoz vezető feltételek előteremtésének
kialakitásában.
A kérdések egy adott községi tulajdonban lévö földteriilet eddigi
fmikciójának megváltoztatási elképzeléseire iráiiyiilnak. A toldteriilet
törtéiiefmi neve: papi föld, ( a Katolikus Egyház tulajdona volt egykor a
koimnunizálás kezdetéig ) a laluban papi toldkéut emlegettük. A
legújabbkori toldreudezéskor külterilletként a 095. .helyrajzi száinoí
kapta az 5 ha és 7918 m2 nagysagú terillet. Belterületbe vonáskor a

töldrészlet a 2800 lu-sz. jelölést kapta (2801-2848-ig ).
A pilisborosjenői képviselö-testület 1995 óta foglalkozott a terület
hasaiosításának előkészületével. Ez belterületbe-vonással mdult, a
hasaiosítás többiranyi i lehetöségének megvizsgálásával. A terület fel-

hasziiálását ipari- gazdasági célra nem fogadta el a testület. Maradt a
házliely- elökészitési megoldás az Általános Rendezési Tervben is. A
képviselö testíilet ezirányú döntéseit a 6796, a 32/96 és a 63/96 sz.
határozatokban rögzítette. Mindhárom határozat bizottsági előkészítését
testületi vitáját és ÁRT szerepeltetését nyilvános tiléseken biztositottuk.
Az ÁRT tervezetét, aimak nyilvános meghirdetésével , észrevótelek
megkérésével zártuk le. A határozatok a Pilisborosjenöi Hínnondóban is
megjelentek. A témakörben a felvilágositás hiányát kizárhatjuk.
A községben ez évben tejezzlik be - terveiiik szerint - egy felbecsül-
hetetlenül fontos kömyezetbarát beruhazást, a csatoma-épitést és a
szeimyviztisztitó telepet. Ezt a község életében legnagyobb értékű fej-
lesztést a közösség vagyontárgyainak feláldozása nélkül reméljük
megoldani. Minden olyan beruházas-fejlesztés, amelynek meg-
valósitásához allaini vagy más célalapok péiizét lehetöségkéiit l'el-
hasziiáliuuik lehet, a jövőbeii sein hagyjuk kihasziiálatlanul. Csaklwgy
ezeket a péiizösszegeket szigorú önerős feltételekkel pályázhatjuk.
Az öneröhöz sorolják:
a) a beruházás teljes mértékű szellemi elökészítését (engedélyeztetések,
kiviteli tervek, stb...)
b) a beniházás nettó összérték 30-40 % -nak megléte, ill. vállalása.
Ha a község fejlesztéséröl lemondaiú nem kiváinuik, inárpedig nem
kivánmik. akkor viszont erre a fenti lehetöségnek megt'elelően t'el kell
készíilnüiik.
Megoldandó feladat böven akad. Ilyenek, rangsor felállítási igény

nélkül: szabadtéri sport- és játéktér kialakítása, az általáiios iskola
fejlesztése ( tantennek, étterem, tomaterem, tamiiedence ), orvosi ren-
delö, községháza, felszíni csapadékvizek elvezetése, árokrendezés az
ezzel összetuggő út ésjárda hálózatuiik kiépítése, a Budai útkiépitése a
község belteriileti határától a csatlakozó útig. Ezzel csak a jelentősebb
feladatokat soroltam fel.
A földrészleten kialakult ingatlanok eladása esetén a gáz, villany, viz,
szemiyvíz, telefon kapacitás rendelkezésre all.
A közinűvesitésre lehetőség: kedvezinényes baiiki hitel, ill. öiikor-
mdnyzati erötbrrás is. Ha a telkek értékesítési szándéka megvalósítási
tazisba lép, akkor az értékesítési és ráforditási adatok potitosíthat. óak (az
értékesitési feltételek napi aktualitása alapjáii). A területrészböl inindig
csak amiyi telek kerülne eladásra, mint amemiyi a meghatározott feladat
pénzigénye alapján indokolt. A területrész megközelítése a Budai út és a
Fö út irányából kialakitható.
Az aggódó, féltő 8. kérdésre már meg vannak a tobb elhelyezési és egyéb
épitési nomiativ adatök. Csak megemlíüietö: óvente több épitési enge-
délyt ad ki a Polgániiesteri Hivatal a falu terilletére, mint ahány építési
lehetöség ezen a tertiletrészen összesen van.
A 9; kérdés tuggetlen a teriiletrész esetleges beépítésétől.
A hétvégi fuvarozást, épitési forgalmat, az építéssel járó inindenfajta
köniyezeti zavart általában azok vetik fel, akikiiek márkész van a házuk
amig viszont ök épitkeztek mások vették tudomásul az ezirányú
kellemetlenségeket.
A lakosság növekedés gyennekintézinények féröhelye 1992 és 1996
között is napirenden volt, mivel ezalatt az idő alatt toként betelepülés
révén a község lakosságának száma 25 %-kal növekedett, ez létszámban
600 lo volt. A 48 telek sfatisztikai átlaggal számolva ez 150 főt sem ér
el. Gondjaiiikat nem ez a 48 család tbgja elöidémi, még egyszer
hangsúlyozva, ha a telkek értékesítésre keriilnek.
A Í2. kérdés nem elsősorban a szóbanforgó terület beépítése okáii
aktuális. hanem sokkal akuttabb feltételek hiánya miatt.
A kérdések t'elvetése az aláírók egy részét érintően azért okoz gondot
számoinra. mert inondhatni részletes, személyes eszinecserét folytattain
velük, nem is egy ízben, illetve xi testületi üléseken elhangzottakkal is
szembcsültek iróhanyan. A kérdós csak az, kívánunk-e a a fejlesztésben
tovább lépni ós erre felhasználjuk az évtizedek óta hasaiosítatlan
területet vagy lefékezzuk a község tejlesztését.
Végezetül kijeleiitem, nein vagyok a terület-bövítésnek híve csak
végszükség esetén jöhet szóba ez a megoldas. Addig még sok minden
teltétel valtozliat. Elhangzott, hogy ez a testület a következő elől ue
vegye el ezt a vagyontárgyat. Ez nem valósítható meg ! Azért mert
váÍasztás következik nem lehet befagyasztaiii mindent. Ügy kell dolgoz-
nia a lugifim teslűletnek, mintha a kövelkezö ciklusban is íblytaüiá
tevékenységét. Szegedi Róbert

Sohase törödhetíüik bele abba a
gondolatba, hogy reménytelen jövő
áll az emberiség elött, ahol iiem
lesz többé helye az Isten országá-
nak. Maga a világ is egyre iiikább
kezdi felismerni, hogy ha Istent
tagadja, megtagadja vele együtt
magát az embert is.

(VI. Pálpápa)

02. Sziiz Mária látogatása Erzsé-
betnél. Sarlós Boldogasszony Ün-
nepe.
03. Szent Tamás apostol.
Tamásról, kit a feltámadt üdvözitö
a kételkedésből kíemelt, a hagyo-
nmiy szerint bidiában nii'iködött.
06. Evközi 14. Vasámap
13 Evközi 15. Vasámap
16. Kánnel-hegyi Boldogasszony
Omiepe.
Az Oszövetségi szentírás költöi mó-
don beszél a Káfnii'l-hegyéröl,

anie lyen Illes prófeta istefii 27. Évközi 17. Vasámap. állapotbmi levö öreg rokonához
kegyclemmel niegefösitvu védttí 29. Szent Márta sielelt. Lálogatás Jéztissal szíve
azigaz hilet. A XII. századbaii A betáiiiai Lázár és Mária növcre alalt. Célj'a a szolgálat, segités s az
remeték lelepecitek meg a liegyen rs voll. egyiittlót öröme. Jézus jelenléte he-
a Boldogságos Szríz kvlönös 31 .Loyolai Szent Ignác áldozópap. ragyogja, széppe teszi ezt a
oltalmával szemlélödő renddé 1534-ben hattársávalmegalakítot- fgialkozást. Erzsóbet érzi is ezt a
alahillak át. (Kamieliták) A ha- ia rendjet a Jézvis- társasá- kj^rzást: .' Homian van, hogy

az eii Uram anyja jön hozzám?
törfel az öröm szívéböl.

gyomány szerint a Sziizaiiya Stock got. Ez lett az újkor egyik
Szt. Simomiak áladla a ska- legeredményescbb rendje.
pulárct, ós külöiileges ígéreteket
adott azohiak, akik azt viselik. Július
18. Szt. Hedvig királyné,
Leiigyelországi látogatása során A szahadságok, sziinetek idóiiye

Figyeljmk! Tanulj'wik! Nyaralá-
snnkhan, látogatásimkban legyen

77. ^János Pal pápa Krakkóban Sok kilométert, idöt. póiizt ál- velwik Jézits! O teszi igazán szép-
szwtté avatla Boldog Hedvigct, dozimk. w.m sajnálwik senimit, pv, ragyogóvá az együttlétünket,
Nagy Laj'os királyimk harmadik {,ygy ";g "g", lá,ott szrreUrinkhez nielylöl gazdagahhak, embersége-

elnisswik. sebbek lesziiiik. Rájövünk, hogy az
"E látogalásfól tudva, va^y tudat ilve'i egyuttlétet meg kell ismétebn.

alatt embewgessógwihiek gazda- Áldozunk is m idöt, vtat, fáradtsá-
Kodásáf várjuk, n'méljűk. go'. Penzt-

' Jiiliiis masodikán 'iimiepeljiik a Az ilyen egyiittlét Isten külön
szwil Szíiz látogaiását, ki áldott ajándéka.

leáiiyát.
20. Evközi 16. Vasámap.
22. Szent Mária Magdolna
Arpádházi Boldog Kinga
25. Szent Jakab apostol
26. Szent Joakim és Szent Aiuia

/l Bolchgságos SziizMária sziilei.

Miért kerülnek minket
a vásározó búcsúsok?

Júiiius közepe lévén Pilisboros-
jenön is elérkezett a búcsú
ideje.
A májusi újságban gazdag pro-
gramajánlat kínálkozott. Né-
gyéves fiam kérdésére, hogy "
tulajdonképpen mi az a búcsú?
, a templom védöszentjéii kívül
gyerekkorom emlékképe jutott
eszembe: hangos, csalogató
zeue, hiiiták, áru.sok és

bazárosok sora. Sokáig nem is
kellett magyaráznom, hiszen a
felsorolá.st már ö folytatta, em-
lékezve egy-egy igazi bú-
csújárásra.

Reménykedtünk, taláii a tavalyi
" két-három sátor és seiimii
más" csak tévedés volt. Idén a

gazdag program szervezésénél
bizto.s a gyerekekrc is gundol-
nak. Kell, hogy legyen
legalább egy hinta. De nem,
sajnos tévedtünk. S bár a ko-
rongozó kedves ötlete -
melynek eredményeképpen
gyerekeiiik saját kis kezeikkel
készíthettek edényeket - egy kis
színfoltot hozott a vásárba,

mégsem feledtette velüiik azt a
kérdést, hogy: miért kcrülnek
minket a vásározó búcsúsok?

Reiter Dóra

A Pilisborosjenői Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé
műszaki vezetői és
|)énzügyi-vczctöi

munkakörök bctöltcscrc.

Fcltételck:
. telsöfokú építőipari, ill. felsőfokú péiiztlgyi, számviteli végzettség
. a közigazgatásban eltöltött épitőipari, ill. a péiizíigyi vezetönél

legalább 3 év közigazgatási péiizíigyi gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kcll:
. részletes szakinai önéletrajzot
. a felsöfokú végzettséget igazoló okirat másolatát
. 3 hónapiiál nein régebbi erkölcsi bizonyitványt
Bcrezés
a köztisztviselöi törvéiiy szennt

A pályázatot a Pilisborosjenői Poigámiesteri Hivatalhoz
( 2097 Pilisborosjenö Fö út 16. ) kell benyiijtani.

Határidö:
míiszaki vezető: 1997. július 30.

(Xiizii{yivezrici: 1997. jíilÍLiil5.

Apróknak - aprót

Már eleg régóta nem adluiik hírt
erröl a mozgaloiTiról, de ez ko-
rántsem jelenti azt, hogy nem tör-
jük a fejünket újabb és újabb
ötleteken. Mikor belevágtmik ebbe
a dologba; tudtuk nehéz és toleg
türelmet igénylő vállalkozásba
fogtunk. Ez ugyanis egy olyau
dolog, ahol a siker ós a kudarc,
csak az ügyet támogatni kész em-
berek szamától függ. Eimél öszm-
tébb "véleménymondást" nem
igazán lehet kiprovokálni. Sokszor
hallottuk ugyanis, hogy sohasem
valósul meg ez a szándék. Megle-
het. De ha nem próbáljuk meg,
akkor biztosan nem. Azt már
rengetegszer hallottuk, miért NEM
sikerül, mi akadályozza. Mi azok-
nak örülünk, akik forintjaikkal,
segítségükkel és muiikájukkal azt
segitik, hogy miért IGEN.

Nemrégiben a Budai út egy részét
újra aszfaltozták. Valóságos
kerékpár és görkorcsolya pálya
alakult ki ezen a helyen. Jobban
örillnéiik. ha védettebb ós bizton-

ságosabb kömyezetben játszliatná-
nak a gyerekek, de azt is látjiik,
hogy egyiiiás társaságában milyen
j ól érzik magukat.
Az ültetett tak közül négy sajnos
nem eredt meg, de ősszel pótolni
fogjuk. Viszont a többi derekasan
atvészelte a telet és hirdeti érdemes
volt olyan lelkes muiikával elver-
meliii öket. A kerités épitésének
feladata áll most elöttüiik és bizony
itt még elég sokszor halljuk azt,
hogy " nem lehet" a "lehet"
helyett. Reméljük, hogy azért az
aprók iráiiti megbecsülés elsöpri
az akadályokat.
Május végéig 63. 440 forint gyiilt
össze, amiből 8.000 forintért ter-
inöföldet vasároltunk a faül-
tetéshez. A mozgalom jelvényét a

Mesteri ABC és a Gyógyszertár
mellett már a Top videotéka is
ánilja. Ára 600 tbrint, ebből 9. 600
fbriiit gyíilt össze a inai napig. A
jelvény egy igen helycs macit ábrá-
zol, tekintsék ineg, és ha tetszik
kérjiik.vásárolják meg és viseljék.
Végezetül álljon itt a febmártól
májusig összegyíílt pémek listája:

MesteriABC 1949
PöttömABC 1221
KomlósABC 915
MiniABC 960
KissABC 2846
Plutó állateledel 2191

Gyógyszertár 255
Lackó kuckó 736
Pengö 424
Hentesbolt 1015
TOP videotéka 4251
Összcsen: 16763

Nagyon szépen köszönjük minden
optimista lakótársunkiiak a táino-
gatást. Kérjük, ha segiteni tudnak,

segítsenek, ha valainilyen ötletük
van, osszák meg velíüik.

TJdvözlettel:

T^CMCUI^ S'Vf^cÍ. 'Dct 'DcttUa..
'K.atmwt (^t&ttcí. Ü. ^uif tafi ̂ <<%t.

A Községi Könyvtár
es az

ODEON ART video téka

nyi tvatartasa a

Müvelödési Ház emeleti

helyiségében:
Hétfö-kedd-szerda

17-1830
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Llgatlanok eladása, vétele,
hosszútávú bérbeadás

külfiildieknek is, videoHhiies nyil-
vántartás, szániitógépes adatfeldol-

gozás, értékbecslés,
ügyvédi kozreműködés.

Elsösorban Püisborosjenő, Üröm,
Budakalász területén lévő

ingatlanok közvetítése.
Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf::06-30-218-531
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató:
Kerényi István

Uj csónak, új kerti fedett fa ü]ő
gamitúra olcsón eladó!
Bővebb felvilágisitás:

06-1-1-892-443

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bu-
dakömyéki Biróság 1997. júUus hó 21.
napjától - augusztus hó 24. napjáig
torvénykczési szünetet tart.
A törvénykezési szünet tartama alatt a
büntető és polgári irodán félfogadás a
hivatali idöben változatlanul lesz, azon-
ban a hetenként pénteki napokon tar-
taiidó panasznapok elmaradiiak. A fenti
idötartam alatt a bíróságon tárgyalásokat
nem tartuiik.

Dr. Czine Agnes
a biróság elnöke

.

^- ---
Mezögazdasági ingatlant veszünk

készpénzért!
Ajánlatot a 06-20-344-646-ra kérünk.

'TV>VT^T\/VVV^WWyvVWWa

GÁZ VAN!
Ujra kapható
palackos gáz a

faluban!
A Komlós Élelmiszer

Diszkont nagy gázpalack-
választékkal és egyéb

^ élelmiszer, vegyiáru kinálattal ^
várja kedves vevőit.

Pilisborosjenő Erdő u. 3.
336-525

[3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3

Cserép-
kályhák-
kandallók

Atrakás, javítás,
gázüzenu'e való
átállás, valanünt

légfütés kiépítése.
00-30-607-163

Hegedűs és társa

MEDITOP
Gyógyszeripari Kft

karbantartási részlegébe
GÉPBEÁLLÍTÖ MÜSZERÉSZ -

LAKATOST

keres.

Előny jelent a gyógyszeriparban
valójártasság.

Jelentkezni lehet személyesen 8-15 óráig
MEDITOP Kft.

'2097 Pilisborosjenő Ady Endre u. 1.
Nagy Attila

karbantartási részlegvezetőnél,
illetve a

26-336-400-as telefonszámon.

Ingatlanközvetítő
eladó ingatlanokat keres

Pilisborosjenö
es

Uröm területén.

> Ingyenes címfelvétel és címkiadás
. Számítógépes nyilvántartás
. Értékbecslés
> Bérelhetö lakásokat keresünk

Sikeres üzletkötés esetén csak
1 %-os sikerdíj!
Erdeklődni lehet:

Nagy István Pbj. Dugovics u. 3.
336-118

és Györgyi Butik Templom u. 2.
336-019

Őrzés - védelem
SZEDU Kft
06-26-336-426

. Objektum és
telephely- ó'rzés

. Családi és hétvégi
házak védelme

Eladó!
Pilisborosjenön 100 négy-

szogoles telek 23 m -es
faházzal

ELADÓ!
Irányár:

1. 3 millió forint
Érdeklödni lehet:

17 óra után a
283-4837-es telefonszámon

Júniusi orvosi ügyeleti beosztás
1 Dr. PéterBy László
2 Dr. Kormos József
3 Dr. Baksa Év<i
4 Dr. Bafcia Eva

5 Dr. Baksa Eva

6 Dr. Baksa Eva

11 Dr. Kovács Levente

12 Dr. Kovács Levente

13 Dr. Kovács Levente

14 Dr. Kovács Levente

15Dr. PéterfiyLászló
16 Dr. Kormos József

Top videotéka
. Fénymásolás MINOLTA géppel ( 14,-Ft / db áron ), fotózáshoz

KODAK, FUJI film kapható
. Júniusi újdonságainkból ajánljuk:

H"U a pelyhes (Schwarzenegger), 0sztály vigyázz! (Jon Lovitz)
Tisztitótűz (Steven Seagal), Panda kaland Kínában, Jack(Robin Williams)

Sárkányszív (Sean Connery), Day Ught (Silvester Stallone)
Dr. Moreau srigete (Marlon Brando), MulhoUand: Gyilkos negyed (Nick Nolte,

MelanieGriffith ), Stephen King: Hasznos hoünik ( Edd Han-is )
Ont is várjuk! Top videotéka (Pbj. Rózsa u. 2. a templonuiál)

7 Dr. Kovács Levente

8 Dr. Kovács Levente

9 Dr. Kormos József
10 Dr. Baksa Éva

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Komios József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Éva Oröm

17Dr. BaksaÉva
ISDr. KormosJózsef
19Dr. Kormo.sJózsef
20 Dr. Komios József

Uröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Oröm, Doktoru. 21.
llröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj.. Steinheim u. 2.
Oröm, Honvéd u. 24.

Dózsa Gy. u. 69.

21 Dr. Kovács Levente
22 Dr. Kovács Levente

23 Dr. Komios József
24 Dr. Baksa Eva
25 Dr. Kovács Levente

26 Dr. Kovács Levente

27 Dr. Kovács Levente

28 Dr. Kovács Levente

29 Dr. Kovács Levente

30 Dr. Kormos József

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
350-297
350-440

Ejszakai űgyeleti időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

,
Vásár!

1997. július 11-én pénteken
a Pilisborosjenői Művelödési

Házban, 10-16 óráig
100 forintos darabáron

vásárolhatnak!
Műanyagok: tálca, tál, vödör,
t'ogas, kelesztő, stb...
Illatszerek: sampon, habfürdö,
mosogató, öblitő, stb...
Edesség: keksz, karamell, rágó,
stb...

("-.

Munkanapokon nappal (hétfötől-péntekig) a sürgösségi orvosi ellátást
biztositják:

Miteccik Vegyesbolt
június 30-án

nyit Pilisborosjenőn a Fő úton a
Művelődési Házzal szemben.
Háztartási cikkek, vegyi áruk,

kerékpár-javításis!
Es minden aMiteccik!
Diszkont árak, akciók!

Per-perc
Bt 1136. Bp. Pannónia u. 22.

Nap Pbj. 336- 308

H Dr. KovácsGy.

K Dr. Venesz I.

sz

cs

p

Dr. Kovács Gy

Dr. Kovács Gy.

Idő Uröm 350-224 Idő

13-18 Dr. PéterffyL. 08-13

13-18 Dr. HortiSz. 08-13

Dr. VeueszI. 08-13
Dr. Horti Sz. 13-18

08-13 Dr. Péterfly L. 13-18

08-11 Dr. Péterfly, 08-11
Dr. Venesz 08-11
Dr. Horti Sz. 11-14

Alapította: az Önkormányzat Képviselo Testülete
Felelffs kiadú: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkesztö': Marton Ferenc

A szerkesztoség cime: 2097 Pilisborosjeno FS u. 16.
Tf: 06. 26. 336. 028, Fax: 06. 26. 336. 313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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4. évfolyam 8. szám
1997. augusztus

rtsuk együtt a
parlagfüvet!

Ki ne ismerné egyik legveszedelmesebb gyomnövényünket.
Újságok, plakátok hirdetik ilyenkor az árokparton, kertekben,
útszélen megtelepedő gyomnövény ismertetőjét.
Eddig csupán én is egyetértően bólogattam, s kihúztam egyet-
egyetkertünkből. Miótaazonban kisebbik fiam is -feltehetően-
pollenérzékeny, láztalan fulladásra, köhögésre náthára, szem-
gyulladásra még a téli influenzák idejénél is több orr- és
szemcseppet, valamint zsebkendőt használunk el.
Természetes, hogy a kiváltó ok megszüntetésére kell töreked-
nünk. A leghatásosabb módszer ellene, ha tövestül tépjük ki,
és nemcsak a kertünkben. Tudom, hogy első kisérletre nem
tisztithatjuk meg teljesen a falut körülvevő környezetet, de
valamiképp el kell indulnunk, hogy még időben tegyük
lehetetlenné a szaporodását. Az is óriási dolog lenne, ha a most
visszaadott kárpótlási és egyéb földek tulajdonosai úgy tar-
tanák rendben földjeiket, ahogy az gondos gazdához méltó.
Sajnos azonban a gondosan megművelt földek között igen sok
az elhanyagolt.
Várjuk tehát azokat, akik maguk is szenvednek ettől a
növenytől, akik sávügyüknek tekintik az allergia elleni harcot.
Irtsuk együtt a parlagfíivet!
Találkozzunk augusztus 2-án szombaton 10 órakor a
Lovardánál sarlóval, vagy kesztyüvel felszerelkezve, ezzel a
kerteken kivül is próbáljunk rendet teremteni.

Dóra

Koncert beszámoló
Orgona-hangverseny volt a templomban

A forró nyári nap elől a hiis templomba hivta a pilisborosjenőieket orgonahangversenyre
Szénási Ágnes egyetemi hallgató és baráti köre, június 22-én 1 6 órakor. ^
Áhangversenyen szereplö müvek igazi romantikus hangélményt szolgáltattak ajo akusztiká-
vairen°delkező templombelsöben. Áz előadók ( Papp Livia két éve tanul orgonálni a Bartók

Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában Budapesten, nagykaiiizsai lakos, és Vida Agnes
sz'in'tén'két éve tanul a Bartók'Béla Zeneművészeti Szakközépiskola váci iskolájában, es a
vaci"Egyházmegyei Kántorképzőbe is jár) fiatal müvészek, ám nagyszerü orgonajátékuk
hüsítő koktél gyanánt hatott a nagy melegben.
Aműsorban Cesar Frank és Mendelssohn müvei hangzottak el romantikus hangulatban.
Kár7hogy"ezeT'a kinálattal kevesen éltek. Akik jelen voltunk, minden résztvevőnek
köszönetet mondunk. Bizunk további találkozókban.

Szegedi Róbert

A lap terjesztéséről

A júliusi szám kisebb-nagyobb zökkenőkkel szétosztásra kerult. Köszönet erte a ter-
jesztöknek. 'Már postaládáFis lehet kapni a faluban, és/emélJük e6ye ,iöbb.ielenik ̂ eg
belőTük a keritéseken. Továbbra is kérjük, hogy olyan helyre tegyék, ahol a kézbesitő eléri,
deakutyanem. _ _ , ..... "" , .,_,
Az elöző számban közölt névsorban sajnálatos módon Galanibos Anikót Halbauer Anikö-
nak kereszteltíik, elnézést kérünk érte.
Ujabb segitötársunk Kovács Ágnes, aki a Széchenyi utca lakóinak fogja az ÚJSá80t
kézbesiten'i. Továbbra is kérjük,~hogy a Béesi úti területről jelentkezzenek azok, akik
segítenének ebben a munkában. Az eddigi segítséget köszönjük, és további kellemes nyarat
kivánunk. _ . _ ,

Szerkesztöség

A HÍRMONDÓBAN mesjele.nö Dóra aláirású irásokat Dienes Dóra irta, a Köne
aláirás pedig Körh'élyesi Tibor nevénekfelel ffieg.

Miénk itt a tér...?

Községünkben járva tapasztalhatjuk, hogy több
tér, terület talált "igazi gazdára". Parkosították
a busz végállomását, szépen megcsinálták a
járdát, miután a csapadékvizet a csatomaépítök
a patakba vezették.
Öröm.bénézni az óvoda zöldellö udvarára, és
bövült a falu rendezett külsejű bevásárlási
lehetöségekkel is.
Amikor azonbaii sétára induluiik gyer-
mekeinkkel, többen kifelé ballagunk a faluból
leendö játszóterünk felé. Elhagyva az utolsó
házakat is, az ember úgy gondolhatná, itt már
nyugodtan engedheti csemetéjét akár öt
méteres körzeteii kívül is. Áni ez nem helyes

Atartaloitth 
. Egyttázi hirck
. Sport
. Észrevetelck községünk prob-

lámáival kapcsölatosan
. á I'ozővcrsenyről

ötlet. Hol egy száguldozó autó elöl, hol egy
gazdáját még otthon vagy az erdő szélén felejtö
kutyától kell visszarendelnmik gyennekeüiket.
Bár tudom, hogy a kutyákat sétáltatni kell, de
azért a gyerekeket még iiikább ! Az autókat is
ki kell próbálni, vajon melyik az a sebesség
ainelynél már biztosan szétesik, a babakocsik
már úgyis széthullanak a sok zötyögéstől és az
autók" előli elugrásoktól. (Egyébkéiit
Szentendrén mostanában rendeztek "babakocsi
toló - versenyt", ahol a versenyzök az önkor-
mányzat vezetöi voltak. Vajon nálmik lemie,
aki célba éme ? /a szerk. /)
Eljön az idő amikor ezek az autós fiatalok
sétáltatják majd itt cseinetéiket, integetve a
száguldozók után, és reménykednek, hogy a
felejük rohanó eb csak óriási, de nem harap.

Lépnmik kellene ebben is. A forgalom korlá-
tozásáramár születtek lakossági ötletek ("fekvő
rendőr". tiltó táblák, fokozott ellenörzés. Lásd:
Kenyeres család beadványa. ) A kutyákat meg
lehetne pórázon sétáltatni ezeken a helyeken
De addig is, amig ez a terület nem rendezödik
küllemében, addig nekünk kellene megszokni a
gondolatot, hogy - remélhetőleg belátható időn
belül - emiek a témek is lesz gazdája. Hiszen itt
játszótér lesz, ahol totyogók és gondtalanul
rohangálók játszadoznak majd önfeledten,
reméljük biztonságban.
Fokozott figyelem betartásával legyen elsösor-
ban gyennekeinké ez a tér!

Dóra

A (artalttinfeól:
KüKolditudösítas
lEDzérdeku inlorntáciüte
li'ielhivasok

Miénkittatér?
Ctrvosi iigyeleti ÜieossEtils



SPORT
Fantasztlkusan szerepeltek a magyar versenyzök a sportlövő
Eurőpa-üajnokságon. A férfi futöcéllövők 40 vegyes lövéses
versenyéüen a SIKE JŰZSEF, BURKUS TAMÁS, TASI TAMAS
összeállítású magyar csapat aranyérmet szerzett.
Sportolőinknak - öe kiváltképpen a falunkban élö Tasi Tamás-
nak - gratulálunk és továbüi slkereket kívánunk.

Szerkesztőség

Csak egy kérdés
A júliusi számban olvashat+uk, hogy a "papi földek" eladása
ese+én a víz, gáz kapacitás rendelkezésre áll. A közműfej-
lesztés önkormányzati erőforrásból is lehe+séges.
Kérdésem tehát: Tervezik-e a már "meglévő" Szellő köz és
Kevélyhegyi utakon az ivóvíz beveze+ését ?

Dóra

A Római Katolikus Egyházközség 1997. augusztus havi hírei

Tűzoltó találkozó
1997. majus 29. és 31 -között vendégként meg-
hívták a Pilisborosjenő / Weindorf Önkéntes Tű-
zoltó Egyesület a St. Lambrecht-i önkéntes tűzoltók
120 éves emlékünnepség-sorozatára.
Az ünnepségre felnőtt tűzoltóink 14 fős csapata
utazott el. Meghivót kapott a Pilisborosjenői Német
nemzetiségi Dalkör fellépésre. St. Lambrecht pol-
gármesterének meghívására Pilisborosjenő pol-
gármestere isjelen volt a rendezvényeken.
A stájerországi 1700 fős község vendége volt
Németország népes küldöttsége, Románia,
Csehország és Szlovénia társszervei.
A Pilisborosjenői küldöttség ellátását, szálláshelyét
a vendéglátók biztositották. Kucsera László, Kom-

Pilisborosjenői aranyos hölgyek

... cimmel jelent meg Reitter László irása a PEST
MEGYEI KRÖNIKA hasábjain. Ebből idéznénk
néhány gondolatot:

Evröl évrefelfebb - ez a Pilisborosjefiöi SE
női kezilabdacsapalának niottója. Tavaiy
százszázalékos tetjesitmétnryel fiyerték á iiiegyei 1.
osztályt, most pedig a mvgyei Szuperbajnok cimet
elhóditva léphetnek feljebb Miskolczi Béláné ürö-
mi pedagógus játékosai. Az tfíúsági együttes is az
élen végzett. Négy éve nmködik a kézilabda- sza-
kosztály a pilisborosfenöi egyesületben.

Díszpolgárság

lós Tibor és Metzler Bernát díszes oklevélben

kapott elismerést az eredményes együttniüködés
ápolásáért. A rendezvény szakmai programjai, kul-
turális találkozói és egyéb egyuttlétek példamu-
tatóan felemelők voltak. A rendezvény bevallott
költsége: 500.000 ÖS volt.
Egyéb tapasztalatokról néhány szó:
A Község ipara, mezögazdasága, kereskedelme jól
kiépitett. Mintegy 400 szarvasmarha, 200 16, birka,
sertés gyarapítja a haziállat választékot A szállást
adó család 70 s/arvasmarhát és a község bikáját
tartja, szántó és rét is van a tulajdonukban. Fafel-
dolgozó műhelyt is üzemeltetnek. Az egész gaz-
daság jól gépesitett, járműveik minden igényt kielé-
gitenek.

.... Tóth Eva é.s az ürömi TólllMónika a két kapus,
pilisborosjenöi Szécsi Enikö és Edit, Dillmont
Paulma és Eva. valaimnt Cziklár Krisztma. A liét
ürömi kezilabdázó köziil a 12 eszlendös Molnár

Mclinda, az egy éwel idösebb Balázs Krisztina
fwllett a löbbiek 15-17 eszlendősek: Metzler

Erzsebel, Pálmai Szilvia, Németh Helga, Zolnai
Andrea és Serbán Katalin . Ibrányi Agnes a
fövárosból társult hozzájuk. A 17 igazolt Jálékos
alkotja az ifíúsági és fehiőtt csapatot, gyakran
pmdliztwk egyikből a másikba.
..... Július végéig pihemiek a jálékosok, majd a
veresegyházi és a veröcei loma szolgáíja a

A község teljesen ellátott közmüvekkel, tiszta. Ku-
tyák hangja az 1100 m magasságban fekvö falu
lakóit, vendégeit nem zavarja. Belteriileten nincs
szabadon állat. Az ebadó jelentős nagyságú és a
község bevétele. A csatornaépités - a polgármester
szavai szerint- 90 %-os állami támogatással valósult
meg.
Elektromos vezeték nincs föld felett a belterületen.
A falu rendezett úthálózattal, felszíni vízelvezetéssel

rendelkezik. A kristálytiszta, bővizű patakok kar-
bantartottak és nagyszámú pisztrángjól érzi magát.
Az út barátságok kötésével, jó hangulatban és sok-
sok tapasztalattal, élménnyel zárult.

Szegedi Róbert

felkészülést a rajtra. Szeretnének az NB II Déli
csoportjában helyet kapm. S vqfon folytatódik-e a
gyözelmi hagyomány? Mindenesetre gyülnek a
trófeák fvtiskolczi Béláné Testnevelő-edzö lakásán.
Itt tartják a dijakat.

Azóta csapatunk 1997. június 6-8 -ig a
Velencei tónál a XXI. Velence Kupa versenyén vett
részt. Itt az ifjúsági csapatok között az első
helyezést érte el. Sikeres szereplést ésjó egészséget
kívánunk mi is mindenkinek akik, Pilisborosjenö jó
hírét ilyen kiválóan terjesztik.

Szerkesztoség

Ki, miért imádkozik a papi földeken?
Pilisborosjenő Önkormányzata három éve alapitott<T a
Pilisborosjenő Díszpolgára cimet, "attól a fiemes céltól
indittatva, hogy a község lakosságáért, a községért pél-
damutató munkásságot kifejtő személyek tevékenységét
elismerje, odaadó és eredményes életüket a közösség olé
példaképül állítsa, és nevüket az utókor számára is'
megőrökitse. ". Ezt a címet 1995-ben adták ki elöször, s ez
ideig sajnos utoljára.
Két éwel ezelőtt a diszoklevél átadását a díszpolgár
tiszteletére adott polgármesteri fogadás követte. Bár évente
több jelöltet is meg lehet választani, a jelölési idő lejártával
az elkésettjelölést legfeljebb a következő évben lehet pótol-
ni. Emlékezetes a tavalyi fíaskó, amikor három jelölt is volt,
de egyik sem kapott kellő (kétharmados) támogatást a
testülettől, ezért a cim nem került kiadásra. Ezek után az
alapítóknak le kellett volna vonni a megfelelő konzekven-
ciákat, hogy ez a rendszer javitásra szorul. Ez nem tőrtént
meg, sőt a helyzet idén fiircsábban alakult: nem jelöltek
senkit a diszpolgári cimre. Még inkább sajnálatos ez, hiszen
a falu kétezer választópolgára közül ezt bárki megtehette
volna.

A jelöltállitás mellett a jelöltek megválasztása is prob-
lematikus tényezö. Nem vitatom, hogy szükség van meg-
fontolt és szigorú véleményalkotásra, mert enől függ a dij
megbecsültsége, de túlzott elvárásoknak nehéz lesz meg-
felelni.
A megválasztással kapcsolatban szükséges elmondani, hogy
kétharmados többséggel személyi kérdéseket még az
Országgyülésben sem szoktak eldönteni, még az államfo
megválasztásánál is elegendő az egyszerü többség a har-
madik fordulóban.

Ajövőben át kellene gondolni, hogy milyen szerepet töltsön
be a falu életében ez a kezdeményezés, és ennek
megfelelően cselekedni az elkövetkezendő idöben.

Papp Akos

Az előző számban megjelent
14 kérdés a papi földekkel
kapcsolatban, valamint a Pol-
gármester ezekre adott
válasza. Azonban a válaszok

inkább csak újabb kérdéseket
vetnek fel. A földek ela-

dásából bejövő összeg bi-
zonyos fejlesztésekhez szük-
séges, amelyekhez biztosítani
kell önkormányzati részt is.
A Polgármester több dolgot
is felsorolt, néhányat azon-
ban nem. Nem emlitette

például a klssé elszámolt
szeimyvíztlsztító telepet,
amit sürgősen bővíteni kell.
Ki a felelős azért, hogy emiatt
tízmilliókat kell -feleslege-
sen- költeni? Szerepel azon-
ban a felsorolásban az iskola

bövítése. Ujra csak a
felelősség kérdése merül fel:
hogyan lehetséges százmil-
liós vagyont szabad prédául
hagyni? Az iskola bóvítését,
tudtommal, éppen a régi
iskola hasznosításából kellett

volna megoldani. Szó esett a
Budai út kiépítéséról is, ami
tényleg hasznos volna, ám
mintha már egyszer
megépült volna azokból a
pénzekből, amelyeket a falu

határában lévő szemétlerakó

megtöltésével a falu néhány
éve zsebre tett. Összefoglal-
va, tökéletesen világos, hogy
az említett feladatokat meg
kell oldani. Azonban az

kevésbé egyértelmű, hogy az
elmúlt 5-6 év Önkormányzati
Hivatala és vezetője bátran
vállalhatná a falu utolsó

vagyontárgyának hasz-
nosítását. Vannak más prob-
lémák is. A válaszadó azzal

nyugtat, hogy nem egyszerre
adódnának el a telkek. Ezt

mézesmadzagnak érzem,
hiszen a közművesítést

egyszerre kellene csinálni, s
azt ki is kell fizetni, nyüván
az eladás révén. Másrészt az
említett feladatok kisebbik

része is elvirmé a teljes
bevételt. Ugy hiszem tehát,
egyszerre fog itt 48 család
építkezni (hiszen már
"előjegyzések" is vannak a
telkekre)! Ez pedig igenis fel-
veti az utak és a zaj kérdését,
s nem biztos, hogy a már kész
házakkal rendelkezők irigy-
sége az egész. Még néhány
apróság. Az építési normativ
előírások nem helyettesítik a
látványtervet, e nélkül az

ürömi bekötőút háziszo-

nyainak zavaros képét fogja
nézni a falu. Ocsmányabbnál
ocsmányabb házakra adtak
ki engedélyeket az ehnúlt
években mindenféle kontroU

és elképzelés nélkül, várható-
e más a papi földekkel kap-
csolatban? S hogy van-e al-
kalmas szakember a Hivatal-
ban? Az előző számban az

említett cíkkekkel együtt je-
lent meg felhívás pénzügyi és
műszaki vezetói munkakör

betöltésére! Végül nem
akarok tippeket adni, de a
papi földek beépítése beindít-
ja azokat a folyamatokat,
amelyek révén kétezerre a
teveszíkláknál lesz a faluvég,
az Egri vámál pedig a bá-
dogviskók határa. Talán nem
arra kellene meimi.

Valóban igaz, jó magam is
hónapok óta elsiklottam a
papi földek kérdése felett.
Azon imádkozom, nehogy
késő legyen az ébredés.

Körte

Te vagy erősségem, Rád tekintek,
Uram:

Te vagy Istenem, menedékem. (Zsolt.
64. 10, )

01. Elsőpéntek
03. Evközi 18. Vasárnap.
04. Viamey Szt. János, az arsi
plébános 1786 - 1859.
A világban úgy élünk, mint akiket köd
vesz körül. Hitünk a szellő, mely a
ködöt felszakítja, hogy újra rásüssön
lelkvnkre a nap.
05. Havas Boldogasszony napja.
06. Urunk Színeváltozása.

09. Takashi Nagai japán orvos, Na-
gaszaki, 1908-1951.
Nagaszaki Japán egyellen kalolikus
központja. és az atombombától éppen
ez az értékes, szent hely pusztult el.
Nyilvánvaló, ez volt Isten akarata. A
robbanás órájában éppen egyutl ulí a
legfőbb haditanács, a császárral az
élén, és arról tanácskoztak, befejez-
zék-e a háborút, vagy folytassák. A
katasztrófa nyomán azonnal békét
kértek. E béke nyonián kapták meg
késöbb a katolikusok a vallásszabad-

ságot. Ime Isten keze: ami a
legértékesebb volt Japáiiban , aztfo-
gadta el áldozalként. Nagaszaki
halottai áldozatok. haláluk en-

gesztelés azokért a szömyű
bűnökért, amelyeket a háborúban az
emberek elkövettek. Ugy kell tisztelni

őkel, mmt megdicsőülleket, akiknek
áldozalát elfogadta Isfen.
(Takasln Nagai)
10. Évközi 19. Vasárnap.
1. Szent Klára szűz, a klarisszák

alapitója.
Afmnt a meglört kenyér egykor búza-
szemek alakjában volt széiszórva, de
összegyüjtve lett egésszé, úgy legyen
egSyé d Te Egyházad is a föld végsö
sarkából: Iwgy eljöjjön a te orszá-
god. "A 12 Apostol taiiitása "
14. Szent Maximilián Mária Kolbe ál-

dozópap és vértanú.
Ki voltam niár jelölve az éhhalálra.
Ekkor várattantil azl lálom, hogy a
16670-es számú rab kilép a sorból. A
táborparancsnok elé állí, levelte sap-
káját, és németül szóli. Fritsch mérge-
sen kérdezte: Mit akar ez a lengyel
disznó? Kolbc felelt: Kalolikiis pap
vagyok, és már elég koros. Szerehiék
az ő hetyébe kerülm: tieki felesége és
gyermekei vamiak. Közben rám niuta-
tott. A parancsnok egy pillanatig
habozott, mil is mo>idj'o)i. Azlán így
szóll a tisztjéhez: Ez egy csuliás. Elfo-
gadom a cseréí! (Franciszek
Gajowniczek, aki helyett Kolhe
odaadta életét)
15. Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony)
Mindeit Krisztushh'ö állandóan

könyörögfön l'slen és az emberek
anyjához, hogy ő, aki már a kezdetnél

is láiiiogatla imájával az Egyllázat,
most, felniagasztalva a niennyben a
szenlek es az angyalok fölé, legyen
közhenjárónk Fiánál, a Mindenszen-
tck közössugébeii. Legyen szószólónk,
ainig a világ tiépei, akár keresztértyek
akár nem, békében és boldogan nem
egyesühiek Islcn egyetlen iiépe
közösségébt'n, a Szentháromság di-
csöségcre. II. Vatikáni Zsmat:
Liinien Centium" Konstitució. 69.

17. Evközi 20. Vasarnap.
20. Szent István király Magyarország
fő-védőszentje, az egész keresztény hit
apostola és a magyar katolikus egyház
alapitója is. O ..... a magyar nép és
államisag történelmének kezdetét isje-
lentette.

24. Evközi 21. Vasárnap.
Két iiiásik pappal együtt megnyilotta
Ewópa legelső ingyenes
tiépiskoláját. Munkalársait egy Kon-
gregációba gyűjlötte össze, tagjait
röviden piaristáknak hivják.
27. Szent Mónika.

1. Szent Agoston piispök és egyház-
tanitö.

Szeressük embertársunkat: vagy
azérl, mert jó, vagy azért, hogy jó
legyen. (Szent Agoston)
29. Keresztelő Szent János vértanúsága.
31. Evközi 22. Vasárnap.
A te kuzed vezet, és cn miiiden eröm-

nwl ús egész szívemmel tégvd akarlak
szolgálni. (Dag Hamniarskjöld)

Auguszhis!

Mielőtt nyaralni megy a család,
összeülnek, és megbeszélik az első
félév eredményét, vagy hátrányát.
Megállapitják, hogy is kellene a sza-
badságot a család előnyére meg-
szervezni. Odaát, a mennyei Atyánál is
(engedjük fantáziánkat szabadon) van-
nak ilyen számadási összejövetelek. Jó
Atyánk maga köré telepíti az ott levő
országok volt vezetőit s elbeszélgetnek
országuk múlt s jelen állapotáról. A
sok, szép, magyar, nemes lelkekböl
álló csapatot áldott királyunk, Szt.
István vezeti. Szó esik a sok, szép,
örömteli napokról. Ám nem hiá-
nyozhat a megpróbáltatások sok-sok
évtizede sem. Mert ezek tették a

nemzetet keménnyé, acélossá. A
Gondviselés fényében felragyog első
királyunk irgalmat, szeretetet osztó
jobbja. Az életet adó Jóság örommel
néz erre az épen maradt kézre. Kitárja
a menny kapuját, odainti a nagy
királyt s mondja:
"Halld meg néped imaját!"
" Jóságos jobbod nyújtsd ki reánk,
kérünk.

Szent koronáddal Uj ezeret érünk,
hogyha kereszted s imádságod vélünk,
Régi vezérünk!"
(H.295/5)

Főzőverseny a Kövesbércen!

Nagy sikerü főzőversenyt tartottunk 1997. Június
22-én vasárnap a kövesbérci tisztáson. Immár ha-
gyományosan hetedik éve került megrendezésre a
szakácsok vetélkedése. Fantasztikus idő várta s

kegyeibe fogadta a résztvevőket. Egész nap ragyogó
napsütésben folyt a megmérettetés. Tizennégy
bogrács nevezett, és még versenyen kívül három
bográcsban rotyogott a finomabbnál finomabb étel.
A felhívás úgy szólt, hogy déli egy órára készüljön
el inindenki a főzéssel, mert akkor a zsüri körbejár
és értékel. Igy aztán volt olyan versenyző, aki már
fél hétkor tüzet gyujtott, de volt olyan is aki csak
tizenegykor fogott hozzá a fozéshez. Ennek ellenére
az értékeléskor minden étel ízletes és ehető lett. Ez a

családi vasárnap az úgynevezett beszélgetös vasár-
napok közé sorolható. Itt mindenkinek van ideje egy
kicsit leülni, ismerkedni, beszélgetni, nótázni és

mókázni. Persze gyermekeink itt sem nyugszanak,
hiszen a kötélhúzás. zsákbaugrás, célbadobás,
nyuszikeresés elmaradhatatlan része a családi
vasárnapnak. Nagy örömünkre mindig jönnek új és
új családok. Ki csak megfígyelőnek, ki pedig beáll
versenyzőnek. Idén liárom új versenyzőt köszönt-
hettünk, akik közül az egyik csapat (Kovács György
és Bogár András családja) rögtön a harmadik helyet
szerezte meg a vetélkedésben.
Lássuk tehát a versenyzőket és az általuk készitett
ételeket:

Megosztott első helyezést kapott:
&itnyányi Attila - Szendrey Lajos :
Körmös - csülkös pacal
Kiss Béla - Király Tibor - Papp József:
Pilisi sertésragu erdei Gundelben tálalva
Mivel Zsitnyányi Attila harmadszorra nyert első
helyezést, ezzel kiérdemelte a Bográcsételek
mesterszakácsa címet és az ezzel járó Arany-
fakanalat.

Második helyezést kapott:
Zelei István: Birka nyárson sütve
Harmadik helyezést kapott:
Kovács György - Bogár András: Halászlé
Versenyben voltak még:
Fehér József - Bereczki Antal: Babgulyás
Ladics Ish'án : Chebab

Bájó János : Bográcsgulyás
Farkas Isfrván: Töltött paprika
Balázs Zoltán: Gombakrémleves

Kósi Tibor: Betyár batyu (bográcsgulyás)
Musti Pál: Bográcsgulyás
Zelei József: Pacal

Két gyermek csapat indult:
Bereczki gyerekek: Paprikáskrumpli
Musti gyerekek: Paprikáskrumpli
Folytatva hagyományainkat jövőre is lesz főzőver-
seny, melyre mindenkit szeretettel várnak a:

Természetjárók

Kivonat a TIGÁZ Rt. közleményéből
Az elmúlt ffitési idényben jelentős számban érkeztek fogyasztói
észrevételek a társaságunk által szolgáltatott íoldgáz minőségére,
igy különös tekintettel annak futőértékére vonatkozóan. Ezentúl
folyamatosan tajékoztatjuk az önkormányzatokat a toldgázfo-
gyasztás mennyiségére ható környezeti és minőségi tényezőkröl,
ily módon az általunk szolgáltatott földgáz MOL Rt atadóállomá-
sain mért és jegyzőkönyvben hitelesitett havi átlagos
futőértékéről, illetve az Országos Meteorológiai Intézet által
megadott, előző hónapban mért átlagos hőmérsékleti adatokról.
Az 1997 június hónapban mért átlagos fütőérték:

34, 1 MJ/m' volt.
Az átlaghőmérséklet az OMI Pestlőrinci állomásán mérve:

19,8 C° volt.
TIGAZ Rt. Igazgatóság

Gratulálunk Pilisvörösvár várossá való kinevezéséhez!
Fenti alkalomból várossá avatási ümiepségsorozatot rendez
Pilisvörösvár Oiikonnáiiyzata 1997. augusztus 10-től 20-ig.

A színes, valtozatos program plakátja megtekinthetö a
Pilisborosjenői Polgánnesteri Hivatalban lévö hirdető táblán.

Pilisborosjenő Önkormányzata
PÁLYÁZATOT hirdet JEGYZÓI állás betöltésére.

Pályázati feltételek: Allamigazgatási Föiskola. vagy Allam- és Jogtudományi egyetemi
végzettség, legalább 3 év államigazgatási gyakorlat, büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell: részletes önéletrajzot, diploma másolatát, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyatványt.
Ajegyzöi megbizatás meghatározott időre (1/2 évre ) szól, indokolt esetben meghosszab-
bitható. Az állás azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: a Belügyi Közlöny szerint



PiLis2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ
KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATO

KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszútávú bérbeadás kulioldieknek

is, videofilmes nyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás, érték-

becslés,
ügyvédi közreműkodés.

Elsősorban Pilisborosjenő, Uröm,
Budakalász területén lévő

ingatlanok kozvetítése.
Te ax: 06-26-336-504;

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengő bolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14
Ügyvezető igazgató:

Kerényi István

Ha gyermeked nélkül
szeretnél bejutni a
városba, ha sürgös
elintéznivalód akad,
akkortelefonálj!

0620322021
DIPLOMÁS

PEDAGÓGÜS
vállal két gyermeke
mellé délutánonként

J átsz óté ri
kömyezetben, 2 - 8
éves korig

GYERMEKFELÜ-
GYELETET.

A dljjelképes: 100 Ft/
óra, melyet leendő
Játszóterunk
építéséhez ajánlok
fel.

Dóra

Augusztus elseje az
anyatej világnapja

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy
gyarapodunk. Egyre több kismamát
és babát látni községünkben.
- Milyen nagyot nőtt már a kicsi !
Szopik még ? - tesszük fel a kérdést.
S a válasz néha elgondolkodtató: -
Nemelégatejem!
JÓ, HA TUDJÁK, hogy már február
óta létezik községünkben is egy
olyan KISMAMA KLUB, amely -
többek között - szoptatási ne-
hézségekkel küszködö anyukáknak
próbál támaszt, segítséget nyújtani.
A találkozókat minden hó második
csütortokjén tartjuk 10 - 12
óráig. Érdeklödni tehet Esztemél, a
védőnőnél, vagy telefonon:

06 20 322 021
Dőra

Q\/Ti^V>WVVVVVTVWyV>V>WV>V^>^V>VTV'>v>VT'

GÁZ VAN?
IGENVANGÁZ!!!

Üjra kapható palackos gáz a |
faluban!

^ A Kondós Élebnlszer Diszkont nagy gázpalack-
^. választékkal és egyéb élelmiszer, vegyiáru kínálattal

várja kedves vevőit.
Pilisborosjenö Erdö u. 3.

336-525
SAAAZÍAAAAAAAAAAAAAAA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÜ

UTCABALIKZ
(997. AJGU5ZTUSf9-ÉNf9 ÓRATÓLREGGEL16

V.OftLÓGÉSWVL. AZERDŐ U 5. ELŐm
UTCARÉSZEH J^TSZIK: ANAGySANDORDUO

O LCSÓ BŰFÉVEL V^RJUK A  WES MÖZÖNSÉGET1

Rajz-pályázat!
"Legkedvesebb nyári élményem" c.
munkáitokat szeretettel várom
szeptember 15-ig a Könyvtárbaii.
A Művelődési Ház emeleti
folyósóján kiállítjuk a rajzokat. A
díjakat az 1997. szeptember 28-áii
tartandó Nyárbúcsúztató - Családi
Vasámapon fogjuk kiosztani.
Bövebb felvilágosítás:

a Könyvtárbaii .
Bereczkiné (Éva néni)

A Könyvtár és az
Odeon- videotéka

nyitvatartása:
Hétfő- Szerda - Péntek

17 - 1830
Augusztusban nyári szünet!

Ingatlanközvetítő
eladó ingatlanokat keres

Pilisborosjenö
és

Uröm területén.

' Ingyenes címfelvétel és címkiadás
' Számitógépes nyilvántartás
1 Ertékbecslés
. Bérelhetö lakásokat keresünk

Sikeres üzletkötés esetén csak
1 %-os sikerdíj!
Érdeklödni lehet:

Nagy István Pbj. Dugovics u. 3.
336-118

és Györgyi Butik Templom u. 2.
336-019

Top videotéka
Fényniásolás MDIOLTA géppel A74 és A/3 méretben ( 14, -Ft / db/ A/4
áron), fotózáshoz KODAK, FUJI film kapható
Júliusi újdonságainkból ajánljuk: Láncreakció-Keanu Reeves. Matilda-
Danny De Vito, A törvény nevében- Bill Pullmann, Fejfjel a falnak- Kevin
Kostner, Idegroncs derbi, Váltságdíj- Mel Gibson, Ragadozók, Michael Dou-
glas, Menekülés Los Angelesből- Kurt Russel,

Augusztusban megjelenik a Space Jam (Zür az ürben )!
Augusztusban születésnapi akció!

Önt is várjuk! Top videotéka ( Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

Mezogazdasági
ingatlant veszünk

készpénzért!
Ajánlatot a

06-20-344-646-ra
kérünk.

Megnyílt a

"Miteccik"
Vegyesbolt

Pilisborosjenőn a Fő úton a
Művelődési Házzal szemben!
Háztartási cikkek. vegyi áruk,

kerékpár-javításis!
És minden aMiteccik!

Diszkont árak, akciók!

ELADÓ!
12 db fagerenda
2 db üveges ajtó

Irányár: 20. 000, -Ft
Érdeklődni lehet:

Pilisborosjenő
Ezüsthegyi út 2/a
06-26- 336-531

Ürom, Csókavár u. 16. sz.
kétszintes családiház eladó!

Irányár: 16,5 MFt
Érdeklődni napközben:

457-2413
este:

06-26-350-423

Orvosi ügyeleti beosztás
31 Dr. BaksaEva
1 Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Péterffy L.
Dr. Kormos J.

Dr. Baksa Eva
Dr. Baksa Eva

Dr. Baksa Eva

Dr. Baksa Eva

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kormos J.

Dr. Baksa Eva

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kormos J.

Dr. Kormos J.

Dr. Baksa Éva

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Konnos József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva Uröm

Üröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Oröm, Doktoru. 21.
Oröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steinheim u. 2.
Oröm, Honvéd u. 24.
Dózsa Gy. u. 69.

Dr. Kormos J.

Dr. Kormos J.

Dr. Konnos J.

Dr. Kovács L.

Dr. PéterBy L.
Dr. Kormos J.

Dr. Bafcsa Eva

Dr. Kovács L.
Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
350-297
350-440

Éjszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

Munkanapokon nappal ( hétíBtől-péntekig) a sürgösségi orvosi ellátást
biztosítják:

Nap

H

K

sz

cs

p

Pbj. 336- 308

Dr. Kovács Gy.

Dr. Venesz I.

Dr. Kovács Gy

Dr. Kovács Gy.

Idő

13-18

13-18

08-13

08-11

{"-.

.^

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselo Testülete
Felelos kiadö: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkeszto: Marton Ferenc

A szerkesztoség cime: 2097 Pilisborosjeno Fo' u. 16.
Tf: 06-26.336.028, Fax: 06.26.336.313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethö' Kft.

Ürom 350-224

Dr. Péterffy L.

Dr. Horti Sz.

Dr. Venesz I.
Dr. Horti Sz.

Dr. PéterffyL.

Dr. Péterffy,
Dr. Venesz

Dr. Horti Sz.

;,,' -'(
f-""'

Idő

08-13

08-13

08-13
13-18

13-18

08-11
08-11
11-14

^
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1997. szeptember

Már véget ér a nyar, cgyrc
róvidebbek a iiappalok ós a reg-
gelek is hűvösebbek. A iiyaralas
emléke is tbkozalosan halványiil
és lassaii visszaszokuiik a napi fel-
adatok ritmusaba. De inindamiyi-
uiik közül legjobbaii talan a gyc-
rekck érzik ezt. hiszen az isko-

lakezdqs jellenizően a szeptcmber-
hez köthetö cseméiiy. A gycrekck
isinét talalkoznak társaikkal ós
tanitóikkal és ininden bizomival
sok mesélnivalójuk van egymás-
nak. Van azonban egy csoport
akikiiek ez az cscmóny az
"újdouság varazsa". Ezek az új clső
osztályosok, akik várakozassal,
kíváncsisággal lópnek be az iskola

Gondolatok Pilisvörösvár városi
raiigra emelésu alkalmából, a
köniyező községek nisvében elliafig-
zolt iiiiiiepi köszöiitő kapcsáa.
A várossá nvilvánitolt Pilisvörösvar
polgannester asszonyának, Grósziié
Knipp Erzsébetnek adta át Kiuicze
Gábor beltlgyininiszter a városkapu
jelképes kulcsat 1997. augusztus
17-én, tümepi műsor keretében. A
varos polgármesterciiek nagyoii
szép tümepi beszédc után Kuncze
Gábor belügyininiszter inóltatta a
város eredményeit, inajd Sclunidt
Géza Pest Megye Közgyíilésónek
elnöke mondott köszöntőt. Kenier
Lőrinc az Országos Német Kisseb-
ségi Öiúconnanyzat elnöke móltatta
a német kissebbségi feladatok el-
látasában Pilisvörösvar szerepét.
A szomszédos'települések nevében
szólhatott e sorok írója.
Többek között kérte, hogy az új
város polgarai és vezetöi muiikajuk
soran vegyék figyelembc iiéháiiy
telvetett gondolatát.
" Nekünk, a környeken élökiiek
Pilisvörösvár nem csak egyike a 12
új városnak . Sokat váruiik tőlc ós
sokat kívánuiik neki. A varos, hogy

Szeptember!
kapujan. Orvendctes, hogy szamuk
évröl-évre gyarapodik, egyre több
kis cmbcrkc ól közötttüik. Szainuk-
kal cgytilt nö a lelelösségíüik is.

Miiidcii sztllő száinára a
sajat boltlogulásanal i.s clöbbre való
a saját gyennekc jövöje, ós ezcrt
miiidcii lchctségcs dolgot iiicg is
tesz. Ebböl a téiiyböl kiiiidulva
logikusnak látszik, liogy a közösség
számára is a legfontosabb a gyer-
inekck lchetöscgciiiek cs körül-
inónyeinck javitása, hiszen eiinól
"jövcdelmezobb" levókenysóg nem
létezik. Tcimivaló pcdig aksid

böveii, hiszeii ha azt állítanáiik,
hogy az idei óvkezdós gondoktól
mciitcs, bizony crös túlzíísba es-
iióiik. Eii úgy gondolom sokaii él-
iick a lalubaii, akik hasonlókóppcn
vclekednck. Esetleg, ha megis-
merik a gondokat, ötleteikkel ós
tudcisiikkal scgitciii ludják a
pedagógusokat. Most, hogy az isko-
la kinyitotta a kapuját, egyszer-
cgyszer a lelnőttek is - iiemcsak a
szíilők - elmehetnek az iskolaba.
Tapasztalják ineg a köriilmóiiyeket,
hallgassak incg a taiiárokat, a gye-
rekeket.

Gratulálunk Pilisvörösvár
városnak!

teljesíthessc vállalt küldetósót, az
eddigi évszazadok crcdméiiyeire,
tejlödésére, kitartó muiikajára kcll,
hogy gondoljanak polgarai, vczctői.
Ebbcii az ercdménybeii a közelmúlt
iniuikájáii kivíll a polgárok verej-
tékc ós összetogása is bciiiie vaii. -
Itt utalt az egyik bölcs, fi-
gyelmeztetö antik mondásra -
"Munis urbium virius": ( "A
varosok igazi védőfala a polgárok
erkölcse.")
Majd tblytatta.... Mint gyennekére
a jó édesanya, úgy őrködjenek a
varos polgárai, vczetői saját sztllöt-
líik felett. Ovják, védjék és segit-
sék növekedni, crősödni szellem-
ben, anyagiakbaii.
Pilisvörösvar legyen ós inaradjoii
úgy példaképe a kömyező tele-
pülések lakóinak, a sokszinű pilisi
ós biidai közösségekiiek, liogy iniiil
cgyenrangú társak működlicssenük
cgytltt az elkövetkczendö óv-
lizedekben, évszazadokbaii. aho-

gyaii eddig is tetltik jó cs rossz
sorsuiik idöszakaiban.
Szciit István királyiiiik liához irt
intelinciböl a továbbiakbaii is őriz-
zók a vendógek bcfogadásáról és
gyáiiiolílasáról hirdetclt cszinéit és
lcgyeiiek cnnek a gondolatnak is
zaszlóvivői.
Sokszor az idegeiiekiiek, a varoson
kivül élöknek nyújtott segítség
anyagi aldozatot is jeleiithet ós vitát
is szülhet a pillaiiatnyi órdekek
okaii, hosszú távon a segit-
ségnyújtas barátokat, híveket,
segitőtarsakat is adhat cserébe. Ez
akkor is igaz, ha ezzel a gesztussal
visszaélő csetekkel is találkoziiak
a Pilisvörösvariak.
Sok a gond a térsógbcn is. Felsorol-
iii sein a gondokat, sem az ered-
inóiiyeket nein tisztein e helyeii.
Ax erdckközösségct mcgtalálva
miiideii kiharcolható, elérhető a
I'ilisi Medeiice Kistérségi Erdek-
egyeztetö Taiiácsabaii való

Bizzuiik abban, hogy sikeriil
egyéiii szándékaiiikat közös akarat-
tá összclogiii. Az elkövetkezendő
évck szeptemberében egyre több
pöttöm elsös megy majd óriási
hátitáskával az iskolába. Egy olyan
iskola lelé ahoiman a gyerekek
lcginerészebb álmai l'elé is egyenes
út iiyilhat. De csak akkor, ha lépé-
seiket teltö ós szerető szemek vi-

gyázzí'ik.

Ezen tűnődjenek el egy szép-
séges szeptemberi napon.

MF.

egytiltinűködéssel.
Ismeretes, hogy azon telepíilések
nevóbeii szólhatok, inelyek azonos
gondokkal küszködnek, így Pilis-
csaba, Pilisszántó, Timiye,
Solymár, Uröin, Nagykovácsi,
Pilisszentiván, Pilisjászfalu, Cso-
bánka, Pilisszeiitkereszt és Pilis-
borosjciiő. Eliiyenú városi rangot
sokkal cgyszeriibbnek fog tűimi az
idő távlatábaii iiézve a történteket,
mint azt napról-napra klizdve
inegőriziú, t'eiuitartani.
A varos továbbfejlődéséhez nél-
külözhetetlen a közös akarat, a
bizalom, ( amelyi iek ma ugyancsak
hiányabaii vagyi mk... ) az egyíittes

cselekvós folyamatos, szünet
nélküli teimtartasa.
Ezeii t'eladatok megvalósításához
ígérhetein polgánnester társainunal
egytitt támogató egyílttműködésün-
ket.
Sok öröinöt. sikert. a varos minden

rendű és rangú polgárának.
Isteii aldása kisérje Oiiöket."

Szegedi Róbert

A^áctalomból:
Egyházi liírck
Kaiinchi .játszóháza
Kozélcti cikkck
li'clhívások ;
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Atártálontiüiól:
Csatornáról mindenkinek

A Művelődési Ház őszí prö^-
ramjai
Német nyelvű levcl



Kati nénijátszóháza

Nyarunk esös időszakában - esőisten ncm ked-
vezett! - öt liélcii át .szainos borosjeiiei gycrek gyiilt
össze a Pelőfí ulca l'clső csiicskébcn.

Akárhiszcdakárnem naponta 20-30 gyermek, 2-15
évcsek. jclcnt meg reggcl 9-kor Sági Kali iiéni
Játszóházaban. ahol ak-ár délután 4-ig i.s töltötték
neliéz vakációs iiapjaikat. Ha az elmúlt cv lapaszta-
lata nem mutatott volna mást, goiidulhatnád. a Sagi
ház mára merő rom. ám iiem! All. söt az udvari

szánios állat, keeske, kutya, cica miegyniás i.s kiváló
cgészségének örvendez. Benniik kár nem esctt,
ahogy gyerekben scm, söt épíittek, okosodtak
ügyesedtek vasott kölykeink. dédelgctett nrany-
potaink. Mert szöttek ott szőttest, foiilak fonásl.

csomóztak indiai csoiirókat. agyagoztak agyagot.
tíizzománcoltak tűzzománcot. kötöttek. szőttek, ren-

Becses kirándulás

deztek- virágot. lujtak liinilyat (dc iicin lujták incg).
pcngettek gitarluirokat. zöngcttek hangszalat
kciiiénycn. Tizórai. eg\'tálebéd. gyiiiiiölcsök. pék-
síitik töltögellck közbeii a gyoiiirokat. má.sszor
közus palac.sintasülés gőzillala terjcngclt.. Fontos
programok iiiellett volt idő sok jútékra, cgyiiltclre,
beszélgctósrc is. Ilinnó-e bárki. ez a béke szigcte
volt. iiein a lcgyek iiraó. S kinekjár ezert köszönct?
Mindeiikinek. aki anyagilag, anyagokilag vagy
szeiiiólyes crejcvel táinogatta czt az cgycdülálló,
szívbőljövö kezdcményezést. Szercncsére sokan
vannak ök. czért talán megbocsálanak, ha nem
soroloni t'el ncviiket.

Ezóvbcn a Gyeniick ós Iljusági Alapprogramok
ciinil pályázatból clnyert összegek cgészítcttck ki a
költségvetést. ainclybeii a szülők táinogalása mel-
lctt. mint a prograin elinditája ós t'ő anyagi táiiio-
gatoja a Miivelödési lláz is jelen volt: c.sak igy

valhatntt lclictövó a napi 300 forintos belópő.
A játszóliaz a gyennekek'crt volt, a gyernickes csalá-
dok kedvéérl: úgy ketl csinálnunk. liogy jövörc is
lcgycn kedve Kati néiiinck, Józsi bác.siiiak mcgiiyit-

iii a Játszóliáz kapuját. További dicscretck liclyelt
álljaiiak ilt Mószaros Szilvia köszönő sorai:
"A löbb cvc miiködő kózmíives taborbaii idéii a

tostvóreiii é.s cii is részt vcltüiik Nagy örömct
szerczlünk szíilcinknek az ott kcszitelt apró
ajándékokkal. Ebbcil a taborban továbbtejleszthet-
tcm eddigi ludá.somat a kézimiinka terén. Uj
ötleteket, tanácsokat kaptam Kati nénitől,
inelyekiick sok hasziiát vcszeni. Vidáinan teltek a
pcrcck, az árák. Meg a kiscbb gycrckek is igen jól
érczlék magukat. Uj barátságok atakiiltak ki közöt-
liik. Köszönctel szcretiiék moiidani a tábor szer-
vczőinek valameniiyiüiik nevcbcii."

Körte

Júliii.sban, inialatt iiiásult tombolt az arviz. cgy 34 fös borosjenci csapat 5
teljesen felnölt vezetésóvel. poiilosabbaii jelenlétévcl. Tiszabecs nevezetii
t'alii inellett, a Tiszanak partján, rengetcget fiirdőzött, horgaszott. bicajo-
zott, kirándult, egyszóval iiyaralt. A part nagykavicsos volt. a viz
meglepően tiszta, kissé hiivös. sekély, áin nagysodní: a gyerckek pedig
meglepően jók, kissé rosszak. de senimi balhé nein történt. sőt a helyiek
még dicsérték is fegyelmezettségét a kis csapatnak. A szórakozgatások ós
szó-rakosgatások (tabii!) inellett. maradt idő kiniccaiiiii a tudás világuba
is: Kölcsei-ház Szatmarcsekén, Móricz-liáz Tiszacsécséii, -nialom. Mill-
dezt. már harmadik éve, tornatanánink, Horvátli János szen'ezte, Kladiva
Kriszta. Pataki Balázs és néhány szülő segítségével. Hogy mennyi gond-
dal jár egy efféle tábor megszervezése, csak ök tildják igazán: kinézni a
helyet, megszcn'ezni az utazást (a csomagokat mikrobiisz vitle!), adni
ételt-italt nap mint iiap, s szerczili sátrakat iiiiien-onnan, kiiiiyerálni.
könyörögni; mert újonanszakadt bálisátrat talán könnyen szerezhettek
volna helyben is. ani strapabiró turistasátorért a szomszédba kelett mcniii
János bácsinak. Az utolsó nap zivatara bár elinosott néliány sátrat.
ahogyan nem mosta el a tábortiiz lán&ját, úgy iie mossa el a következő
tanév fáradtsága és az akadályok a táborozást 1998-ban. valahol a
Tiszapartján.

Vizliánvó Aiiiko

Csatát sem nyertünk, nemhogy háborút!

Négy l'clnöll é.s gyennekeik gyűlt(ek) össze (csak iiyclvtanilag többes szám) a
parlagliiirSási ak-cióra. Bár a mcghirdetéskor m'i scm vártunk csodát, de szóbeli
tómogatás lielyett, tettbeli cselekedctre számítoltiink.
Körnve/.etvctlnkéiit, lermészetjárókéiit, szülőként és borosjenöi lakosként
négysy.cinclybcn tettiik incg a magunkét. A kiliúzott gyomnövényeket az út szélére
gyujtottiik. liálha más is kedvct kap e növény irtasára.
Einlék'e/eteiii s/.erint tavaly előtt két közmunkas kaszával " szépítgette" a falut atszelö
árok parljait. A g;iz azoiibaii sajno.s ininden évben kihajt é.s szaporodik.

Vollak településck - hogy messzire nc menjünk például Pilisvörösvár - ahol szinte
verseiiy alakult ki a begyüjtök között. Igaz ott a cél elérésc mellett egy telajánlott
színes televíziá megszerzése állítotla csatasorba az cmbereket.
Jiitaloninial vagy anélkül azért mi jövőre ismét megütközünk. S végezetül álljon itt

egy részlet Ungár Tamás Népszabadságban ine&jelent írásából, a probléma valódi-
ságáiiak érzékeltetésérc:
" Maggai ors/. ágoii akkor tortciuic előrelépcs parlagfűügyben, lia törvéliy, vagy
legnlább koríínyieiidclctsy. abs'ilyoziiá eimck si gyonuiaksu irtását.
... az irtást elniulasztókrsi iliilliós büntetést is kiróliatiiának, és a kéliyszeraratás
elvégezhelő voliia a loldtulajdoiios költségén.
... clkópzellictő, liogy a parlagfűérzékenyck száma nyolc-tiz év múlva nieg-
dupliuódik, és cgy cmbertiltő clteltével ininden niasodik niagynr ettöl s>
bctegscgtől szciivcd niajd."

Dienes Dóra

Ajó példajárjon elöl....

A jó példa járjon elöl - tartja a szólás, niely szeriirt az eniberck szivesen
követik. utánozzák mások tetteit, magatartását.

Vannak községünkben olyan közösségek. csapatok. melyeknek iiiiiködése.
összeszokottsága, hangulata, cselekeiletei elismerésre méltó. Ilyen például - a
teljesség igénye nélkiil - a nemzetiségi dalkör. a kézilabdások vagy a teniiészet-
járók.

Én azonban most egy kis lakóközösségröl szólnék. Van egy utcánk ahol az ott
lakók nagy része példamutatóan inunkálkodik gyermekeinkért. Sok gyerek
cseperedik fel erre, igy nem csoda lia az ember állandáan egy-cgy biciklizö.
szankózó vagy labdát kergető csapatba "botlik" az amúgy cgyirányú sávnak is

Hír röviden...
Pilisborosjenö képvisclő-testülete egyliangú döntése alapján a volt közös
iskolaürömi tulajdonhányadat 20 MFt-ért kivásároltaa Pilisborosjenői Onkor-
mányzat.
A tulajdonlapra rávezetése folyaniatban van gyorsított eljárás credmények-ént.
A 100 %os tulajdoiuinkba került ingatlaii liasziiositása. szcrzödés terv'ezet.
megtárgyalása folyamatban van. A potenciáli.s vevő a Miivelödési és Közok-
tatási Minisztériuni azza\ a szándékkal jelent nieg. lingy peilagógiis tovább-
képzőt alakit ki benntlakásos formábaii. nemzetközi tovabbk-épzovel. k-özponti
informatikai adatbankkal és távoktatasi pedagógiis-továbbképzési K-özpnnttal.

Az iskola fenti eélra történő felhasználásával párhiizamosan szerződést ké.szi-
tiink a község és a leendö intézniéiiy ós a MKM további hasziios é.s k-özös
célokat jelentő feladatokben való együttműködésre. Ezek eredméiiye.s
kialakitására még visszatériink e lap hasábjain is.

Szegedi Róbert

keskeiiv utcábaii.

A sok gyerek szerencsére máshot is adott, de az már nem szokványos, hogy
lia tél van, az egyik ház kertjében korcsolyapályát létesitenek ahová még a más
litcában lakókat is szivcsen látjak. Takács úr szekerén vagy szánján úgy lógnak
a gyerekek, mint inás a kertjében lévö diótan.

S az csak "hab a tortán", hogy a MESTERI ABC tulajdonosa a bejáratnál
saját készítésii kis játszóterct alakit ki. Aniig vásárolnak a szülök, vagy éppen
arra járnak. a csemeték rugós kakasozhatnak. csúszdázhatnak, libikókázhat-
nak. Nem messze innen, ennek az utcának a folytatasánál szintén van egy kis
"játszótér". Úgy tudom, cz is családi kezdeményezéssel és kivitelezéssel épült.

Aki szeretné látni. sétáljon el a Szt. Donáth utcába, s a szépen rendezett ház
előlt tapasztalni fo&ja és ki is próbalhatja az itt leirtakat,

Dienes Dóra

A konténerek használatáról
A község teriiletén elhelyezctt az Önkormányzat 13 darab 1000 literes űrtar-
talniú konténert. arra a célra, hogy a nagy kukagyíijtő kocsi által be nem
járható iilgatlanok tulajdonosai és a kirándulók abba helyezzék a háztartási
(!) szilárd hulladékot. Ezeketjúliiis óta már hetcnte kétszer ilritik igen nagy
költségráforditás.sal.
Méai.s lolvamatosan. felelőtleniil nem csak a szóbanforgó ingatlantulaj-
tlonosok liclyezik el ezekben a liáztartási liiilladékot. Mindeii ingatlantulaj-
iloiiosnak kötelező a kuk-a (110 liter) liasziiálata. Rlképesztő mégis látni
tnlymatnsaii. liogy gépeket. bi'itorokat. ócska lomot. átlati tetemeket, bel-
soscgekct. ranve.sedéket lielycznek cl a k'oiiténerekbeii ós azok körül. Ez
igcn nagyfokú állampolgári fegyelmezellenségre vall. Pedig évente kétszer
( tavasszal é.s ősszel ) rendezünk- lomtalanitást.
Nvoiuatókosaii kériink minden érdekeltet. hogy a fent leirt helyes használat-
iiak inegfclelőcn járjon el és erre nró.sokat is kérjen meg. Aki a liasználati
előirásokat niegsérti szabálysértést követ et é.s vállania kell a következmé-
nveket.

Polgármesteri Hivatal
Közterület Felügyelőség

ImádkozzLink, hogy a taiutók ós
a nevelők hiteles tain'isagtétellel
segitsék a fiatalokat, hogy lclismcr-
jék, milyen értókcs cs szcp az 011-
l'elaldozó élet.

A Római Katolikus Egyházközség 1997. szeptember havi hírei |inazkodó képességével, fí-
gyclinessógóvel - cs inég sok

Fajdalinas Szűzaiiya ciii-
a

15. -én:

lckiiap. A mai nap összi.'fi'igg
legiiapi Szent Kereszt wmeppel.
16. -;in: Szcnt Komél pcipa ós

03.-án: Nagy Szent Gergely papa és Szcnt Cipriáii püspök vórtaiiúk.
17. -ón:
píispök

Ivnl Sali'nióhaii íiszlv. lik. inindent Ichetne sorolni-, beiniitatja
24. -ón: Szciit Gcllórt Piispök ós a család szinte miiideii tagjának a
Vórtaiiú. leiiykópét. Ha tudnák a kedves
27. -én: Páli Szcnt Viiicc áldozó- szülök, inicsoda fényes szein ragyog

egyháztaiiító (540-604). 590-beii
választoíták pápává. Mugszen'rzlv.
az e.gyl]ázat Iláliáhaii, örködött a
kelcli és iiviigali egyház cgysegv.
fölölt.
O7. -én: Evközi 23. Vasániap.
Boldog Márk. Istváii es Meiiyliért ciánuszi uldözesben lialt mrg
áldozápapok, kassai vértanúk.
O8. -án: Szűz Mária születésc.

(Kisboldogasszony tümepe)

pap. ö <7 lazarislák reiiilalapilója.
Bellannin Szcnt Róbcrt 28.-án: Evközi 26. Vasámap.

ós cgyliaztaiiitó. Töhh Ma vaii a Szenlirás vasániapja.
köiiywt irt. közlíík " A nirghalá.'i 29. -Ó11: Szent Mihály, Szeiil G;í-
imiveszvlc " c. liírrs kimyvót. bor ós Szciit líatael Főaiigyaiok.
19. -ón: Szent Januárius ptispök ós 3(). -an: Szent Jeromos íildozópap, nem homályosított el;
vórtanú. Nápoly piispökr a diokle- cgyhaztanitó. 382-beii Bellehembcii

lelcpecielt le. Ilt rgyfrrfí iw három Szepteinber 8! Kisasszony napja! A

száintalaii arcocskáról. Ain az elleu-

kczojc is igaz! Meiuiyei Atyánk
iieküiik is bcinutatott az 0 szép
orszi'iguból cgy lenyes, ragyogó
szcinpárt, inelyct a löldi élet soha

300
koloslorl iráiiyilott. Legföhb m\ Szüzanyáiik földre érkezésénekköriil. Ereklyéi 1497. óta Náfwly-

han vaiiiiak. 1389 óla i.wiéllötíiknz li'vrki'm'.w^' azonhaii a szenlirás íiiuiepc. Magával hozta aragyogást,
aj'eleiiség, hogy beszáradt vére vjra lefordilá.fa volt.

12. -én: Sziiz Máriii szent nevc. folvélwiiiiyá válik, lia azt a fi.'jéhez
XI. Iiice pápa reiidelte el Máría közelitik. Env mrg nia seni laláliiak Szeptember!
iiuvének megwiiieplését a török lemirszrtes magyarázalot.
felelt Béc.wel aratott gyözelrm em- 20. -;in: Kim Tacgon Szent András Az. iskolai csengőszó újra csilin-
lékére. áldozópap, Csong Haszang, Szeiit gcl! Szavárainegiiidul sok-sokkicsi
14.-én: Évközi 24. Vasániap. A Pál ós társaik vertain'ik. 1846-os ós iiagy gyeniiek. Kczdödik az új
Szeiit Keivszt Fulmagaszlalása. évrkbwi vi'riikkel szefiti'llrka liorrai taiiév! Vajoii, gondoltak-c valaha Maria!"

. 335. szeptembur 13. -áiiJenizsálem- agyliáz indulását. arra a'kudves szülök, hogy a gycr-
beii iínwpólyesen felszenlelték a 21;-én: Evközi 25. Vasaniap. mek az iskolába vató bélépéskor
SzentSir bazilikát. Eza iiap a szent Szeiit Mátú Aposlol és Evaiigrlisfa kitárja a család ajtaját,ablakát. Ma-
keresztmestalálásmiakaiiapj'ais. az el.w evangéliimi szcnöje. En'k- gatartasával, beszódóvel, alkal-

a lciiyt, az igazi szeretetet. Emberi
szópsógót, anyai méltóságát
megöriztc az istállótól a kereszt
gyalázatáig. Ezórt lett O az égnek,
földnck királyiiója.

" IJdvözlégy, áldott légy, kegyes
szószólónk lógy, Kisasszonyiiiik,

(H. -169/3)

Csatornáról - mmdenkinek

Lassan vége lelé érkezik a hálózat cpitósc. bár a niég liálralévö
feladat sein csekély. Ugy gondoljuk. liogy néliány fonto.s tiidnivalót
közölni kell Önökkel.

Az utóbbi időben fokozolt hangsi'il>t t'ektetdnk arra. liogy a
rákötésekkel kapcsolatos elöirasokat inindcnki szigorúaii betartsa.
Ennek oka többek között a Szt. Donát utcan történő szennyvizfolyás,
és az, hogy liálózatot építö munkasokra ráengedték a szcniiyvizet a
turelmetlen lakók, bekötési engedély nélkül. Kértiilk tehat inin-
denkit, hogy csak rákötési dokumentacióval és a mellékletek 11-
gyeliiies elolvasása utan kezdjen rákötni a csatornára. Különösen
igaz ez a Béesi útra. ahol az engedély nélkiili rákötés az átenielő
aknák épitését hiúsítja meg . és cnnek következmenyci belátliatat-
lanok.

Az üzemeltető júliiis 24-én végigjarta a niár elkésziilt halózatot és
bizony eléggé aggasztó dolgokat tapasztalt.
Azt tudtuk. liogy a beérkező és kitisztított szennyviz iiieniiyiségénél
jóval kevesebb a kiszainlázható szeiiny\'iz mennyiscgc. Ennek oka a
sok engedély nélküli rákötés. Ezt kezelni csak fokozott elleiiőrzéssel
lehet. De czen probléma mctlelt. aggasztá a beérkezö szeiiiiyviz
minösége is. Szamtalanszor liangoztaltuk, hogy ez egy biológiai
tisztitó! Ha emésztőkct engednek a csatornába. ha olyan
tevékenységet tblytatiiak. amelynek csatoniába tblyó mcllékler-
mékei a biológiának ártanak. akkor a miiködés helyrcállitásának
költségei a csatornadíjban fognak jelentkezni. Orühiétik. lia
mindaiinyian éreznék. hogy csak közösen tudjuk elkeriilni e^eket a
kellemetleiis&getet.

Végezetul. mivel a Pilisborosjcnői Csatoniamü Társulat inűködése
is lassan betejeződik. fonto.snak érczzük kőzöliii miiideil ingatlaiitu-
lajdonossal a következöt. 1997. szepteniber 30-ig lchet a tarsulatba
belépni és a hálózatra társiilati keretekben rákötni. Ezek iilan i\ liazi
bekötés terv'eztetése és engedélyezése. valamint a tisztitöszem
megvásárlása a lakó feladata é.s költsége lesz. valamint az érdek-clt-
ségi egység összegét készpénzbeii ós egy összegben kell belizetni.
Ez voiiatkozik azokra is akik idoközben az érdekeltségi egységnél
több szennyi'ízzel terhelik a tisztítóinűvet. Kérjük segítsenek
terjeszteni ezeket ;iz iiilbnnáciákat. mert úgy érezziik l'oiilns tudni
mindezeket.

Figyelmük-et és türelmüket k'ö.szöiijük:
Pilisborosjenöi Csatornamii Társiilat

Fogadóóra: kedd - csiitörtök 16-18 óra
a Müveladési Ház bcjárata mcllett.

Eiil Brict'aiis Bfldcii Wiirtteinbcrg / IIcidcnli'eini

I-Iérni liiirgcnneislcr Robcrt Szcgcdi iiiitl ai) clic Gciiicinderate der Selbstvcrwaltiing
PilisborosicilöAVeindort.

Lieber Robert. meiiie Danien tind I Icrreii, .

Anbci übcrseiide icli Ihneii ciiien Bericht dcr in "Un.serc Post" von den Kultiirtageii 1997
in Pilisborosjenö vcröllcntlicht vvurdc.
Daniit verbiiide icli deil Dank aller Teilnelinicr aus dcni Ausland, insbesonderejener aus
deiii Laiiclkreis Ilcidenlicini uiul tlic Anerk-eiuiiig cles Ilciiiiatkoiiiitecs fílr das gelungene
Fest.
Das Konzert der Faniilie Selmcczi iind allcr Mitivirkendcii hatte ein hohes Niveau iind

bleibt deii Be.siiclicrn in besler Erinncniiig.
Icli vvüiisclie allcn bewohnern von PilisborosjenőAVeindoi l' weitcrhin Erfolg aut allen
Ebenen und eincn harmonischcn Verlaut'des Zusammenlebchs in'derGemeinde.

Liebe Ciriiíie lind iii enger Vcrbtindciilieit
KrcisvoTsilzender: Alfons Bauer

In dcr neclislc Nlimmcr dcs Botes veröflíslliclien vvir den bericht.

A Bi'icsi'ira, a Pilisborosjenöi Kultiirális Napokra emlékeznek a külföldi vendégek.
"Szegcdi Rábcrt Polganneslcr Urnak. az Onkormanyzat Kópviselő-testíileti tagoknak,
F'ilisborosienö/Weindorl'.

Kedves Róbcrt, Ilölgycim és Uraim!
Mcllékelek Önökiick egy beszamolót. amcly a lielyi i'ijság "Postáilk" címíi rovatában látott
napvilágot és az 1997. évi Pilisborosjenői Kulturalis Napokról. Engedjék meg, hogy
tolmácsoljam minden kiilföldi résztvcvo, de kiváltképpeii miriden Heidenheim körzetéből
érkezelt látógatá köszönetét és a Szülőföld Bizottság elismerését a sikeres ünnep-
ségiikliöz.
A Seliiicczi család és inindeii kőzrenniköda által bemiltatolt koncert tgen magas színvona-
lat k-ópviselt és latogatókban inaradandó élniényt liagyott.
Mindeii pilisborosjenői lak'ónafc.a továbbiakban is kivanok sok sikert minden téren és
kiegyeiisúlyozolt egyiittélést a k'özségben.
S/'ívélye.s (idvozlellel és barátsággal

Alfons Bauer "

( A szában forgó beszámolát következö számunkban közöljük.. )

Adózás
Fclhivjuk íi tisztelt iidóxók l'igyelinct, hogy ax udóösszcgck inásodik felének
bctizctési liatarideje szeptciiiber 15. lesz. A közelmúltban-kiküldött értesitők
augusztus 20-ig kiszáinolt kainatokat tartalinaziiak. Azt köveiő. berizetés esetéii

csak a Hivatalban tiiduiik iiaprakósx kainatsziíinítast. iiyíijtanir ügyteleiiikiiek.
Akiiiek fizctósi kötelezctt.sóge van ós a iiapokbaii iiem kapja ineg kézbesítés útján
a befizetési csekket ;iz a Hivatalban atveheti azt. Polgáfmeslmf!tvatal
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chcl József Művclödcsi Háy. 1997. sy.cptcmbcr 1-tol
müködo és induló |)rogramjainak tcn'czctc

Program mcgncvczcsc
Nenizetiségi Dalkör #
Nyiigdíjas Klub *
Kézinűves -játszóhaz *
Kirándulás - tenu.véd.*

Fiatalok Klubja *
Női toma +

Karate edzés #

Jazz balett +

Néptánc +
Ovis toma +

Köuyvtar -téka *
Szinjátszókör *

napok idöpont
hétlo 18-22

csütörtök 14-17

csütörtök 14-17

szoinbat 10-14

kedd-csüt. 18-20

szerda - iiéntek 18-19
kedd-csüt. 17-21

szerda - (léntck 17-18
hétfö-iicnt. 16'5- 1700ill. 15"1-17(1<1
hetto-szerda 15:lo-16's
hátfö-szerda-iiéntek ITW'-18"'
péntek 18-20

tcrcm

nagy cs bülc lerem
bíllc

Pctöl'iu. 15.

külsö

büte

nagyterein

nagyterein

nagyterein

iiag'y'terein

nagylerein

könyvtár
könyvtar

vczctö

Gröschl György
Tólh Gaspár
Sagi Józselne
Sági Józsefaé
Gyenes Péter
Kolozsi Agnes
Kucsera Laszló

Kolozsi Agnes
Bereczkinó

Bereczkiiié

Bereczkiné

Dér András

A *-gal jelzettek a Művelödési Haz táinogatásával, a + -al jelöltek öitt'cniilartó, a #-el inegjclöllek "civil"
szervezesben zajló prograinok !

A Művclödési Hsiz továbbra i.< orommcl fogad mindcn jú lakossági kczdcmcnycxcst cs rdajánlást,
|>rogram otlctct cs iizcmclyi, anyagi lámiigatást!

Jelentkeziii lehet: a 06-26-336-377-es tlzenctrögzítös telelbnon, vagy szcinélyescn a prograinok idejebeii és a
Müvelödósi Máz irodajában.

Sok szeretettel varja Önöket a falu Müvelödési Háza!
Windisch Lásy.ló

Garancia Biztositó Rt.
Az OTP Csoport tagja.

" Páratlan páros"
ezajelmondatuiik.

Mindennemű biztositási
igényeik kielégitésére álluiik

rendelkezésre. Időpoiit
egyeztetés alapjáii lakásán is

telkeressük.
Az On helyi képviseloje

Hetényi Pétemé
26-340-604

(üzenetrögzítö)

Szüreti bál és
felvonulás

lesz a falubaii szeptember
20-án szonibaton.

A színes programot
hirdetinényeken tessziik

közzé.

A szervezők

Koittcincny

Múlt havi szániuilkban közöltuk a TIüAZ
Rt t'elhivását, nielybei) a cég illetékese
igéretet telt a rendszeres gáz- tutöérték es a
havi átlaghömérséklet inegkfitdesére.
Ennek alapjáii tájékoztatjuk a tiszlelt
lakosságot, liogy 1997. július hónapbai) iiz
állagos líitöérték
34, 1 MJ/in volt, inig a havi át-
laghöniérséklel 20,0 C" volt.

Polgannesleri IIivatat

Mczőgazdasági injsatlant
vcszünk kész|icny.crt!

Ajánlatot a U6-20-344-646-ra
kcriink.

Iskola és irodaszerek,
nyomtatványok inegrendelésre,
TOTO-LOTTO-KENO, hirlap

vasániap is kapható a PENGÖBEN!
Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593

Nyitva:H-Cs:7-ll ; 14-18
P : 7-13 ; 14-18
Szom: 7-13; Vas: 8-10

PILIS 2000 INGATLANKÖXVETÍTO
KERESKEDELMI ÉS SZOIX;ÁLTATO

KFT.
Ingatlanok eladása, vétetc. hosszi'tlán'i

bcrlicadás kulföldiekiiek is. videori lines

nyilvántartiis. szániitógépes aitatlcldol-
gozás. értekbecslcs. Ugyv'edi kozrc-

inűködcs. Elsosorbai) l'ilisborosjciiö.
Oröm, Kudakalász teriiletcii lévö

ingatlanok közvetitése.
Tel/Fax: 06-26-336. 504:

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

l'eiigö bolt 06-26-336. 593
Fellbgadás: Kcdd-peitlek 11-19:

szonib.it:10-14
Ogyvezető igazgató: Kerényi István

FUNDAMENTA LAKÁ.SKASSZA
Alap, aiuelyre épitliet!
Gondoljon a jövojére!

Felvilágositás:
Helényi Péterné

26-340-604
(iizene(rögzitő)

Szc|>tcmbcri orvosi ügyclcti bcosztás

Top vidcotéka
. Fényiimsolás MINOLTA géppel A/4 és A/3 mérelbeii ( 14.-Ft / db/ A/4

aroii), fotóíáshoi KODAK. 17UJI lilm kapható
Augusailusi újdoiiságainkból ajniiljuk:

Repillj velem (Jetl'Deniels), Spacc Jain -Zur az urbeii (Michael Jordaii). .I.irváiiy.
Hajsza a nap iiyoinabaii (Woody Harelson). Voiizasok- és állalságok.

X akták 7. akta. Mcgoldatlan egyeiilctck ( Laurence Fishbiirn).
Hároiii kivanság (Patrick- Swayxc). F.lvált nol; klubjii (fioldic Hown )

Szepteiiiberbcti tnegjclcnik a 'l'ukröin, tukröiii.... (Barbara Strcisand tilmjc)
Önt is várjuk! Top videoték.i ( Pbj. Rózsa d. 2. a letnplomnál)

/ Dr.
2 Dr.
3 Dr.
-t Dr.
5 [)r.
6 Dr.
7 Dr.
.< 1)1:
9 Dr.
10 Dr.
// [)r.

Kovács (. fy.
PetcrJfyL.
KormosJ.

BaksaE.
KormosJ.

KormosJ.

Konnos . 1.

Kovác': Oy.
PóterljyL.
KornmsJ.

Kak.mE.

12 Dr.
Í3 Dr.
]4 Dr.
15 Dr.
16 Dr.
, 7 Dr.
IS ür.
19 Dr.
20 Dr.
2J Dr.
22 Dr.

Baksa E.
Baksa E.

Kaksa E.

Kovác. 'i L.

Kovács L.

KormosJ.

BaksaE.
Kovács L.

Kovács L.

Kovc'ics L.

Kovacs L.

t)r. Kovács (iyorgy
Dr. Veiicsz Ilona
Dr. Konnos Józsel'

Dr. Pcterlly László
[)r. Meggyesi Tunde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Éva Oróin

Oröm. I loiivcd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Oröin. Dokloru. 21.
Oröm. Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steiiiheini 11. 2.
Oröin. IIonvód u. 24.
Dózsa Ciy. 11. 69.

23 Dr. Kovács L.

24 Dr. KormosJ.

25 Dr. BaksaE.
26 Dr. Kovács L.

2 7 Dr. Kovc'ics L.

2S Dr. KovácsL.
29 Dr. KovacsL
30 Dr. PcterJJyL.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
350-297
350-440

Éjsxakai űgyelcd időszak:
18-08-ig

IIétvcgcn:
póntcktöl hélto reggel 8-ig

Miiiikanapokoii ndppal ( hétlotől-péntekig) a sürgösségi orvosi ellatást
biztositják:

Na|t Pbj. 336- 308

II Dr. Kovács Gy.

K Dr. Vcnesz I.

sz

Idö Üröm 350-224

13-18 Dr. PéterlTy L.

13-18 Dr. HortiSz.

Dr. Veneszl.
Dr. Horti Sz.

cs

p

Dr. Kovacs Gy 08-13 Dr. Pótern'y L.

I)r. Kovacs Gy. 08-11 Dr. Pétertlv,
Dr. Venesz
Dr. Horti Sz.

Idő

08-13

08-13

08-13
13-18

13-18

08-11
08-11
11-14

.^

Alapftotta: w Onkormányzat Képvisalo Tastülete
FBlelfis kiado: Szagedi Róbert polgármestar

Felelos szerkesztő: Marton Feranc

A szerkasztoség cime: 2097 Pilisborosjeno Fo u. 16.
Tf: 06.26.336.028. Fax: 06-26.336.313.

Typográfia: Windisch Laszló Nyomdai munkák: PBtho Kft.
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4. é^blyam 10. szám

"Páiák és éiett fzek évszaka,
Jössz s lió' híved a sárga nap, örül,
S összefogtok, s áldott fürtök soka
Csügg a szőlőn a nádtetők körül ..."

(John Keats)

Sok helyen most szüretelnek. Eleink
ilyenkoi záiták a gazdasági évet. Ekkor
számoltak el a pásztorok a gondjaikia
bízott állatokkal, és kapták meg
béiüket. A hordókban állt a bor, a

zsákok tele voltak gabonával, hús is
volt bőven. Nem hiába volt az ó'sz a

mulatságok, lakodalmak kedvelt ideje!
A nagy munkák közül ilyenkor már csak

^
)J

OKTÓBERI LEVÉL
a kukoiicafbsztás volt liátra. Jölietnek a
zord idó'k.

"Néhatudatom mélyein
Vadul fellobban a homály,
Mint a villámok kénköves

Fényében egy f'ekete táj!"
( Tóth Árpád )

Az ősztől "odatent" mindig t'élnek. 41
éve volt is rá okuk. Nem véletlen, hogy

1997. októbcr

a közélet akkor pezseg, amikor a ter-
mészet is meleg színekbe, néha még
vérvörösbe is öltözik. Még egy utolsó
lobbanás! ... Aztán kialszik. Pici lesz és

fekete, vékony füstcsík tekereg az ég
felé ...

"Mit remegsz? El, bár lekötve
Szunnyad olykoi téli nedve,
Természetben nincs halál ..."

Aiany János.

h.f. b.

90 é^e^lc^kó^/köíy-mté^
Hc^amá^cü^khcryKíve^v, e^títtctí/1997. i^üt&mter 19-&n/, i.mnepéíyeí-kereteÍc/kc^ött
1<^^ö^Cöttéh otthe'm^w^, Wj'n. öí-nem/'Erdélyben/, ^yÁÍőföldfÁn/a^Öythcrrmá^y^atpo'^
gwnzeít&re' &á'C?zöVcmecy7Cáröíyné'a/90. í^uZet'éími^/'á-ttAmi^üló-^öüí'-AJa^y Fe^&i^on^t
( A n^yaücci/ nÁnít). A y óvoda/ két newelőj'e^ ve^eí'édeveí/ <yvcrdáí<'yh y^épe^- c^oipörtja/ k&d^e^
ntCwfrrcd/ lepték/ m^' ct§^ ü^u^ep ettet.

TCa/íínwifc' i^'íCT^tm^ lapj'a^ kere^tMJ/ íí- megp- tovcü>írt>j'ó- e^éí^íég^et,
íit&n/ áldáwt továhbí^ életéh&y !

Poí^<írnzeátert> H ivcf^cd/

SlKERES SZERZŐDÉSKÖTÉS!
Ujra hasznos fcladatot tölthet bc a község határában elhelyezkedö iskolai ingatlan.

Pilisborosjciiő Öiikormáiiyzala az üröini tiilajdonháiiyad incgvásárlását követőcn elfogadta az ingatlan órtékcsítését. Az Adásvételi
Szerzödést 1997. 09. 22-éii írta aÍ;i a vevő a Míivelődósi ós Közoktatási Miiiisztériuiii részéről Báthory Zollán helyettes államtilkár
ós az eladó a Pilisborosjenői Önkormányzat részéről Szegcdi Róbcrt polgármester.
Az Adás^'cteli Szerződós clválaszthalatlan részc, az cgyidőbcii aláírt Egyiittmíiködesi Szcrződés , a két aláíró intézmény
liosszíitá<i'i, kölcsönös előnyöket biztositó cg>'iittm{íködésröl.
Az ingatlanon pcdagógus-lovábbkópzést tcn'cziick mcg^'alósítaiii 1998-ban. A szerződés kötóst incgclőzőeii Magyar Bálint
iníívelődési iiiiniszter ós Horn Gábor orszíigg^ilési képviselö Szcgedi Róbert polgármcsterrel meglekintcttc az épiilelet, telket és
beszéltek a kialakílási (en'ckről. Azl rcnróljiik. liogy cz a kapcsolat a községszíímára iiagyoii sok előnyt ósjó liírnevet fog liozni.

Szegedi Róbert
polgármester

A tartalomból:
. Egyházihírek
. Onkormányzati határozsitok
. Buszogány V.
. Felhívások

.... ''y
^v'

-^"-^^.3--

eS^^f^

t^..
*;^a

A tartalomból:
Iskolai hírek

Németnyelvűcikk
AzMTV2-es-ről
Apróknak - aprót



TESTÜLETI HATÁROZATOK

11/1997. (11.26.) sz. IIATAROZAT
Pilisborosjcnő Önkormányzat Képviselőtestülctc az
1997. évi költségvctcst eirogadja

13/1997. (III. 13.) si.. IIATAROZAT
Pilisborosjcnő Önkorniányzat Képviselőlcstiilete
tovabbi 2 liúnappal ( 1997. marcius 16-tól - inajiis
15-ig) meghosszabbilja a gycpniester szerződésct a
4/1997. (1. 09. ) szamú hatarozatban leirt szempon-
tok szerint.

14/1997. (III. 17.) sr. IIATAROZAT
Pilisborosjenö Önkormanyz;it Kcpvisclőtesliilctc
kamatniciltcscn Hatszazezer foriiittal lámogatja a
Pilisborosjcnö Alapitványt (sátor ós bcrendczc.se
anyagárának önkormányzati l'inanszírozásat) - a tar-
talékkcret tcrhére - az alábbi fcltétclckkel:
. a sátor kezelöjc Pilisborosjcnö Alapitvány -

Küller János (Budai >t 32.)
. a k-ölc.söii \'is. szalizctcsi lialáridejc 3 cv. iiiclyiick

leljesitése iitaii a bérleli dijak ;iz Alapilvany
rcndclkczcsérc állnak

A hatarozalban elfogadolt leltétclckct a szcrződósbcii
szerepcltetni kcll.

15/1997. (III. 17.) s?.. 1IATAROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képvisclőtcstiilete
hozzajárul a Pannon GSM bázisállomá.s elhc-
lyezéséhez a TÜZÉP telepcn (015/1 hrsz. ), mclynck
éves bérleti dija 350 e/Ft. A bcrleti díj leliilvizs-
gáiatára évcnkéiit kcriil sar. ( Ezzel egyidcjülcg a
12/1997. (III. 13. )sz. IIATÁROZAThalályátveszti.
16/1997. (III. 17.) sz. IIATAROZAT
1. Pilisburo.sjcnö Öiikorniáiiyzat Képvisclőtcstülete

liozzájánil a tiszlitótclcp liövitc.sclicz. Az (:)MS
Hiiiigaria Kft. kivilcli ajAnlali arát 41 MFt ncltó
é.s 51. 250 MFt-t bruttó árként a lestiilct ellbgad-

Ja-
2. A kcpviselőtcstiilct tiidomásiil vcszi. hogy az

öiikoniiányzat a tiszlitóiiiii bövitésére a tervczcst
elindilj;i.

17/1997. (IV. 24.) s/.. IIATAROZAT
Pilisborosjcilő Önkoniiáiiyzat Kcpvisclőlestiiletc a
majus 1-i rendezvényrc es a madarak ós lak iiapjára
biztosilja a 70 e/Ft -t, 40 e/Ft a környezetvcdelnii
alapból. 30 c/Ft -t pcdig a tartalékkerct terlióre

IS/1997. (IV. 24. ) si.. IIATAROZAT
Pilisborusjeiia Önkoniianyzat KépviscIőtcsKilcte a
tisztitómii épitése során 1995-ben igényclt
32. 584. 000 Ft célláinogatásbót visszal'izetésre kcriil
6. 517. 000 FtAlahanyad.

19/1997. (IV. 24.) s?.. IIATAROZAT
Pilisbarosjenö Öilkormányzat Képviselötestiilcte a
Pilisborosjenő. Mihályi András Lucfcnyő tcri AI3C
üzlcténck bcrleti szcrződésct azonnali tiatállyal
megszilnteti.
Az ABC további ('izenicltctcscliez liozzájárul egy új
bcrlcti szerződés niegkölcsével, mclyct a Péiizugyi
Bizottsággal jóvá ke)l hagyalni.

20/1997. (IV. 24.) s/.. IIATAROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselötesliilcte
liozzajarul, liogy a közös iskolát licitre mcgliirdessc
55 MFt kiindulási értékkei.

2 liónapos várakozás iitán Pilisborosjeiiő Onkor-
máiiyzat az üröini tulajdoni részt kivásárolja.
21/1997. (IV. 24.) si. IIATAROZAT
Pilisborosjciió Önkormányzat Kópviselötcstülele
liozzájarul azóvoda és a szolgálali lakasnál felmcriilt
olajtartályok é.s szeniiyv'iztárolák inegszüntctésének
és az czzcl járó loldnuiilka köllségciiiek ki-
lizetóséhcz.

22/1997. (IV. 24.) s/.. IIATAROZAT
Pilisborosjciio (")iikoniiányznt Kópviselölestiilctc ;i
talugondnoki hálóznt fcjlcsztésérc vonatkozó pá-
Ivázat 20% öiireszt (770 c/171) biztositja n tar-
talékkcret tcrhcrc.

23/1997. (IV. 24.) s/.. IIATAROZAT
Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselötcstülcle
hozzajárul a Pcst mcgyci turisztikai kiadvany
elkészítcschez . 50 e/Ft -al tániugalja a lartalékkcret
terllére.

24/1997. (V. 08.) s/.. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnő Önk-orniányzflt KcpvisclőlesKiletc a
64, 1996. (XI.07. ) szami'i lialározatat. mcly a k-om-
miinalis dij 1997. január 1-i hatállyal történö
cmclesérc voiialknzik visszavoiij;! és döiilését rcii-
dclclbc foglalja.

25/1997. (V. 08.) sr.. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnő Önkonn;ínyzat Képviselölestiilete
niegbizza a l'éiizilgyi. Környczelvédelmi. a Műszaki
és a Kultlirális Bizottság eliuikcit. Imgy a közös
iskola értékesilósévcl kapcsolalos vételi ajáiilatot al-
lilsa össxc. Elvickbcn ho/^ajárul a ÜLMU
részvéiiyck értékc.sitéséliez. iskola vclel csctcbcn.

26/1997. (V. 05.) si.. IIATAROZA'r
Pilisborosjcnö Önkormányzat Kcpvisclőtesliilcte a
közös tiilajcloiiú ( Allaláiios Iskola ) ingatlaii iirönii
tlilajdoili liányadának kiváltására az al;íbl)i összcget
halarozta nieg:
3 hónapos vétclar kicgyciilitcs esetén 16 inillió Ft
6 trónapos vélclár kiegyenlitcs csctcn 18 millio Ft
6 hónaptól- egy évcn bcliil kiegyenlitcs esctcn 20
.nillió Ft

27/1997. (V. 05.) s/.. IIATÁROZAT
Pilisborosjenö Önkonnányzat Kcpvisclőtestületc a
64/1996. (XI.7. ) szánii'i határozatát visszavonja cs
egyliangúlag a 7/1997. (VI.05) számú a Köztiszta-
ságról száló rcndclctét mcgalkotja.

28/1997. (V. 05.) s/.. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnö Önkormáiiyzat Képviselötcstülete az
Állalános iskola részére "Pedagógus napi" jiital-
maza.s céljára 210.000. Ft-ot bizlosit a tartalékkeret
tcrllére.

29/1997. (V. 05.) s/.. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnő Önkormányzat Képviselőtestiilete
jóváhagyja a Miivclődési ház tetöjavitási
iniink-álatainak clvégzósére az árajánlalban szcreplő
117. 600. Ft (ÁFÁ-s ár) összegének a tar-
talékkcretböl törléiiö kit'izetését.

30/1997. (V. 05. ) sz. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnö Önkormányzat Képviselőtestiilete
jóvaliagyja, liogy l'ilisborosjenö 095 hrsz.-ti "papi
laltlek" -böl kiparccllazott tcriiletóből 12 db telket
ledczctkciit a 11cst incgyci O'I'P részcre felajanlásra
kerilljön, és liozzajanil. liogy cz a Biidakörnyéki
Földhivalalnál bcjegyzésre keriiljön. Az ingallanok a
Csatornatársulat valamint az Önkormanyzat által
aláirt liilclszerzödés feilczelciil szolgál. 62, 4 MFT
cSlenértékciil.

31/1997. (V. 05.) sz. IIATÁROZAT
Pilisborosjcnő Önkormányzat Képvisclötestiilete az
Oröniön elhclyczett veszélycs liulladék -ártal-
mallailitás utáni- a pilisborasjcnői léglagyari
bányagödörbcn történö clhclyczé.séröl külső szak-
érto licvonása litáii, a k-apolt szakvclemény
bccrkezcsc l'iiggvényébcn döiit.

32/1997. (V. 05. ) s/.. IIATAROZAT
I'ilisboro.sjcnö Öiikormaiiyzat Képvisclőtestülete az
Általáims Iskola részcre a nyári karbantartásí
nuinkálatok clvcgzé.sérc 200.000 Ft-ot biztosít a tar-
talékkerct lerhére.

33/1997. (V. 05.) sx. IIA'l'AROZA'r
I'ilisbarosjcno Örkormányzat Képvisclőtcstlilete
hozzajánilt. ;iz óvoda NSZK-ból érkező dolgozója
részcrc szolgálati férölicty kijclölésliez a Pitisboros-
jciiö. Fo u. 59. Sz. atatt lévo Szolgálati IIázban.

34/1997. (V. 05.) si.. IIATAROZAT
l'ilisborosjeilö Önkormányzat Kópviselőlcslületc a
Pénziigyi Bizoltság javaslatát jáváliagyja, mely a
TÜZEP tclep 8 napon bcliili mcgnyi tására

voiialkozik. amcniiyibcil ezen idön bclül nem nyitn:i

mcg, i'igy a Képvisclőlestület a bérbeadásra
vonalkozó korábbi döntését visszavonja.

A Római Katolikus Egyházközség 1997. október havi hírei

AAAAAAAAAA

Üj bizottságok alakultak
A képviselötcstiilcthez állainpolgári javastat erkezett a
Szavazatszániláló Bizotlsitgok összctéttílére közel ötvei)
aláirással. A Beadvány többek között a kövctkezől lar-
lalmazza:

,
-lz ]9S9: XXXn''. tv.. valamint az czt módosiló 1994:

///. tv. (a választójogi törveny) alapján 11 iiiandátlima
lejár. Mivcl 11 nepszavazás lcbotiyolilására. crccl-
menyűiiek iiiűgálliipilástini. slh. 11 vcilaszlójogi törvctiy
az irányacló. (Láscl a nepszavcizásról szóló 1989: A'1'7/.
törvónyt.) .4z cddigi mantlátumok üg)'szcrii mcghosz-
szabhitása löhh szcmiionthól scm lenne szercncses. Az
áltahink iavasolt altcrnalivával a rcgi tagok lapaszta-
lcitát is igcnybc vcvc. líj' szcmélyoknek adnanak
lehetősé.ecl a hclyi közélclben való rcszvótclrc os
tapasztalaiok szcrzüscrc.
Az i'ij Bizottságok összetételót. ajavaslat ngyelembe-
vételóvel a Képviselöteslület az alábbiakbaii fogadla el:

I. számú s/.avazókiir:

Mocsári Józsel'

Pcrtzel Ciczáné

l'app Ako.s
Kaszap Miiria
Kercnviiie Dr. Haray IIcdi
II. sy. ámú sy. avay. okör:

licrcczki Szeiulrcy Eva

Cliovaiiccz Karolviie

Kertcs/- Jiiiios

Szecsánvi Bertalaiinó

Moliiánie Tótll Er/-sebet
III. számú S7. ava7. okor:

Tatáme Tótll . Iiilianiia

Kovacs Istváii

Szabóiic Biiczik I leiirietl

Jullászitó Balázs Klára

Tcmleilncr Lászlóné

(titkár)
(cliiök)
(tag)
(póltag)
(pótlag)

(litkiir)
(cliiök)
(t.lg)
(póttag)
(póttag)

(Kecsi ii<)
(litkiir)
(tagok)
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Megnyitottuk

SPORT BOLTUNKAT
a Pilisborosjenó', Bécsi út 95. sz.

alatt.

FILA, KAPPA, SPEEDO,
EGO,

MÁRKÁK SZÉLES
VÁLASZTÉKÁVAL.

Teletbn: 06-26-336-755

Nyitva: hétfó' - péntek 9-17-ig,
szombat 9-13 óráig

Szeretettel várjuk kedves
Vásárlóinkat!
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01. Lisieiixi Szt. Tcrcx +1897. szcptcmber 30.
Sokal szeiivi'iiell. Halála rlölt azl mondla:

" .'1 kelirly sziiriillig nirglell. Nem, sohaseni
lartollam /t'/;c'/. ?r^t'. w;['/>, hogy e.gy embcr eiiiiyit
liiíl/'uii szeiivrcíiii.
02. Szent öraiigyalok ciiilóknapja
04. Elsőpóiitek. Assisi Szcnt Fcrciic. Einlók-
nap.

Üdvözítő Istciiünk jósága miiidcnki számara
láthatóvá lelt a l'öldöii szolgíijában, Fcrencbeii.
05. Evközi 27. Vasámap.
07. Rózsalüzér Királyi rójc.

A racioiialislák mosnlyt igiiak, lia

rózsafiizériikrl persvli'i r.s' vg\wiazokal a
szavakal ismrllő eiiiberekrt lálKak. De az,

fl/i// magasahh féiiy löll be, mcgúrli, /fo&v n
sznvli'liiek csak eyy szava vaii, ós lia ezt a szól
százszor mondjuk is ul, .wliasv.m ismrlrlj'iik.
(Lawrdaire)
(18. Szűz Mariíi, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarorszag 17öpatr6iia|a.
12. Evközi 28. Vusániap.
15. A Józusról ncvczctt Avilai Szcnt Tcrc/ szüz
és egyhaztanító.
Jrgy'ezzr. ti'. k wit'g jól, iieni a .wk goiichlkodá'í
viszi eldiv az emberl. hanem a iiag\' . wivli'l.
]\'r is iiiiilasszali)k el .wiiiniil iiiegli'.niii. ami a
.wivle. lc. l rlcszli. (Ti'ivz)
18. Szcnt I^ukucs evan.sélista.

Weindorfer Kulturtage in
Ungarn

Eii) timluiifirciclies ]''rograinin wiirdc allcii
Bcsuclicni prascnticrt. Gaste kanieii aus
Dciitschland. Usa iiiul Kanacla. die mit deni
Flugzcug, Reiscbu.s und Pkw anreistcn. Beim
Bürgermcislcreiiiplang wareii Vertreter clcr
'.iinliegciidcn Gemeindcn. örtlichc Kliltiirgruppcii.
Gewerbcbctriebc. MilRliciicr tles Wciiulorl'er
Komilecs. der Sins.aemcinsclial't iini.1 ilcs
DcLitsclicliib.s. Ein kiillurcllcr Lcck-crbisci) war das
Konzert dcr l;'amilie Sclmcczi in der k-atolisclien
Kirelic.

In eiiiciii laiigeii Pilgcrziig beweglen sicli dic vieleil
Teilnclimcr mit breiiiiciideii l-'ackclil iiiul Kerzeii zur
Volivk-apclle clcr Iwiligcn Rosalia. die iiiit eincill
Inlarsenbild. iiel'erliiíl von llans l'ellzcr aiis Biiclicn.
aiiseaslattct isl. l:)ie I. iclilcrprozessinii. itic voii dcr
Steinhcimer Slral.lc ziir Kapelle zog. war liet
bceiiidruckcnd. Maria Grösclil . eab eineii l)bcrl)lick

iibcr die Enlstcluing dcs sakralen Klcinods an der
I.aildstraüe iiacli Biidapcst. Als Malininal criniiere
sic dic Naclnvelt an dic 1739 grassierendc
Pcstcpidemic. von dcr die dcutsclicii Siedler
BclrolTcii \\';freii. Iliiiidert Jalirc spatcr wiirden dic
Wciiidorter von der Chalcni bctallcii. Aus
Dankbarkeit. lebciul ttavnn gckommenzu scin.
crweiterteii dic Darlbewoliiicr die kleiiie Kapelle.
dic dann 1834 zu Ehren dcr IIeiligcn Ro.salia.
Scbastian iincl Rochus geweilit wurde. In der
sozialistischcn Zeit ist sic zcrl'allen uiit) k-onnte iiiit
Speiidcngclt. lcrn aus ilem In- iiiiil Auslanil 1989
crncucri wcnlcii. IIicr/. ii liat tlcr am WclllrclTcn
x'erliiiulertc l'rul'. l)r. l)r. C. Maycr vicl licigclragei).
l-'riilier pilgcrlcil \'ielc l'roiuilic Dorlbcnolliier
res;elm;iüie vor Ilimmcllahrt 7. 11 ilir iind llchteii iim
IIilfc zii Golt iiilil Rosalia.

Ani 14. Juni gab Itilrgeiiicistcr Robcrt Sxcgcdi
vormillags eincii Empfang iin Missionshaus. l''riilier
Kiiabcnscliule. I);KII koiintc cr inchrerc
Biiraeniieislcr aiis der IJiiigelHiiig. \'iele (.);iste aiis
clem Aiislaiul. örtlichc Kliltiirtr;igei uncf

A harmadik evaiigéliiim i'rtékr sze.rzöjówk
nu'Kiwrd c^véiii.wgéhdl fakad, anirly ál-
lamiúaK tiikrözwíik kiwwcbeii.
19. Evközi 29. Vasamap.
23. Kapiszlráii Szeiit Jaiios aldozópap.
+ 1456. október 23.
Énh'nies rá /t'//'&v''/"'. li°Sy az Í956-OS
iii'pfrlkrlvs poiitosaii Szeiit ./c'iiio.'s halálaiiak
500. évfnrdiilójáii kezdödöll.
25. Boldog Mór püspök + 1070. körül.
/l prcsi piispök valósziin'ili'g azoiios azzal a
fialal paiiHoiilialmi .. szurzctessel, akil Szc. iil Imiv
a li'gciida szrriiil löbh c.wkkal liiiilt'lell ki.
26. Evközi 30. Vasániap.
28. Szent Siinon cs Szeiit Júdás Tiidó apos-
tolok.

Krgy'rlnirs Isleii!
Kiiiek kezehe
Elelrnicl adlam:

Viseld ̂ oiuioiiial,
Vrzé.relcl iilamal,
klrrt csak rád maradlam.

(Ratassi Báliiil)

Islni solia.wm füh'jt r! hniiiiiiikel. mi vi.'izoiit
állaiitíóaii e. lfvli. 'clkcziiiik ivla. Jlo^wn is !rlirt
niiiyiiv iiii'. gfi'li'ciktíziriiiik a 'izc. iv. lelröl ?....

Októbcr!

Nyirkos, gyakran ködös, sötót reggelek vir-
radiiak ráiik.

Sajiios a ini clctünkbcn is vannak ilyen ha-
soiiló szakaszok. Mi lcliet unnek az oka? Hiszeu

a jó Istcn örömóbcii lcrcinlett, s örönu-e szant
bennünkct! A birtoklási vágy, a hatalom, a
hiniév ós ;i pénz ködös sötólsége igen nagy
inertókbcii ránk lelepcdett. Memiyei Atyáiik
miiidcii komak küldölt cgy valakit, aki az igazi
óletórtókckct póldájával bemutalta.

Ilvcn volt az 1182-ben szíiletetett Assisi
Szcnt Fcrenc. Mint l'iatalember, élvezte az
ólctet. I)e hainar lclismerte az cmbcri élet igazi
órtckcit, Fittyct háiiyva póimick, gazdagságiiak,
öröksógiick, himóvnek, kercste az örök szépet,
s inegtalalta a iiagyon nagy kincset: a minden-
liató Isteiit. Nyomait lelfcdeztc a nagy ter-
mószctbeii, iiyiló virágban, csobogó patakbau,
siinogaló szellöbeii, s lchetiic inég sorolni
tovybb. Miiidczórt hálat adott az Alkotónak.
Megköszöntc a száraz kciiycret, ainit alamizs-
iiakóiit kapott. Szegénységébeii nagyon gazdag
lett.

I^clki gazdagsága kiált lelónk, a ma em-
bcrciick: - Vigyaz/. tcstvórcin! - A inulandó
órtckckcii vásarolj iguzi gazdagságot. Igy biz-
tositsd a löldi cs örök boldogságod!

Ciewerbctreibencle lieerüBeiL \Lr gab ciiieii iiberblick
ubcr dic Invcstilion und stcllle clic vcrbesscrte
liifraslruktiir licraiis. Dcr aiisbaii iles Tclelbniictzcs

komnic allcn litirgcrn ziigulc. tlie Kanalisation sei
tast lerlig. eine Klaranlage slelil lind mchrcre
SlraBen bck-amen eiiieii Asplialtliclag. Nachdcm die
öt'fentlichen Miltcl sehr knapp sind. ist es
phanomenal. was Biirgcmei.stcr unil Gcme-
indeselbsvcrwalluiiR 'm dm letzteii Jalireii leisleleii.
Als Fcnizicl is tlcr Baii ciiier 'l'tirn- uili.) Fcstlialle.
dic al.s Mclirzn'eckhalle Llienen soll. geplant. Sichcr
winl c.s ;iiicli eine Lösiiiig líif (las \'erw;ilirloslc
Scluilliaus xwisclieii Weiiulorl'iiiKl Oröii) gcbci).
Alfoi is Bauer bcdanktc sicl) lur dic Einlaitling

iiailiens tles Ileiinalkomitccs uiul ülierbraclite GriiBe
voii Bilrgenicisler Eisclc iiiitl iler Palcngenicinde
Steinhcini.a. A. Er beglilckwilnschlc dic Geineindc
iiiul itirc Bewoliiier lür dics sichlbare Vcraiidcniiig
dcr lclztcii .lalirc iiiul niin.sclile wcilcrlun Gliickaiil
iiiuf vicl Erlolg bci iler ücw;i]tisiing der scliwcren
AlilgabeiL
Zliili SchluB wiirdcii Gesclicnkc iiberciclit. wobei
Franz Matlisclwk aiis Steinlicini Robert Szegedi init
eincin gescliiiitzleii Geiiieiiidcwappcn (ibcrrasclite.
Szegcdi danktc dem llobbyschnilzcr l'iir desseil
Galw iitid siclicrle dcni Wappcii cineii "Elircnplalz
ini Aiiilszimincr zii.
Ein licraiisragcildcs l^rcigni.s \var da.s Konzert der
Künstlerl'amilie Sclmcczi in dcr k-atolischen Kirche.
Eine Bereicheniiig war aiicli die Mitwirkiing dcr
Openisangerin Éva BAthon. ' und des
Kammerurchcsters Caincrata Transsvlvanica aiis

Rudapesl. Dic Kiiiistler spieltcn engagicrt und
exzellenl. Zii hörcii wareii Mozarts Kleine
Nachtnuisik. F'röllidium uiul l'ugc von .1. S. Bach.
Thais vnii Massenct. Vcni Spiritus von Gy.
Sclnieczi. Scluibcrl. s Ave Maria. Zapaleado von
Sarasnlc. eitic Clinralpliantasic voii lincli. Vivaldis
Violindiio iind der IIvmnus von J. IIaydn. Das
Instnimentalspicl. die iiiiiere Ilingabe iind
KoiizcntralÍDii alicr Mitwirk-ciulcii verscliairieii ileii
l;!esucliern eiii iinvergeliliclies Koiizertcrlclxiis. Eva
Bátlioiv. die aiicli ;ui dcr Fraiiklíirter Oper gasliert.

Oberzeiietc iiiit weiclicr iiiid voliiiniilöscr Stinime.
tlas líhepaar Sclincczi m\t vicrluindigem Spiel am
Klavicr. Tocliter Borbála spiclte pcrfckt. iind János
uiu1 Solin Giíbor gliinzlen mit cinem virtuoseii Spicl
aiit'dcr Violine.. In dcr barocken Dorlkirchc gab cs
am Ende gluckliclic. strahlende Besiicher. Da.s
Siebzigcrlest dcr Jahrgangc 1926 bis 1928 war cin
weitcrcr IIöliepunkt dcr Weindorfer. die aus allcr
Welt lierbeik-amen. Den ücsinnlichen Ríickblick-
liicltcii Ciezii llcltzer und Markus Rcscli. Anekdotcii
sorRtcn l'iir Stiinmting.
Itcini [.'csl&uttesdicnst am Kircliwcih.sonnlag, dcn
1'1'arrcr A. Siko.s xclebreierlc. konntc man atich
ileiilsclic 'l'exte uiitt liciler hören. In einer Predigt
Strcifte tler l'n'arrer tlie unsclige Verteibung vor 51
Jalircn und vcrurtcilte die unmenschliclie Tat der
daiiialiiigen Machthaber. Nach dein Gottesdienst
kain e.s ?.ii eiiicr licsinnliclieii Peier am Ehreiiiiial fíir
Gcfallenc. in dcr tiaucr an dic Opl'er der bciáen
Weltkricge erinnertc und hcrausstellte, dall mit
cinem. Krieg dic Problemc tler Völker nicht gelöst
vvcrden k-önncii. l''iir die Gelallencn der .(ahrgange
1926-1928 stellten Jahrgangsangellörigc Wach-
slicliler auf. Dic Namcn dcr Kricgsoplcr wurden
voraelescn.
Dic Kiilturlaae ciidctcn \mt eincr würdigen Fcier vor
dem Mahnmal der Ansiedlung und Vertreibung.
IIier sprach Roniaii Stanipt' von der
Geineilldcselbstverwaltuiig iind des Deiitschclubs.
Er eriiliierte an dic Aulbauleistung der Sielder, an
deren FlciB unil fachliches Könncn . Die
Vertreibiing liabe Ungarn ciiieii groBen Verliist
gebraclit. Zu tlen Klangen iler Nationalliymnen
lceten Szceedi iiiitl l;iselc von dcr Patciigenieiiide
Kraiize niedcr. [)ic Abscliluükundgcbiing faiid ini
Zelt búm Klilllirliaus statt. wo Szegcdi aucli seincn
Btirgemeisterkollegcn Eisele aus Steinheim
wilkniiimen hciBcii kniinte. Eiselc daiikte fílr die
Einladiitig iind gratuliertc der Geineinde zum
siclilba'-eil Fortschritt. dcn das Dorfseit tler Weilde
nehmc.

Alfons Bauer



BUSZMEGÁLLÓ
Közö.'iségi'ifik elvlehcii számlalaii dolog lörlniik

iiapra iiap. Ezrk felnilösúgél ús Jbnlnsságal 111111-
cli.'nki má'ikuiil iléli iiiff;. miilcllaóge n, ver-
mérséklüle s:i'riiil. A: egyik ilyc'ii jrleiiség a
hiisziiK.'giíllóhaii {yiilrki'ző fiatalok iiirgfcleiirse,
akik h'ilöiifóle n'akciól vállollak ki a falii lakóihól.
/7gv véljiik fieiii alkollialiink lárgyilagos vélniiéiivl
i'ig\', lia iieiii isiiK'rjiik a: álláspoiiljlikal. E:l larlal-
ma::ii a kövelkezö hc"i:élgrli's, me. lyc. 1 l'app Akos
(I'A) ..iwke.s:lö.wgi'iiik lagfa kés:ilell. A he.wl-
grlöparliirn'k: Király Dát'iil 15 éves
közcpiskolás (KD), Famadi Zsolf 15 cvrs
közi'piskolás (FZa), Tiiskovics Gyiiiigyi JS eves
kö^épiskolas (TGy). Fcnyvcs Mark 14 cvc.s
közepiskolás (FM) t;.< /Ao.s' János 14 óves
közrpiskolás (IJ).
PA: Mióla iiiük-ödik cz a rögtönzult kliib. ilt ;iz
alsó biiszincgallóbaii, kik szervezték. liogyaii jötl cz.
nickkora az átlagclctkor. aiiii latszólag iicm liiiiik
olyan l'oiitosnak. tle sok niindent ineginagyaráz?
KD: Ez a biisziiicgalló dolog úgy kezdődöll. hogy
eey pír cvvel czelőtt a bátyánrók tcinciitek ;;
biisznicaállába cs ők kczillék cl a'/. otllélct ini oda

(avalv iivároii incnlünk lc clöszöi.
I'A: Es az iíllaaclctkor?

Kl): 12 és 18 közölt valtakozik.

PA: Mcnnyirc spoiilaii ez a szervezödés, csak úgy
összcjöltök licbc-lióba vagy szervczett dologról var.
szó ?

F'/.s: Nagy rószc ;iz régi oszlalytárs . ;i pályaii jölt
össze cz ;i szcr\'czct. baiiila és aiiiiak idcjéii aniikor
jöllck olt ;izok a rongálasok. akkor áljöttünk, inert
iieiii akarliik hogy ráiik kenjék.
PA: Van-e valamitele liicrarchia ebbeii a
közösséaben?

Kl): Rövidcii szólva ninc.s.
l'A: Miért ninc.s ?

KJ): Azórt tijncs. iiiert itt iiiiiulciiki liavcr cs nincs

otvaii. IIOBV ki íiz erösebb és okosabb. saliascni

incriilt l'öl. liogy ki legycii a l'őnök.
PA: Má.shol iiinc.s licly. vagy a liely liaiigiilala
miatt vaevtok ill
TGY: Az az igazság. lioev laláii iiiásliol lenne liclv.

de incg iiein jiitott ;i liidoniásiinkra. egyébként cz
mindcnkiiiek közcl v;in.
I'A: I la lennc máshol helv clmeniiétck?

7'(;}7Megszokhik már . dc sziiksóg töi-vényt boiit.
pcrszc liogy elmennénk.
PA: Mi a véleményetck arról. liogy az agglomcrá-
cióban élő telepiilések többségón élő iljúsag Bii-
dapestre jar szórakozni. Ti mért nem jártok oda.
ncktck cz incgl'elcl?
FZs: Mi löbb licl\'rc jánink szórakoziii. dc iicni
csak l'estrc. lianeni iiiA.shova is, pl. Vörösvarra é.s
Piliscsóvre is sokan járnak.
PA: A kérdós viszont nyitolt iiiarad. hogy iniért
nem jártok ti i.s oda.

Kl): A biiszniegálló többsége llét\'égcn szok-ott
elmcnni szárnkozni közcli (tiszkókba . a liarmadik

kenilctbc. vagy Vörösvárra . a I ligli Lil'e-ba. \'agy a
lini diszkába. ;imi nem lart sokuie. és utana minden-

ki inegy haza.
PA: Ilios úrnak crröl ilii a véleménvc?

IJ: Szeiiiély szerint nckcin se időni sc pénzcni
ninc.s liogy cljárjak liiii diszkóba. időili lllég taláii
leiiiic de iicin i.s szcrctcni czt a fajta iiiiifajt. é.s
iick-ciii a l'alii es a biisziiicgálló cjszaka sokkal izgal-
nia.sabb.

l'A: Ha már ilt (arliiiik . niilycii niiilajok vaiiiiak
ilt egyaltalán. diszkó. rock. ravc? Most iiemcsak
zeiieileg kérdezem. liiszen ez egyfajta divatiranyza-
tot is iiiesliatároz.

FZs: 'l'öbb ilycii vaii. niert pcldáiil az Ilios neill
szercti ;izt a zeiiét. aiiiit a többsée szcret. dc ez neiii

okoy, köztiink problémal. Ihos nein szeret vcltink

diszkóba járni dc mi allót még el ludunk mcnni
l-ülöll.
PA: Elcgedcttck vagytok-c - cz egy k-ényes kérdcs
- aliogy a l'eliiőttek törőclnck velctck . illctve kellő
szabad.sáeot bizlo.sitanak c a te\'ékciivsceetcklicz?
A7): Olthoii iiiár a sziilök liozzá vaiiiiak szokva

ahlioz hogy a gyercket lcengeilik a biisziiiegállóba.
Na ino.st olyaii dolgokról iiciii biztos liogy liidiiak-
hogy mi mit csináluiik lent. de nyiigodt szivvcl

engednek ]e mindeiikit. Tölibsége iiiég a 12 évcsek
i.s lent niaradnak szünidöben c.ste lizenegyig.
Í''ZS: A szíilök azért i.s nyiigodtak incrt a
busznicgálló tlicllctt ott a tclclbii. é.s igy a gyerek
barmikor elérliető.

Í'A: Elégctlcltck vagylok ;ezí>l. nhogy a falu
vezeté.sc ax uiikonnáiiyzat az iljúsági kérdést kczeli
11ilisboro.sjenön?
Kl): Neni vagyiink elégedeltek.
FZs: Nein. liciii vagyiiiik elégedcttck. Már csak
azért scili. ilicrt aiiiikor az v;iti. liogv inefironealliik

a biiszmegallót. ineg kosz vaii. iiieg inintteii. akkor
mar elkczclcnck "töródni" velünk . tfc amie nincs

seliova januiiik. addig cgy szót ncni cjtciick arról.
liogy liol lcgyiiiik.
Afí; Javiikra legyeii nioililva. liogy elindíloltiink
nio.stanabaii - nii inaeiink. .szóval seiniiiilycii sziilői

lámogal;íst ncni kaptiink- egy olyan dolgot, hogy
kliib lc.sz a közcljövöbcii. Ezt pár képvisclő tamo-
gatja. a jövö hcli tcstiileti (ilésen dől cl ( szept. 2.)
nicgk-apjuk-c azt u pincét. amit ök ujánlotlak
nckünk.

I'A: Számonira egy kicsit liircsniiak tiiiiik ;iz. liogy
gyak-orlatilag a l'alii plciiliilia clött \'agytok. ós ncm
zavar ;iz lieniictckct. liogy a l'alii lakói iiap niint iiap
busszal. gyalog. kocsival ;irra mcnnck. cs bepillaii-
tást nycrnck a világotokba. olyan incgállapitasok-at
tcsziiek. aiiielyck gyakraii rosszindiilalúak. vagy
ieazak vnev iicni.

/''.'V: Atlalabaii iiciii szokliik zavartnlni iiiagiiiik-at
win. liogy li;i inasok igy leszálii.'ik iiiiiik-el vagy.
mcajcgyzésekct lesznek. Szcrinlem ez nem is
jcltciiiző. liogy valaki igy iiyillan kijelcnleiié. hogy
nii iiiilycii luiligánok vagyiiiik.
Kfí: Azt lcniwin lioyj'i lu'ig.y adcfig ncm órdek-cl
minkel. liogy crdekli-e őkct. amig neiii lcsznek
v;ilai)iil azcrt. liogy clliúzziiiik oiiiiaii. Ainig 110111
bizlosílanak lictycl. iicm scgitenck nckiink. hogy el
tiidjunk onnan mcnni.
FZs: Ok. ainikor Itatalok voltak. szintcn járlak el
liétvcgén szórakozni, lehct liogy ők ncm a
busznicgallóbaii tiltck, lianeni volt valaki. akinél
összc tiidlak jönni. dc iiekiink cddig még ncm volt
olyan hcly. Ncm adtak nckiink helyet,. liogy
tiidjuiik valaliol lalálkozili. taláii majd niost.
Kl): A "iníivliáz" \'olt incg aiinak idcjóii. de iieni
találtiik igazáii jóiiak. liogy állandóan tllósek voltak.
dolgoztak fönn az cmclcten.
PA: A "iiiüvliaz" alsásziiitjc iicni volt alkaliiias?
KD: Az alsó szinlen volliink nii. csak lont voltak

az emclcteii és hallottak cgy-kct szát. amit mi lcnt
mondttink. pcldául csi'inyát cs szóltak nckíink. cs
igy nem tudtiik magunkat clengcdiii é.s jál érezni.
J'A: A goiidnok viszoiit több cnibernek is kiilcsot
aá...
KD: Akikról tc bcszétsz. ;izok a lcliiőtlek . ökct
szeiiiélvcscn ismcri cs bizik bcniuik.
I'A: Micrt. bcnnctek iicni?

KD: Megbizik \-égill is. csak lia a Italalok szót
mcghallja bárki i.s. akkor arra gondol. hogy
longálá.s. vcrekcdés. kiabálás. na mondjul; cz igaz
is, dc csak cgy-két hiilyc van a biiszmcgállóban. a
többi niind normalis.

PA: Ez a beszélgetés azért vaii. hogy Ti iiiagalokra
l'elliivjátok a fígyelmet. liogy a falii iljusagaval
l'oglalkazni kell. koniolyan kell venni íiz iljúsagot.
IIa informaciáim pontosak akkor a lalii lakáinak
eavlianiiad;i kiskcni. c.s lia ;Eok-at. akik a luiszoi;ii-

cgyedik ólctóvíiket ncm töltöttck be hozzacsapjiik
akkor a falii lakóiiiak k-öriilbcliil a leléről van szó.

Azérl teszitck ezt. liogy a l'clnőltek lássák. liogy ti
itt vagytok.
A7); C.sak axórt mcgyiink lc a buszmegállóba.
hogy egyiitt lcgyiink. Scmmi olyaii tlolog nincs,
liogy azért incgyek Ic a buszinegállóba, liogy ott
jaiiizzak. vagy ordibáljak. vagy valamit csináljak.
T'Zá'.-IIelyhiány mialt megyünk oda, nincs máshova
mcniii.

l'A: A környekbcliek panaszkodiiak rátok ?
KD: Panasz lernié.szcte.sen érkezelt. följeleiitettek
niiiiket cgy pár lielyről, de nciiiig;izan zavart minket
a dolog. inert iiem tesziiek az elleil, hogy ne ott
lcgyiink.
PA: IIa érkczik ilyeii panasz. akkor röliögtök rajta
vagy koniolyan vcszilck.
/'Ct)': IIát egyrészt inivcl tiiiédzserek vagyiiiik,
pcrsze liogy röliögiiiik rajla. de azórt ininkct is
l'oalalkoztat a kórdés.

KD: A panaszt vógiil is nii papíron iicni láttuk, de
lia kijöil a szoinszód orditva. hogy iiiit iiuivcltiiik itt,
akk'or tclje.scn komolyan odaállok clé. liogy iiioiid-
jon egy alternativat ahová mi tudunk mcnni.
Ilyciikor leljcscii komolyaii ves.sziik őkct.
PA: Meiinyirc tiidjátok tisztan lartani a tcrepel,
niúltkor községünk elöljárója inaga panaszkodolt
nckcin crról.

KI): Panaszkodiii lchet. végiil i.s rávettilk a nor-
niálisablijút. liogy egyiltt kilakarilsiik a biiszincgál-
lót. Párszor meg is lctttlk. most is késziilüiik ilyen
ak-cióra.
T7.S: Mielölt ncin niceviink lc. akkor is szoktak

szeinetcliii. sőt a csikkck cgy rcszét scin iiii szórjiik
cl.
/'A: Nyáron még miiködött a dolog. vagy legaláb-
bis úgy lünt hogy míiködik . dc lcsz ennck foly-
tatasa . vagy sok laliisi prograinlioz liasonlóan cz is
cllial.
Kl): Magunkrál l'oglink gondoskadni, most jön a
tél. A bii.sziiiegiillóba inAr ncin iillicKlnk. czert keil
niost gyorsan nicgcsiiláliii a kliibol. amiről inár
beszóltiink.

/'/(; Azért inég iiiiics tél c.s cgy kabátban akár
kcsö ősszcl is uda lchct iilni. Magyarul cz azt jeleiiti.
hogy ez dcccmberig igy l'og mcnni.
A'ö: Neni fog ez deccniberig igy IIICIIDÍ. iiiár csak
azórt scin. iiicrt a jövö lieti testülcti iilcscii fogjuk
mcgkapiii a pincót.
PA: Arról szeretnók inóg bcszélni mennyire
jclleniző a cigaretta és alkoholfogyasztás?
FM: Közülilnk sokan cigiznek c.s inegisznak egy-
két alkoliolt.

l'. 'i: Esjó ez cgy l'ejlödó.sbcii levő szcrvezetiiek?
K}): IIátnem igazán.
7';V: Szerintciii ezt az alkoliol ós cigarctta ügyet
illiiKlenki dönlse cl saját maga, inár hogy mennyire
kárositja a szervezetet, akárliogy is tiltakoznak miat-
ta a szülők.

Í'A: Kciiycs kérdés iigyaii ile. liogy úlllok a lanu-
lással. cz azért foiitos dolog ós ezt a ti élclkorolok-
baii i.s bc lchct lálni.

FZS: Nyáron ncm kcll tanulni, ősszcl pcdig az
ciiiber liazainegy 3-4 körül az isk-olábót. Eii liaza-
inegyek. inforniálom a csaladot, liogy mi volt ;iz
iskolában. majil lanulok egy órat é.s iilána lcmegyek
a liaveroklioz a bll.sznicgállóba.

(A szeptcmbcr 2-i (ilósei) a te.stület úgy döntött,
hogy mcgoldá.st keres a kliib kialakitására.

a szerk.)

Az újságban [)ára névcn Dicnes Dóra,
li. l'. b. aláirással IIorválline Fridval.szkv Bernadelt.

Körlc nc\'eii Kurlvólycsi "l'ibor jcleiitetett incg írást.

Sport
A kózilabda csapat mórkőzósei

("Hazai palya": Budapcst, 1U. Gyógyszergyar u. 22-24. Kríidy Oyula
Alt. IskolaésGimn.)

NB/II nöi fclnött
Október 4. 15 óra ; Pilisborosjenö - Gödi SE

1. 11 óra ; Eger - Pilisborosjciiő
18. 15 óra ̂ Pilisborosjciiö - Salgótarjáni FC
26. 10 óra ̂ Gyöngyösi FK-K - Pilisborosjenő

November 1. 14 óra ; Pilisborosjciiő - Hatvan KC
8. I 'i óra ; Láng Vasas - Pilisborosjenő

Sudapcst I. o női ifjúsági
Október 1. 18 óra ; Pilisborosjenő - Tcstvóriscg

^. 17 óra ., Tököl - Pilisborosjcnö
23. 14 óra ; XVH. kcr. Lakóhclyi SE - Pilisborosjenö

M.K credinóny:
Magyar Kupa: Salgótarján - l'ilisborosjenö 26-29 ( lovábbjutoltuiik!)
Felkcszülési toniák:

A VIII. Vcrcsi Nyári Ncmxclkiizi nöi kóxilabdatorna vcgcrcdmcnyc
I. Gödi SE, 2. JCP Sturovó, Pilisborosjcnö SE
A toma gólkiralynöje: Szécsy Enikő (I'bj. ) 18 góllal.
lunakanyar Udülöfalu Kupi i - Vcröcc

1 XI. kcr. Lagym. TC., 2. Pilisborosjenö SE, 3. Kispcsti AC
Bármilycn támogatiist, scgitségct szivcscn fogadunk, rcklámhor-

dozást is vállalunk!

Számítástechnikai hírek az
iskolából

A második olvan tanév kezdődik iskoláiikbaii, inikor

a taiiiilók szeptember clsejétöl száinitógépek eló iil-
lietiick. Megvalásiiltak azok az elkópzelésck. aniik
1995 őszén fogaliiiazódtak iiicg a szainita.stcclinika
lanításaval k'apcsolatl^aii, 'I'anuláiiik liannadik o.szlá-
lyos koniktól tainilniáiiyaik bcl'ejezóséig lieti cgy
órábaif isiiicrkednek a szainitógcpek által iiyúitott
lehetőségekkcl.
Néllány szava.s válasz a jogosaii fclincriilő "és init
laiuiliiak" kérdésre. Az eSkésziilt taninciict liaraiii 15

tóniát tarayal spirális laiianyag.szerkczcllcl. Az cgyik
;i l'clluisziiálái prograinok. aniclycki)ck- niegtan-
iilására az i'ijságliirdctések is állaiulóail lclszólitaiiak
minkel. Word 7.0. Exccl 7.0. Wiiidows '95 - m'in-

daniiyiiink száiiiara ismerősck. A másik a slnikturált
problóinaniegoldást. az algoritmiisok liasználatáiiak
és készítéscnek tanilását célzó téiliakor. Ebbeii a

rószbcii az crrc a célra kifcjlc.sztctt. Eiirápában szélcs
körlicn cllcrjctlt LOGC) prograinoza.si iiyclv cleiiicit
lanitjtik. A liarmatlik u stratógiai jálckokat.

kcszsógrcjleszlö cs oklató prograinokat n lcljcsscg
igénye nélkiil bcmulatni szándékozó. ;i mindcilkori
leliclőséeckhcz ruealmasaii iilkalmazkodó ró.sz. Az
clső két léiiiakör az ös.szcs óra.szám kb. 80%-at teszi

ki.
Terveink szcrint a tanórákoii kíviili tcvékcnységek (
lelaírkóztatás. telietséggoiiikwás. szakkörak ) soran
is liasziu'iliii fofijiik a sziiinítógépckct. Elilicz sziikség
lcsz az cddigi - jobbára matematik-ai - ok-taló
prograinjaiiik választékáiiak liovité.sére. Aiiyaiiyclv.
iiénict és aneol iiyelv oktatá.sát. Rvakorlását scaito

prograinok vásárlását tcrvczzük. Az iskolábaii tanitá
pcdagógii.sok- elvégcztck cgy 20 óras taiilblyainot.
tehát a7. oktatóprogramokat ők is l'el tiidják használni
;iz óraiknn. rrograiiiaiáiilataiiik \'aiiii;ik. ki is
néztiink ncliány jál hasznallialónak liiilől.
RE.ITVENY: Ugye ncm laláljak ki hogy nii
liiányzik? Segilségü]: a NEBUl^O sróra goiidol-
janak. A liclyes megfcjtölcnck a taniilók- iievóbeii
kö.szöiictiink-ct lcjczzük ki elöre is.
Ujra szcrctnénk iiidítani Wortl 7.0. Exccl 7.0. Win-
dows '95 taiifolyainainkat l'cliiattck részére. aiiielyek
bcvételét is a fenti cólokra kiv;ínj>ik l'ordilani.
valamiiit ;iz Internet liálázutlioz valá c.satlakozás

iraiiyába is szerclnénk lépésekct lciini. 'l'clrót a rek-
lám:

A Pilisliorosjniöi Altíiliinos IskoIAban a
kövctkczö SjEsíniili'istcclinikiii sy.oleíiltadisoknt vc-

lictik igenybe:
l. 'I'íinfolyniiiok:
Wiiiilows 95 opcrációs renilsy.er liasználnta
(iiiegtanulliatja kczcliii a WINDOWS 95 operaciós
reiidszerrel míiködő száinilógépckct)
Microsoft Wonl 7.0

(korszerü. szólcs körii szolgállatásokat iiyujtó
szövcg.szcrkcsztö program. liivatalos tevelek, kiad-
vaiiyok slb. kcszítéscre)
Exccl 7.0
(clcklroiiikiis t;íl')l;iz;itkczclő. iiicly a papiron vezetett
iiyilvi'intartá.s. a cerii/;! ós ;i száiiiológóp egycsitett.
inodcni változala. )
Egy tanlolyam 20 órából áll. nielyi ick ára 9000 Ft.

2. Gcpliíisa'iiiilsiti lelictosc;;
ll'g}'fiiilcj;: 200 Ft/óra

Oktíilóvsil: 700 Ft/óra

Nyonitsitíis: 20 Ft/oldal
Mocsári Józsel'

szamitástccliilika tanár

Egyéves íi
JÓTÉKONYSÁGI

BOLT

Az Onkonnáiiyzattal szcinben,
szombatoiikóiit cgy kis szcrény bolt
lart néháiiy órat nyilva, cz a
Jótékonysagi Bolt. Eppcii cgy csz-
tendcjc kezdtc incg müködósót,
ideje, hogy Oiiökiick szíiinot adjiink
crcdménvciiikröl.

Ccluiik többszörös:

. lchetöséget adiii igeii szcreiiy
összegért, jó állapotú, de
haszirólt'nihák vótclcrc,

. mcgacini a kispóiizű vevőkiiek
azt ;iz öiibccsiilóst. hoüv inca-

Hzctik az arut. iiein "adomáiiyl'

kapiiak,
. fclkínálni a kulturált inódot

iniiidazokiiak, akik a inóg hord-
ható, jó iniiiöscgű niliát cddig
nein tudták hová (cniii,

. a bcvclclt kizárólag a Miss/iós
I-Iaz - lehat idösciiik - cóljaira
tbrditani,

. vó"(il pedig iróháiiy lclkcs cin-
bemek inegadiii azt a jó órzcst,
liogy lcheliick l'ilisborosjciiőórt
valainil.

Nos, cgy óv alatt a kis bolt inoiid-
hatiii törasközöiiséggel, igcii szcp
forgalmat bonyolitott, átlagban
havi 12-15 czer l'orintot, amit az
Öiikonnai^'zat Tónztigyi Osztálya-
nak rizcttliik bc lieteiUe, s cbből

szerctncnk valami kis többlctct

acini az idöscknck. Az cgy óv alatt
összcgyiilt fillórekböl szóp suinma
kcrckcdctt, s a kövctkczökct valósi-
toltiik incg:
. jól sikcrtilt kirandulást szcr-

vczlíüik Szókcstcliórvarra, crröl
inur bc is sziiiiioltuiik,

. a korábbi évckiiél gazdagabb
karácsoiiyi cs lu'isvóli csoinagot
állilolluiik összc,

. czckböl ;i sziiitc scnuniből

clötercintctt összegckböl vala-
inclycst liozz;'i liidtuiik jaruliii
az Öiikonnányzat megiiyirbalt
költsógvctóse ránk csö részóiick
a pótlásahoz!

Kcdves l'olgártarsak!
Nóliaiiy lclkcs cinbcr - többgyc-
rekcs családaiiyak - szabadidcjükct

szentelik crrc a mmikára. Ruhakat

szcrexiick, az cl nem fogyott
holmikat a Kaqiálaljai Missziónak
cljiitlaljak Budapestre, öröinmel ós
szcrctcttcl l'ogadják a vcvőket. Ez
az a ktilönlcges bolt, ahol ha
víilakinck csak ncgyven tbrmtja
vaii, akkor is inegkapja azt, amire
sztiksógc van...
Szcrctettel köszönjük ineg minda-
zokiiak, akik sok-sok nihával cllat-
iiak bcniiünkct Pilisborosjenöii is
ós inasult is, liiggyék cl, czek mind
miiid iiagyonjó helyrc kcrülnek!
Ugye Öiiök is úgy órzik", órdemes
lolytatni'? Varjuk Onökct vásár-
lókóiit ós ruhaadomániival ér-

kezökóiit cgyaránt!
A Jólrlwmwági Boll niiiiikalársai

Kuzcp-Duilii-Viil^'i Kuniyczctvédelnii Fclüg)'*'l"scg,
niiiit clsöfokú kiiniyey. ctvcilelnii lisitósiig

llirdelinóiiv
Érte.silcin ;i liiii.lai 'l'ciílaipi iri Rl. pili.sboro.sjnői ;igy;igbány;íiáiiak köniyók-én
lakók-iit. a lárs;idaliiii szervuzctekct é.s \';ilai<eiiiivi óriiilellet. lioev ax U'I'ILIS

Klt. könivezelvédeliiii cniicdelyezcs ccljaból a l''eliigyelöségére benyújlotta az
agyagbánya leltöltésére ó.s leljcs rckiillivaciójárn vonalk'ozá. OKC) Rt. által
ös.szeállitolt rcszletcs környczeti liatástainiliiian\rl.

A Feliigyelöség ;iz 1995. óvi LIII. lörvény 93. § (1) bekezdóse alapján kötclezö
köznicsliallaatasl

1997. októher 9-cn (csii(i>rtiikiiii ) 11 órnkor

tartjn a l'ilisborosjnöi Miivclodési IIázban ( l'ilisborosjenö Fő út 16. ).
A taniilmáiiy ;ix ériiilett telcpiilésck- ( Pilisboro.sjcnö. Uröin. Snlymár. Bp. III.
ker. ) jcgyzöinél. valamint a Fcliigyelösóg Inlbrmalikai o.sztályán
miinkanapokon ( csütörtök kivetclcvcl) 9 -14 óra között lckinthetn meg. A
laiuilmannyal k'apcsnlalns csellegcs észrevóteleket lchet benyúitani.
Kóreiii a társadalmi szen'exetekct cs a lako.sság kcp\isclöinek rcsz\'étclét a
közmeghallgalason!
Biitlapcst. 1997. szeplember 5.

Eönlögl) Iniróiié dr.
Malósáei ieazeatólielvetle.s



Apróknak apröl
Mostanában sokan kérdcznck liicg iniiiket. ini

lesz a nicc, kczdclt játszótcr cpitésscl, vaii-c renióny
arra. liogy bclálliató idöil belül liasználatba ve-
hessük a'lakkal körbeültetelt területct. Lassan kezd
clfogyni a türclem az aprópénzt ajaiidékozók kozolt
is. liiszcn belálhaló, liogy támogatókat lalálni
hosszú idcig csak crcdniények fclmutatasával lehct.
Eavre több a kótclkcclő és nem szeretnciik
elvcsziteni a bizalmukai.

Azért, hogy Önök is képet kapjanak arról, liogy
hogyan és miként zajlik cgy ilveii szándék szer-
vezése, kérjtlk ismerkedjcnck meg a játszóter
történetévcl.

Hároiii éve. 1994 jiiniusában a kövelkczö igéreles
lclhivásjelent incg a Pilisborosiciiöi IIínnoiitlóban:

A Isikók cgy rcsy.cvcl, a g>ciniekcs .sy.ülökkcl
egi'üttgontlolkoy. vii 11 Kcpvisclötcstülct a L"v"i-
ila inögölti tcrületct DCIII ciigctlclycy. tc clsidlii. A
falu tula.jitoniit kcpc/.ö (crülclcn jsitstótcrct,
ku?. iissc!ii (crületct ciigcdélycy. ctt kialsikitniii. Iii-
tcy.kcdcs sy.ülclctt si (crülctci) clliclyczkfilo 1)C-
toii!;y;iii lisiy. clcnick clvitclcrr újj^, hogv si/.t
in'S'vn iítiuljuk si jclciitkcy. ökiick tcrluirknliisra
í-s cgícb cclokni. A lclli-. isy-ir.iliis es clsy. iílliti'is
sa.jiil koKscgrc cs lclclösscgrc tiir(ciilict. A trrcp
rciitlcy.rsét vs l)crciulcy.ósct kcrtcpidi bcvoiisisíi-
val tcrvc/y.ük. Kí-rjük 11 kiiy.scg iiy.oii Isikóiiiak
scgítscgct, sikik cblicn swikkcpcsitósiik rcvóii
l'cIíKlíltot lllllllílk Viillslllli.

Ezcii sorok clolvasasn iiláii i)yil\'áiivaló. liogy egy

'lycii ügyct táinogalni érdcmcs. Es miutáil a sxak-
kepesitelt lakók sercge liosszi'i idö eltclte litán scm
jcleiitkezelt. clkcxdtünk- azoii goiidolkodni liogy
esetleg egy képcsitctlen anyukának is lclictnck
clképzclcsei arról. inilyeii körülményck között sze-
retiie látni gyermekét. Számtalan beszélgctés zajloró.
figyclcmreméltó és képtclen ötletck vcgyesen Es
mivel a száiulék inlndeiikibcn iiiegvolt. liogy alakít-
sunk ki e.av olyan környczetet aliol anyiika és gye-

ick egyarántjól érzi iiiagát. folytatliik a különböző
ötlelck cgységbe rendezését. Fclmerült cgy sport-
pálya kiafakitásátiak ötlcle is amiröl rctnéltük hogy
talán a sportot támogalák ós a játszótérre vágyók
egyesillt erőleszilese sikcrcsebb lesz. Az is látszott
;izoiiban. hogy az Önkormáiiyzat iiein igazáii ak-ar
pénzt áldozni errc a cclra. Szerencscrc Puliiikás
Miklós el tiidta órili. liogy a tercpreildezó.s oroszláii-
részét a laliiért lcniu vágyó vállalkozók elvégezlék.
I ctrclioztiik uz Öiiök allal is isincrt Aprákiiak-aprot
gyüjtést is bizva abban. lioev czzel is egy kicsit
elöbbre vissziik ax ilgyct cs taláii a peiiz voiizza a
több péiizt. A teriilcteii clültettük a tak-at i.s, jelezvc
a közössóai térlialárát. llt órcztíik ;El. hogy sokan
egyetcrlcnck céljaiiikkal.

Lcgnagyobb meglcpclósiinkrc azonban a
köveíkczök deriiltek ki a teriilclröl. Az Oiikor-
iiu'iiivzat ncni tiidja kinek a liilajdona cz a tcriilet és
ezcrt scinillilclc ciisctlclyt nciii adhat ki. 'l'cluit ncin
ópilhctö keritós. tanifal cs sciliinilyeii cpitincny.
Eevellen rcinéiiyiiiik ;iz elörelcpósre. liogy a Pilis-
boiosjenöi Csatornamii 'l'ársiilal segitségéve]

mcgállapodunk a kivitclezö céggel, az OMS
Hungária Kft-vel. liogy niivel az beruhazás ideje
alalt"tárolólie]ynek használta a területet. cscrebe
kialakitja a játszálér alapváltozatát. amit majd talán
egyszer bekeritlictiink ós tovább bővithetünk.
"Ezck az eddig látliató lelietőségek és csélyek.

Csak azt kérlietjük. hogy bizzanak továbbra is ab-
ban. hogy inegvalósulliat cz a terv, liiszcn - akárcsak
94 júnitisában - hamarosan vála.sztások lesznek és
ilyenkor a tániogatók száina is gyarapodik.

.Dctuwih Stftiftt. S><?> Vi.ictu.
.Ka. t-wt <^SvUUa.. ^a^w'ft- /^w*

Ifc'fÍMvi /Ittfá

/RAMSZÜNETI.
lesz a község egósz teriiletén

(a Bécsi úti részen is)
- karbantartási mirnkák niiatt -
1997. októbcr 9-én 8-143" -ig.

Aiucnnyiben liainarabb kószüliwk el a
iniinkával clöbb visszakapcsolják az

áramot!

A tiszlclt fogyasztók inegértósét kóri az

m/ü.

Buszogány V.

Ó, ősbuszogíinyok! Köszöiitsük szcimos újbuszogány társainkat, akik
most tcszik'"clst) körcikcl iij iskoláikbu, vugy akikct kciiyclnics wart-
biirsülóscikröl közciik kóiiys/cril a lótirólw/sóg. H;isoiilókópp,búcsuzu
azo^l'óÍ."ukik a híithiisras --s/.crctlek cíkos dcpcsinód" lcliratu luit-
sóűlcstáinlája mögtil kiüliick cgy diaiuianyuvasztó 620-as Mercibc.
Dc hát van-e iiasvobb karöröin'a busz islciiközcli inagasaból alatckintciii
a FÍóriyn-hagóuaÍ autóbangubbadó liajtáiiylcnyckcn ainint maguk körfil
cipclik iiszkvc loiiiiás vasbatyi ijiik? Szó]\ sxóp a károroiii de sajiios im a

lukas foriiitost órö bus/ogiiiiy ólclünk is iicliczcdik. Azt bizoin'osan
ószlelluk, hoav iióincly járaton clórjük ;iz akár 36,78 BNW kvóciciist (;i
buszoaanvtömörsóai csytittható, mórtekcgysógc: Bus.zogáiiy pcr Nógy-
zetmóterWa.i.;vaiuivisc), de tudataban vagyunk-e a tóiiynek, miszcriiit ki
vasvunk idörobolva. Igeii, azokról a iniianyagipar őskorszflkából^ saír^
ma°zó7fckcte bakclittcrb urkolt, cgyszcrhasziuílatos, kloridgyanlaalapból
1-röccsöntölt kiiuii iiycnnckláncmres/ aiiyagát alulinúló nyoniógombos
coinp.jütciTŐl bcszófe'k, ainclyct vohiii-körökbcii (nciii kevcs rantíiziíival)
jegykiadó bcreiidczcsiick csufolnak. ü inasina lúhctctlcn kópcsscgekkel
bií; valószinűlcs katoiiui fcjlcsztós: kópcs a pontos idöt rónyoinlatiii u
jegyre, amelyeii clcddig iigycbár ncin volt A góp rcltciicteseii prcciz
mÍelőtt kiköpne a gondos vonalvezetóssel mcgrajzolt lcciit, mélycn
cÍsondolkodik, alaposaii mcgszcinlóli a buszogányt, kcdvórc valóyC.
vÍaüfmeaadóan azt inodja "lííi jó", s inár adja is a jegykót. Miiidcz alig

tart 13244 óvig cs hat hónapig. Najó, túl/ok, átlagban 25-30 secig tart a
lcljcs aklus, ami azonban kabe l5, seccel. hossrabb,, a, ^a,^ma1^
maiupuÍátorosnál. A volán-tcchnika ilycn arányíi lcjlődósónck okát nem
ismcrcin, dc ötletcim vaiuiak:
;i)Fovolan úr luigyi iénjc unokaöccsónck sógora, aki clvógzelt kót os

a'kanilon/óppeii vó'Íctlcnül jegyadókat ópitclt, amclyekbcn sikenilt
l'obcda tipi isu vckkcrórakat Giilciiiberg iiyoinóklisóivcl kereszteziu.

b) Kákos'y profcsszor lcgujabb cgyiptomi cisatasai során Hovatemész
kiralv sirboltjábaii vásárolt iróháiiy ilycii szcrkc/ctet, dc inivel uem
ludlak hicrogÍilaul, a volánnak adományozta őkct. _
c)A'Ívolan J^lán a Magyar-Oináii-Gaboni rtbtkl't-vel lartolt jókapcsolatai
rcvóii kiválóaii clöin-ös'üzlclct kötött 23 244 db kiváló ininöségü, Tunya

ii liusú'jcgyudó kós/ülckrc, ainelyck daraboiikóiiti ár, alig órlc cl a 3 456

712 lorinlol cs 50 l'illcrt dollarban.
Mostmar pcrszc mindegy. Srainolok: ha iiaponta czcr cmber megy be es
krbuszon."ebböl 250'"vált jcgyct, cs mindcgyik 15 musodperccel
Irosszabb idö alatt, iniiit eddig, akkor iiapoiila 125 pcrc a veszteseg, ezcr
cmbcrrcszámilva'az 2083 óra. IZgy hctcii 10 416 óra, cgy hóiiapban41
666 ora. Ha rossziil sziiinoltain, us csak a tizcdc, akkor is tetemes. Ha
összegviijlcnók ezckct az órákat, ós kisorsolnak, inint a^lottót, es éu
incaiwmém, akkor cgy iiagyot pi hcniiók, incrt igeacsak elfáradtam,

inireinegirtamcztazirásbclil. _ .
Utószó: ha a fejlödós iránya cz, akkor meginditandó a "Vörösváng az
1 -es villamosl!" inozgalom.

Körte

Hírek az iskolából
Meakezdődött ;i7. 1997/98-as laiicv. s inire ;i7

l'ijságot nlvassák. iiiar ;iy. clső lictck is clnu'illak.
S/ep uiiilókcket liozlak- iiyari l;'il)or;iiiil< (Sxiiui/iiü
50 üvcrck. 'l'is7.;il)ccs 40 gycrck). s Dicysy. iilctlck ;i/.
c]lialár(V;ísi)k:. iö\'örc újr;i cljin'iink' Dg.y luüycil'!'
Köszüiiet a teliuillcknek - sxiilökiick' (Ciyaniiati
Istvánnc. Vizháii\'o Aiiikó) és pedagógiisokiuik - a
sok szcn-czóscrt. taradtsa&ért - inegcrtc!

Az iskolai cletct niiinkalerv c.s cvi iilöbeosztás
Ibglalja kerclbc. igycksziiiifc ii);ijil ;i l;inc\' soráii
tájókuzlatiii iiiindcy. ekröl.
Lcül'rissubli uröniiiiik ;iz iskolai alapitvány lclrcjöltc.
Az alapílváiiyt sziilöi ke/.denióiiyczósre iiuigiikal
iiicgiicvezni iieili kivaiió szeinelyek alapitollák. Mi-

vel ;i/, alapító okir. illuiz konkrét alapilót kcll incg-
nevexni ;ilapilókónl a Donih AIkotúiuűhcly
Ksirsiti Kiirl iegyezték l)c. Kép\i. seloiiik- liiirtllii
Ái-iics. A kuratóriiiin clnökc l'sipp Jry.sel'iir. tagjai:
Vnfl) AIIIISI, l-'si.viic I)r. I'rtvr líiiirsc, líibsínc
IIorviitli Eiiikii. A/. ;il;ipitv;íiiy iicve: "NEIUII.O".
S-'.óklielvc: 2097 rilisborosjniii l''<> út á<. A l'ilis-
borosjciHli Altalános Iskola cimen.
Az alapitvány celjait reszletcseil ;i kin'elkezu szain-
baii isincrlctjük.
SMmlasxiíma: MNK 657(10093-10119501.
LÍ7. UIOD kuszönjiik iiieg ;i k-ö/.segi alapitvany eddigi
lámogat;ís;'it. reinóljiik. ;i kót alapilvnny
cgyiilliniiködé.sc tovablira is sikcrcs lcsx.
Áziskolai alapitvaiiy iii;ír clkexdle nuikötlósót: az 1
osztálvos s/.íiÍök ;) tantcrciil alilakairo reliixát szerel-

tcttck' 30000 r'l crtékben. Köszönjük a gycrekek
iievébcn a tainogatast! Szivcsen varuiik minden
tov;íl)l)i javaslalot. cszrcvételt. hi.szen alapitvanyuiik
inuilk'ájál. lelailalait elsősorbaii a gycrekek- és ;i
s/. iilök igónyei szeriiit szeretncnk tcrvczsii.

Októlwr clsö lieteilicii papirgyüjtóst szcrvczíiiik az
iskolabaii. A vcglcge.s időponlot plakátokoii liirdet-
jük. ÖröiiiiDel fogadjlik a kedves lakosság ezirányü
segit.seaet is.

Papp Jó/.sel'iló ig.

A l'ilisborosicnai Állalános Iskota némct nydv sza-
kos óraadó kollcgat kcre.s ;izoiiiiali bclópésscl.

Jelcntkezós ós információ az iskolában.
. lcl. : 336-370

Csatomáról - mindenkinck

Akik rendszeresen olvassák a csatonuízassal
kapcsolatos hirekct, altalábaii az előtttüik ;illó
teladatokról ós azok nehézsógeiröl olvashatlak.
Most viszont úgy érczztlk, hogy iniiideiiki
szamara örvendetcs közlendönk vaii. A csalor-
nahálózatra rákötött ingatlaiiok szeiinyvizdija
minden óvben augusztus 30-ig órvényes. Ekkor
az üzemeltetö a szeiinyviz tisztilasával kap so-
latos költségeiiiek arányábaii állapitja me" az
új tarilíit. Jobbaclíin emelni szcrctnc. Neiii volt
ez inásként most sem. A tárgyalason az OMS
Hungária Kl't-vcl a Kópviselőtestület n. eg-
bízasaból Palinkás Miklós, a Csatoniamű I ar-
salat részóröl Kovács Gvözönó ós Mailon
Fereiic. Az Önkonuányzíitot Szegedi Róbcrt
képviselte. Mint ismerctcs az cddigi szciiiiy-
vízdíj kót idöszakra volt crvóiiycs:
11. 01. -. 04. 30 között un. "tcli"
102,50 Ft/m3+ 12, 30 Áfa = 114, 80 Pt/m3

05. 01. - 09. 30 közöttun. "nyári"
82,00 Ft/m3 + 9, 84 Áfa= 91, 84Ft/m3

Ez az összeg már magába foglalja a tL Íep
amortizációs költsógót.
Az üzeineltetö sajat költsógclcinzósc ala|ii;iii
magíi^abb dijat javasolt. Nem iga/ííii iiiiiat-
iiuiik Önöket a rcszletckkcl, a vcgeredinóny
hosszas, szívós alkudozas ós érvclós utaii a

következöen alakult.
"téli" 100,00 Ft/m->+ 12, 00 Áta = 112, 00 Ft/m3

"nyári" 80,00 Ft/m3+ 9, 60 Áfa = 89, 60 Ft/m3

Tehat a nyari dij kót forinttal, a téli díj két
foriiit ötven lillérrel csökkeiit. Ugy gondoljuk
megérte a inindeii rószletre kiterjedö vizs-
gálódas, a sok inuiika, a társulat által tolyton
hangoztatolt " gazda szcinc" hozzáállás. Ha az
elkövetkezciidő időkbeii hasoiilóan odafigyelve
müködtctjiik ezt a lótcsitincnyt, reinólhetően
ncin lcsz problóma.

Ehhez viszoiit az Önök segitsuge szükséges,
mert ha szeinetesladuiiak hasziiáljak a
csatonuit, ha olyan dolgokat cugcdiick bele,
ami nem tartozik a komnuinalis szeimyviz
fogalmaba, akkor bizony a működtetósi költsóg
jelcntőscn mcgcmelkedik, és ezt seimnilele erv
nein tudja ellciisúlyozni. Legyenek tehát egy
kicsit Öiiök is gazdai cnnek a bcniház;ísnak.

A közscg azoii lakói akik racsallakoztak a
reiidszerrc, póldacrtekű kövelkczetesseggel
tizetik a csatornadijat, inar csak czórt is
örülünk, hogy ilycn kcdvczőeii alakithalluk a
dijat. Miiit cszrcvchcltók vizóracsere sorozat
indult a taliiban. Ez azert is tbntos, mert a
csatoniadíj alapja a vizlbgyasztas. Ezért kérjtik,
ha rossz, vagy iiein jól inűködö vizórajuk van,
jclezzók. Igy poiitosaii lclict inajd kiinutatni
mindazon tbgyasztásokat, ainulyck jclciitőscn
meghaladjak az érdekeltségi egy.sóg 4001 /nap-os

értékét.
Kerjük mindazokat, akik a házi bekötési
tervrajzot inegkapták, a hálózatra rákötöttek, de
a tervet nem juttatták vissza a Társulathoz,
tegyók ezt meg.

Figyelmükct ós ttlrelmüket köszönjük.

Pilisborosjcirói Csatoniamű Társulat
Fólfogadas: Kedd - csütörtök 16 - 18 óra

a Míivclődési I-Iáz bejarata mellelt.

ALLÁS HIKDETÉS
Az OMS gépész vagy villamos

képesítéssel, nigalmas munkaidővel
kcres Pbj-i lakost szennyvíztelep-

kezelőnek. Bér niegegyezés szennt
Információ: a Társulatnál, fogadó

iiapokon.

Gomüatcrmcsztési értckczlctct tar-
tanak

1997. októbcr 18-án Bábolnán,
pincctulajdonosok rcszérc.

A rcszlctckről a Hivatalban lchct
crdcklődni.

" Autó, vonat, búgócsiga, piros
pöttyös labda,

Iskolába megyünk holnap, ma
van búcsú napja..."

Búcsúztam inár diukkóiit, búcsúzlatlain
tanítókóiit. idéii uzoiiban clőször vcllem r szt

szlllöként ballagáson.
Kedvcs ós sajátos hagyoinánynak lehcttiink

részesei egy iiapsíilöttc dólutánoii az óvodál>an,
ahova már a szépeii és ölletcseii feldiszitett
iidvar is csalogatott. Aiigusztus vógéii ballay.iiak
az óvodások, hiszen cgyik napról a inasikra
lépnek át a játókok közíii a tanulas vilagába.

Látnivalókban ós prograinokban gazdag
órakat töllhettíink cl az udvaroii. Mcgnózliik a
búcsúzó averekek műsorát, akik inar iskotára
éretten szavaltak, énckcltck, zeiicltck, táii-
coltak. Az ajandékok kiosztása után a bú-
csúzókat cs társaikat az óvó iióiiik inóg cgy
"iitolsó" közös játekra luvlák. Birlokba vcllók
az új favoiialot, horgasztak, bábokat, ularcoi,
diszeket kcszitcltck. Az chescbbck - s elöbb

titóbb inindciiki- a tíiz köró gyülekcztck szaloii-
iiasütósliez. A sok kipinilt arcú, inosolygós
gyenuek lckiiilelc hűcn tükröztc ciinek ;i dól-
utánnak hangulatát.

Nekíiiik sztilőkiick pedig - ainikor cgy ilyen
napon a kaputól visszancztiiik- cszüiikbc jiit az
a rcggel, ainikor clőször hagytuk ilt gycnneküii-
ket az óvó nóiiire bizva. Köszöiiet iickik.

Dóra

Kismamák, babák és kisgyermekek
(0-3 éves korig) klubja

ininden hónap másoriik csütörtökjén
10- 12-ig a Művelődési házban.

Tervczelt témák az óv folvainaii:
szobatisztasag,
balesctck incgclőzcse,
ótreiid ós ólkczósi szokások,
alvasi nehózsógck,
dackorszak,
leltckcnysóg

Az adott tóinák iiwllett lchctöseg van miuden
alkaloininal csccsemögoiido/asi ós egyóiii prob-
lómak inegbcszólóscre.
Tervezzük, hogy a beszólgetóseket baba-mama
toniával. haztartasi ötletek atadásával ós házi
játókkcszilósscl sziiiesitjük
Találko/.y.unk tchát: OKTOBER 9-EN !
Ainikor - az ólrcndröl cs ótkezósi szokásokról

- különböző foltok eltávolitasaról
- valainiiit kisagy föló szerelhető
inobiljátók kószitósóröl lesz szó.

Érdcklodj Esztcrncl a vcdönőnél, vagy a
06 20 322 021 -c.s lclclonsy.ámon

Dóra
.

CSECSEMÖÜSZÁS

-lárom hóiiapostól két óvcs korú gyenuekek
vizlicz szoktatasa a

VIZFPÖK ÜSZÖISKOLABAN
(DAGÁLY STRAND)

A/ oktalassal kapcsolatos tudnivalókat a
KISMAMA KLUB október 9-i inegbeszélésén

isinerhetik meg.

Mi lesz az MTV 2 nézőivel október után?
A Masyar "l'clevizió 2-cs prograinjaiiak iiiűholtlra liclyczósc sok problóiiiat voir/. inaga iitan. A
probléinák cgy re.szc núisz;iki, a inasik rósyc anyagi jcllcgft. Akikiick cgyáltalaii iiiiics Diuholdvevő
berendezese'ós továbbra is iróziii akarja a/ MTV 2-t, aiinak sajiios bc kell nihaziiia egy ilven
berendezésre. Akiknek vaii inar parabolajuk, azokiiíik különbözö inüszaki ineyoldasok scgitségóvcl
ez inegoldható. Itt inindeii esetbcn sziikcmhcrhez kcll lorduliii, incrt ajclcnlegi bcrciidczcs lipusa,
illetve'műszaki allapota dönti cl az csetlcgc-s plusz ratbnlitá.s költsógót ( rejcscrc, jeladó beópitóse,
masik műholdra iillítas, slb. ) Azok sztiiuara, akikiick jclciilcg csak úgyncvczclt loldi vetclrc
szolgáló liagyoinain'os aiitciuuijuk v;iii, jó liir, liogy aliol cddig w.. MTV 2 volt a tclcvixiói) bcallitva,
otl ugy t'ij inayuii tcluvi/iós ;idas Ibg mcgjclcnni, söl ;i tclcvizióii kcrcsgélvc cgy inásodik
inaiianiidót is inug lchct inajd találni. 'l'cniiészeleseii. ha y/. uiiteiiiui rciids/ürük rógi, claviilt lipi is,

akkor itt sein lehet ine.aúsaii az uiitciuiacscrót.
Véiieredmónyképpeii mindcnki a maga aiiyagi lehetöscgc, illctvc igóiiyci szcriiit kónyleleii lesz
valainilven aldo/alot hozni. Köszöiihctjük iniiidczt a techiúka lejlödósóiick. Aki leinarad, ;iz
valamiböl kiinarad?

Ratai Józscl'

Felhívás!

Az önkormánvzati, erdészeti, vagy

egyéb idcgen tulajdonban lévö
teriiletek önkényes elfoglalását az
Önkormányzat cllenörzi, és a tulaj-
donos sórclmérc clkövctett foglalást
szigoman birságolja. A létesítmé-
iivcket az clkövetö terhére lebon-

tatja!
Polgármesteri Hivatal
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1994. evfxXXVin'lörvónv"'""*'''"'''"""" l"' ^""m<"''l<l'>sl^'8ectcly "el" a("'ató\ az CPités"gyi Ncvjcgyzéketa Mómöki Kamara vezeti. ezlörvenybeii
az'cpKesugyrőí^otó'^4. óv, III. törvény nró- ^Sai^^^ ̂ L,Tk^", "^ks;e8e! ^^^^C^^AZm7J9 s:'^]^:
dositasáról^ -. ---.... -.. - "--.... ... "- l^;"Kj;l^ok elvégz^ el. Amennyiben ez talo.sOrszágosTei-v'ezöiésSzakórtöiNóvjegyzéket'a
Az Országgyiilcs az épitcsűgyröl szóló - többször "ró. ;;;S^ ̂ ^^"^ L.kotdezelt. :a MagyarMem<;kl Kamararov'de^" könyya l^ban'ki:
^:^^^u( :ZbbS)rE^) ;^^'|eS^^:;;;^az cpltmc"y ( epil- :f";.";egk^"d CTltomláI'yza?kz'h:tY
egyes rc"delke2Ósemekmodositása'"áZk^"^I^.I?bCTlla"ítkellelre"dellli;,,. ..... "a^ ahol. ^;""g^lyezés illetve szakhatósági álfe-
tóvelkezötörrón^. lkc^a: "l"uua""N" l;Iul;KU"c" " (4). ^;q"tésil8yi, llaló^g. az (D-(2) bckezdésalaRJán Ibglalás kiadása íörténikAzÍetek^'szeivek'ebböl'^
L Í^:^^W. a kövctkezö n;"dclkczcs ̂ ^^^^^1!:1;!, ^^ ̂ tí^^!lt^  ^8yzekbő' t^iák maÍd, c"^^U>gy^^^lépl - - ---...-.. "-" .--'"'"-uk-"vt-";;- "rotlo'.lve8B:ltcPitkezest>Kkiniásri>jut<isátólszámilolt gedelye.'ésrc illcíve szaUiatósági AIIásfogÍalásra
'. '38. § (1) Ha az cpit, "ém-t (epitmenyrószt) epilcsi ^J^;L^llÍ^llc8k^b!; , ^o"ha",. az, cl"t"'tí'y bc"yui<x)tl tlokllmc"tiiciót. v"l°ban°jogosiiÍt~'^eineÍ,;eng;dély^l^ ^^':r^^;3"S ,S ?[aS^SCS;^:;tl^, ^"^!jSÍ k:Íl? Ak;^e^r"ie ;E:;BÍ?;;;é?:^
epÍtett^mcgTépÍl^, ^l^?k^^o. S1 L^ÍÍÍ k!2^l?.r^^'S ^!a^2JZ;'k^J, tc'fi'ctue^iílel'ei?'i?l^id
lekek kivét^vd^az'^Tiái^q'. rt^^^^ ^^, ;^^,^<iras. lcl;3h1:'lasat, e'rc"clclö, -ioScros Kamarák lriisba" ̂ dilcgis igaz^ák'azilletökam^

niegadásái^k leltételei - a k(ilö"'°jogszahálZ, n ^ldkiS^'L^^S, '".S,^ halál';h;1; Iyok". alaniá" tel're''ö""clve. "akértői. Jogosult<iáSotnieghatarozouak'szcrint - fcnró^k J^";^Z1 ^Ilü:zesc't-. ".!"lt'"í41?pc  ut;i". epltesl e"8cdély kaPt;lk C8^ az ors^88y"l& AltaI-l'ozoU'kÍiÍ^'törv^yÍ

?^sis5ES2 ^SSS5:'ltS;?? É§lis^ss^
isSiiSI^SSi ̂ ss:?í^&^ ^'"i:s2':n=';;3:^^

^V>üVVVvT>/>v>v>vyv>vTvTv^VT7T7rwn
^. GAZVAN!
^' Ú.jr. i kaplialó píilackos g.iz 11
>. taluban!

A Kiiiiilús Ulcliiiiszer
Dis.-koiit iiagy gázpaliickv. ilaszlekkal

cs élelniiszcr - vegyiáni kiiiálaltal
v.iija kedves \'cvöit.

Pili.sborosjeiiö Erdő 11. 3.
336-525

Mczögaxdasagi ingatlant \'csz(ink
készpónzért! Ajáiilatot a

06-20-344-646-ra kériink.

Vásár!
i"97. októbcr7-ónkcdden

a Pilisborosjciiöi Művclődési I-IazbEii.
10-15 óráig

100 foriiitos darabároii
vá.sárollialiiak!

Műaiiy;i!;ok: lalca. lál. \'űdör. l'o-
gns. kclcsztt'i. stb...

Illiit.s7.crfk: sampon. liablurdő
mosogalá. öblítő. stb...

lidcsscg: k-ek-.sz. karaincll. ráeó...

VlLlS 2000 lNt;ATLANKÖ7.VKTÍT()
KERIÍSKKDKI.MI ÉS S/.OI.CÁI/I'AIÓ

KFT
Iiigiillaiiok cladiisa. vételc. liossy. útiivii ber-
bcadás küllöldickiiekis. videotílincs iiyil-
vaiitartiis. sxfiinítógcpe. s adatl'elclolgoziis.

órtckbccslcs. ügyvcdi közrciiiiiködés. Elsö-
..orbaii l'ilisborosjciui. Oröin. liiiifakaliis/.

(eriiltílcii lcvő

ingatlanok közvelitcsc.
'rcl/I:'ax: 06-26-336-504;

Rtl'::06-30-218-531
Képviselct:

Pengő bott 06-26-336-593
I'cllogatlás: Kedd-peiUck 11-19:

szombal:10-14

(Jgyvezctő ig.izgaló: Keréiivi Isr'á"

Iskola u.s irodaszcrek,
iiyomtatvíii)yok incgrciidclósre,
TOTO-LOTTO-KJZNO, liirlap

vasamap is kapliató a I'ENGÖfíEN!
l'bj. Fö út. 2. 'Icl: 336-59.t

Nyitva: H-Cs: 7-11 . 14-IX
P : 7-13 .. 14-IS

Szoin: 7-13; Vas: 8-10

Októbcri on'osi iigyclcti I)cosxt;ís

Top videotéka
Fcinm.i.solsi.s MINOI..TA góppel A/4 é.s A/3 iiicrctbeii ( ] 4.-Ft / db/ A/4
uroii). lolóxsislioy. KOÜAK lilni kapliyló
Szcptenilicri újclon.ságok-: l-'ésxkcs leiievudak. C.siiiili.-il);!. l-'.'irao. A li;ilr;ik
ig;Esága (Denzel Wii.sliiiigtoii. May Ryan). Lany Flyi)t - A provok-álor
(Woody llarclsuii). Taiiuid a Mars! ( Jack Nickolson. Olenn Closc. l'iercc
Brn.siiiaii ). A ga?.tlags;ig ára. 'riik-röin. liik-röin....( IJarliaro Slrci.s;ind).
Nolrcdami loronyor (incgv;i.sárolli;itó vidcokazett;in!)

<.)iit is várjuk! Top videotéhi ( I'bj. Róz.sa u. 2. a tcniploiniiál)

,4
..;
6

,<;

9

10
//

Dr. Kormos J.

l)r. Baksa E.

Dr. KOVÍ'ICS L.

Or. Kovács L.
Ür. A'oi'i'fc. i' /..

Or. Kovács í...

Ür. Kovács {..

Dr. k'ornios. /.

Df. ISaksa li.

Dr. Ijaksa E.
Dr. líaksa E.

12 Dr. líaksii E.
13 Dr. k'ovácsL

14 Dr. KtcrJJ'y l^.
1S l)r. KormosJ.

16 Dr. BaksaÉ.
/ 7 Dr. Knrmos . 1.

/'< í)r. KormosJ.

})r. k'onHosJ.

Or. Á'orric.v L.

Dr. Kovács L.

,9
20
21
22 Dr. KormosJ.

Dr. íjak. wE.
Or. Kovács L.
Dr. k'ovács L.
Dr. Kovács L.
Dr. Kovács L.
Dr. PétcrffyL.

y) Dr. KormosJ.
30 Dr. Haksa E.
31 Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.
Dr. K.ovács L.

24
25
26
27
2S

/

Dr. Ko\'acs György
ür. Veiicsz Iloiia

Dr. Koniios .lózscf
I)r. l'cterll'v Lcíszló
Dr. Meggycsi 'I'iintlc
I >r. Ko\'ács Levciile
Dr. l^aksa Éva

Vröm. llonvód 11. 24. 350-297
I'hj.. Mária 11. 13. 336-21?
Dröm, Doktoru. 21. 350-224
Oröin. Dóz.sa (:iy. 18. 350-162
Pbj.. Slcinhcim 11. 2. 336-900
Dröm. [tonved u. 24. 351-410
Oröin Dózsa Gy. 11. 69. 350-440

Ejsy.akni üjyclcti idősxak:
i8-08-ig

IIclvcgóii:
póiilektő] liétfö rcggcl 8-ig

Miiiik;uia|)okoii iiappiil (lictlotöl-pciitekig) a siirgősscgi orvo.si cllátást
bi/. lositjiik:

N:II> 1'h.j. J36-Jlró [ Ido Üröm 350-224
1 1^1 KllV, lfs(i\

K l)r Veiics/l^

s/

<:S I) Koviifsfh

i ! >! Knvai. s (;\

13-18 Dr. Pótern-yL.

13-18 Dr. HortiSz.

! l)r. Veiics/. I.
1 Dr. Morti Sz.

! "8-13 iDr. I'éternvL.

Idö

08-13

08-13

08-1 Dr. I'óternv,
l)r. Veiics/.
I)r. Horti Sx.

08-13
1 13-18

j 13-18
i 08-11
I 08-II
! 11-14

^:;-)
-^-

^-
l.^.-"

Alapitotta: a; Onkafinányzat Képviselo TestülBte
Felslos kiadó': S^agedi Róbert polgármBstt'r

FalBlos sze'keszto: Martcn Feranc

A s;8ikes;toség cime. 2097 Pilisboros|eno Fó' u. i6,
T(: 06.26.336.028. Fa>: 06-26.336 313.

Typoijiáfia: Windisch lászló Nynmda! munkák: Pethó' Kft,

("^
.^-
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Önkormányzati határozatok

35/1997. (VL26. )sz. IIATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete az iskola osztálybövítéséhez és
ezzel kapcsolatban Tóth Gáspár volt általános
iskola igazgatója /aki bérlője az iskolában
kialakitott pedagógus lakásnak/ elhe-
lyezésével kapcsolatban megbízza Zsitnyányi
Attilát a műszaki bizottság elnökét, Szimeth
Máriát a Kulturális Bizottság tagját, valamint
Szegedi Róbert polgármestert, hogy az elhe-
lyezés ügyében eljárjanak, készítsenek
javaslatot, adjanak alternatívá-kat a
megbeszélés függvényében
37/1997.CVI.26.)sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyjaaPilisvörösvári Rendőrör
személygépjármű-vásárlás támogatását
200. 000.Ft összegben.
39 /1997.(VI.26.) sz. HATAROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testtilete megbízza a Polgánnestert és két
képviselőt, hogy az közös tulajdonú ingatlan

eladása ügyében vegyék fel a kapcsolatot a
Művelödési és Közoktatási Minisztériunimal.

45/1997. (VII.24.) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Öiikormányzat Képviselő-
testülete a Phare Demokrácia Program Pá-
lyázatra a 700. eFt értékű a helyi újság kiadásá-
nak fejlesztéséhez szükséges 10 % önrészt ,70
eFt-ot/ a tartalékkeret terhérejóváhagyja.
49/1997. (VII.24.) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy amennyiben Buják
Istváii a TÜZÉP bérleti szerződését 8 napon
belül nem írja alá, akkor a következő pályázó
lép helyére.
51/1997. (XII. 02.) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete a közmeghallgatás időpontját
1997. november 27-én (csütörtök) 18 órára
tüzi ki, a Művelődési Házban.

53/1997. (IX. 11.) sz. IIATÁROZAT
. Pilisborosjenő Oiikomiáiiyzat Képviselő-

testülete tartalmaban és fomiájában elfo-
gadja az ingatlan 0135/4 hrsz. (volt közös
iskola) eladásáról szóló adás-vételi
szerződést.

. b. / Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselö-testülete jóváhagyja a Közok-
tatási és Művelődési Minisztérium és a

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal
között létrejött együttműködési szerződést,
az abban megfogalmazott szempontok
szennt.

A testület felhatalmazza a polgármester urat
mindkét szerződés aláirására.

59/1997. (IX. 25.) sz. HATAROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja és alkalmazza Dr.
Hegedüsné Schmidt Ágnest a pilisborosjenői
jegyw'i munkakör betöltésére 1997. október
15-től, egy éves idötartamra, a szerződesben
rögzített feltételekkel. PO'

61/1997. (IX. 25. ) sz. HATÁROZAT
Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
testülete az Általános Iskola 1997. évi elfo-
gadott költségvetését 1.931 ezer Ft-al
mcgemeli, a tartalékkeret terhére.

Polgánnesteri Hivatal

Képviselői fogadóidő
Nikolits István országgyíílési

képviselő fogadóórára
vouatkozó lehetőséget

elötetes telefonegyeztetés
alapjáii biztosit.

A telefonegyeztetés időpontja és
telefonszámai:

muiikanapokon:
10 óra és 15 óra között

23-451-736 és a 23-411-940

A TIGÁZ Rt.
közleménye

1997. augusztus hónap-
ban

az átlagos gáz-
fűtőérték

34, 1 MJ/m3,
az

átlag hőmérséklet
21, 7 C° volt.

Felhívás!
Pilisborosjeuő Öiikormányzat Képviselő-testülete

1997. november 27-én (csütörtökön)
18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Reichel József

Művelődési Ház nagytermében.
Tajékoztatót ad: Szegedi Róbert polgármester.

;A felvetett kérdésekre válaszolnak a Képviselőtestület bizottsá-
gainak eliiökei és a képviselők is. Kérem a község érdeklődő
lakóit, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjenek.

Szegedi Róbert
polgármester

Oszi kirándulás
1997. szeptember 23-án négy gép-
kocsival kirándulást szerveztmik a
Missziós Ház idős látogatói
szamara.

A vezetökkel együtt 23 fövel in-
dultuiik el. Elöször Vácrátótra
menttüik, megnéztük az Arborétu-
mot. Volt aki a teljes teriiletet
körbejárta, de akadt aki csak a
rövidebb útvonalat választotta.
Ügy terveztük, hogy aki nem tud
olyan hosszan sétálni, az leül és
bevárja a csoportot, de olyan szép
volt a kömyék, hogy mindenki eröt
vett magán és végig jött velüiilc.
Erdemes volt!
Láttuiik trópusi pálmákat hi-
hetetlenül nagyra nőve, egzotikus
virágokat, kaktuszokat, páfrány
féléket. A Biblia virágai című
kiállítást is móduukban volt
megtekinteni. A padokkal körill-
vett tó mellett mesés kömyezetben
fogyasztottuk el otthoiu-ól hozott
elemózsiáiikat.
Hazatelé jövet megnéztük a Fóti

templomot. Renoválása 10 év óta
tart, és ami eddig elkészült az
gyönyörű. Az idegeuvezetötöl
megtudtuk, hogy az épületekbeu
található vörös márvány Pilis-
borosjenőről szánnazik.
A kirándulás jó hangulatban,
kellemes nyárvégi idöben telt el.
Örilltmik, hogy ezt megtehettük,
és bizony akadt közöttíuik olyan is,
aki önállóan még erre a nem túl
távol lévő helyre semjuthatott vol-
na el.
Hogy ez a kirándulás létrejöhetett,
abban nagy szerepe van
Jótékonysági Boltuukiiak. Igy
mindazokiiak, akik ott vásárolnak,
akik felajáulanak különféle dolgo-
kat, és akik eimek a mmikának a
megszervezésében részt vesaiek
köszönet inondunk.
Nem utolsó sorbaii köszönet sofőr-
jeinknek: Dr. Fáy Arpádnak,
Heves Lászlónak, Nagy Beat-
rixnek és Rafai Józsefnek.

Rafai Józsefné

W<>W^&WW*t->****>>'^*Wéft*t*>i*Í*Í*ÍW%

Sport
A kézilabda csapat eddigi eredményei

NBH
Testvériség
Eszterházy TK EGER
PBJ
Pilisszetiván
PBJ
Bp. Ifjusági Csoport

ÁforSC
PBJ
PBJ

Láng Vasas

PBJ
PBJ
Kispesti AC
PBJ
Göd

PBJ
Kispesti AC
Testvériség
PBJ

23-29
28-32
27-29
17-16
28-19

15-15
20-17
20-10
20-25

Mezőgazdasági ingatlant veszünk készpénzért!
Ajánlatot a 06-20-344-646-ra kériink.

Top videotéka
. Fényiiiásolás MINOLTA géppel A/4 és A/3 méretben ( 14,-Ft / db/

A/4 áron), fotóiáshoz KODAK film kapható
KARÁCSONYI NYEREMÉNYAKCIÓ A TOP VroEOTÉKÁBAN!

Az a 10 tagunk, aki november 1 . és december 15-e között a legtöbb filmet
kölcsönzi nyereniény-sorsoláson vesz részt!

Bővebb információ ésjelentkezés avideotékában.
Novembertől felújitott környezetben, még több filmkinálattal

várjuk kedves kölcsönzöinket! Top videotéka
Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig; vasárnap: zárva

( Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

A Római Katolikus Egyház
község 1997. november havi hírei

01. Mindenszentek íüuiepe;
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
Dicséretes nagypróféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte szent Egyházad czerszerte:
O Atyánk, tégecl, a mcrhetetlen nagy fölséged.
S azt, ki hozzánk töledjött le: Atya igaz Egyszülöltfe.
Es álcljuk veled vigasztaló Szentlelkadet.

(A TEDEUM-ból)
02. Halottak napja, Vasámap
A halál az Egésznek felölűnk látszó oldala. A
másik oldalt igy hívjak: feltámadás. (Romano
Gvardini)
Mmiiyi si Atyánk: légy irgalmas azoklioz a

testvéreinkhez, akik Krisztus békéjébeii Inmytak
el,. légy irgalmas miuden nieghalt .em-
bertestvériliikliöz, ' akiknek hitét csak te ismert-

ed. Vezesd el mindnyájukat aföltámadásra. Ha
pedig majd egykor a mi életimk útja is végvt ér,
végy fel niiitket országodba, amelynek szép-
sógóboi az élet teljességét igéred iiekiiiik. Jézus
Krisztus a mi Vnmk által téged dicsöitimk és
ákliink majd ott, egyillt a boldogságos
Sziizmiyával, Máriával, az apostolokkal, a vér-
tam'ikkal és miiicien szenttel.... (Első Svájc-i
nrisekmwnból)
04. Borromei szt. Károly.
Elsősorhaii niagacl trdd nieg azt, aniit nioii-
ciasz! Elüteddel es erkölcseiddel taiiíts! Mert lia

ozí látják, hogy niást niondasz és mást csinálsz,
vigyorogva, fejcsóválva fogják hallgatiii szava-
dat. (Borromei szt. Károly)
05. Szent Imre Herceg, a magyar ifjúság
védőszenlje.
09. Evközi 32. Vasámap.
Több ezer niagyar zarándok érkezik majd
novemher 9. -üu a római SzentPéter hazilikába,
ahol e napon, délelött fel 10-kor II. János Pál
pápa boldoggá avafja Apor Vilmos,
mártírhalált lialt győri piispököt.
11. Szeiit Marton, Pannonia sztllötte, Tours
püspöke. A nyiigati egyházban az első nem
vértanú szent.

Az Egyház megtanította a fiépeket arra, hogy
az emberi hmig nemcsak "vox himiaiia " lehet,
az orditozás, a káromkodás és a hosszú limigfa,

- haiieni leliet "coulestis " a hólce, a liamióiiia,
a szeretet, az Isteii-imácíás hangja. Legyen
gondod arra, liogy amit ajkad eiiekel, azt
szivucíben hidd is, - amit pecíig szívben hiszel,
azt hizoiiyítsd tettciddcl. (IVenier Alaj'os)
13. Magyar szentek és boldogok emlékiiapja.
16. Evközi 33. Vasámap.
19. Arpádházi Szeut Erzsébet.
O a twkeiiy felebarátí szeretet egyik legiia-
gyobb szentje. Betegeket ápolt, gondoskodott a
szvlö anyákról, niiiidnihol vígasztalt és örömet
sugárzott.

21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a
templomban.
22. Szent Cecília szíiz és vértanú, az egyházi
zene védőszentje.
23. Evközi 34. Vasamap. Kriszlus a Minden-
ség Királya,

Az Uniak dobbmi, ég a sziv,
Csak róla zmg ma szánk:

. h'Iert szonij'úföldre manna Inill,
Az'rgi Kiildött hmmatozza ránk.
Es Istoi ajkán él a szó?

Te Ur vagy, sziklaszál,
A Lólek által sziilt a Sziíz,
Es i'iri szóked miiidörökkön áll!

Az Istevi mrlye sztíltv öt,
Az Urban ő is Ur:
De arca mrgis i'niherarc,
Es cimga szivr rmherszivtv Inill.

(Czikwé Lovich Ilona)
25. Alexandriai szt. Katalin vértanú.
Mi ez az rvilági ólet? Egy kis göröngy a lét
Hinialáj'ához képrsl! Egy pillanat egy évíril-
liárd mellett! Nem oU kezdödik-e az igazi
Valóság a Nagy kapwi ti'il? Micsoda távlatok
nyíhiak majd nieg ott előttthik! Micsoda iirökbe
pillantunk majd bele! Micsoda mólységi'kbtí és
magasságokba szédiil belv tekiirtetwik! Micso-
da feiiyözöiiöket fogimk látiii... Törpék és
hangyák mi... hogyan fogjuk szegyellni, Iwgy
idelemi, a Nagy Kapwi ima'ii (vagy ahogy ott
majd nivgiiit moiiclaiii fogfitk: túl, olyan
szöniyii iiagynak rrtrlii'lli'ik a semmit, ós oly
órtetleitiil ráztiik Ir figyelmünkröl az igazán
iiagyot. (Bmiglia Brla SJ)
30. Szent Aiidrás apostol. Advent 1. Vasár-
napja.
Itt az Advimt. Napjamkbaii az Aciveiit
valóságát újra mrg kell értvnimk. Nevezelesen:

liogy mhiclig is volt Advent, de ma is van! Hogy
az egész emberiség egyetlen család Isten clött!
Hogy az egesz eniberiség sötétségben jár, - de
valamennyi ember számára felragyogott Krisz-
tiis világossága. (JosefRatzinger)
Október 12.-én Vasámap a 10 órai szentmise
elött Sikos Aiital plébános úr megáldotta a
templomkertben elkészíilt lourdes-i barlangot,
melyet pilisborosjenői mesterek és nyugdíjasok
építettek, ezzel egy több évtizede dédelgetett
álom vált valóra. A szobrot 1891-beu kapta
ajáiidékba a teinplom Repeszky Josefmtől. A
barlangban a szentföldről szánnazó 4 db
kisebb kő kerillt elhelyezésre. Pilisborosjenöröl
már többen jártak Lourdes-baii, köztük a
nen-izetiségi klub is. Az tümepi szentinise után
szeretetlakoma volt az otthonban, melyen szép
száimnal vettek részt a hívek. Szegedi Róbert
polgánnester úr is megtisztslte jelenlétével az
ümiepséget. A lourdesi Szüzanya 1858. február
11. és július 16. között 18-szor jelent meg
Soubirous Beniadettaek a Massabielle. szik-
labarlangban. A hívek azóta megszámlálhatat-
laiiul nagy tömegben zaráiidokolnak ide az
egész világból. X. Piusz pápa ezt az emlék-
napot az egész egyház számára eugedélyezte.

November!
Aranysarguló leveleivel integet az ősz. A puha
avar pihenésre csalogatja a nagy tennészetet.
Utiuik e hónapbaii még gyakrabbau vezet pi-
henö testvéreiiik honába. Gyertyalánguiik im-
bolygó fénye mellett az Örök Világosság ragyo-
gását, szépségét kívánjuk, kérjük számukra.
Orök Világosság! Kezdeted, de véged sincs. Te
adtad kölcsön ragyogásodat minden fénynek,
mely élettüik folyamáii körillvesz. Orök Vilá-
gosság! Aliol Te ragyogsz, ott öröm és béke
honol, ott tiszta, szép az ember élete a földön és
a halál után is. Mi, emberek, ritkán gondolmik
Rad. Elettüik kavargó hullámai hamis partokra
vetnek, ahol a t'ény nein örök, békét nem áraszt,
nyiigtot nem ad. Pedig, de belel'áradluiik a sok
viaskodásba, inelyiiek vége legtöbbször a ku-
darc! Orök Világosság ragyogj reáiilc! Fényed-
nél találjuk meg az emberi méltóságmikiiak
megfelelő iitat, életet. Halottaiiikiiak is, de
nekíliik is adj nyiigalmat! Örök Világosság!
Fényeskedj neküiik is.

Olvasói levél...
A Pilisborosjenői Hínnoudó 1997
októberi számában örönmiel olvas-
tam a lürt, mely szerint a község
határában elhelyezkedő, a község
legnagyobb értékét képviselő volt
iskola ingatlant sikerült eladni.
Mivel a hír nem közölte a vételárat,
elfogadom a faluban terjedö hírt,
mely szerint a vételár 50 MFt volt.
Engedtessék meg, hogy a felkiáltó
jellel hozott öröniliír hallatán kissé
üimeprontó legyek az újságon
keresztül.
Az 1755 m' alapteriiletíi épület a
hozzátartozó 3044 négyszögöl
területtel kb. öt darab közepes
minőségű lakóépület aráért, vagy
kb. húsz darab 150 négyszögöles
telek áráért sikerült eladni. Az
iskola megszíinésekor az épület jó
műszaki állapotban volt, azonban
ebek hannincadjára kerólt, mert

őrzéséről nem gondoskodtak. Az
épületjelen értéke 100. 000 Ft/m2

aron 1755 m hasaios alapteriilet
figyelembe vételével számolva
175,5 MFt lehetne. Az éptllethez
tartozó telek ára 10.000 Ft/ négy-
szögöl egyáltalán uem magas
értéken számolva 30.440 eFt-ot

teniie ki. A kettő egytlttes értéke
205. 940 000 Ft lehetne. A valós
piaci érték és a lehetséges érték
között a különbség 155. 940 000 Ft.
I-Ia Pilisborosjenő lakosságat
2. 500 lore veszein, egy négytagú
családra vetitve 249. 504 Ft kar
keletkezett!!!
Köszönet érte a vandáloknak,
tolvajokiiakés.....
Pilisborosjenö, 1997. október 6.

Nagy Istvan
varosgazdasagi üzenunémök

mgatlan értékbecslö

...... és a válasz
Tisztelt Nagy Islván Ur!
A kizarólagos pilisborosjenői tulaj-
donba kerillt közös iskola-iugat-
lant, továbbra is állítom, jó ered-
mémiyel adta el az Onkonnányzat.
Abból kell kiindulni, hogy minden
ani, igy az éptllet, föld, ingatlan is
aimyi t ér, ameimyit a piaci

t'eltételek mellett a vevő kínál és az
eladó eltbgad.
1993. óta számtalan kisérlet
történt, hirdetés és névszerinti
megkeresés is, az ingatlan
eladására. A koiikrét ajáulattevök
40-42 millió forint vételárat kínál-
tak, amit az öiikonnányzatok
(Pilisborosjenő és Üröm) nem fo-
gadtak el. Az induló kínálati ár
eliliez képest három illetve négy-
szeres értékű volt.
Csak emlékeztetiü kívánom, hogy
Öimek is (1994-ben) lelkínaltam,

mint ingatlan-ügynökiiek értékesí-
tésre az ingatlant -az esetleges ela-
dás után %-os jutalékot ajánlva -
úgy, hogy Ön keresett meg, kap-
hatna-e erre lehetőséget. Saj-
nálatos módon azóta ajánlatokkal,
órdemleges vevővel iiem jeleut-
kezett.

Szegedi Róbert
polgánnester

A PROVIDENCIA
OSZTRÁK - MAGYAR

BIZTOSÍTÓ Rt.
Képviselöje Pilisborosjenön

A POLGÁRMESTERI
fflVATALBAN

az Önök rendelkezésére áll!
Biztositási, nyugdijpénztárritl és
lakosság-takarékossági ügyekkel

összefüggö
tanácsadás. kötés.

Minden hétfön 16-18 óráig
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Iskolánk alapítványáról

A múlt havi Hirmondóban örönunel értesitettük Önöket iskolai
alapítváimuik, a NEBIJLÖ bejegyzóséröl Akkor csak a legfontosabb
adatait ismertettük. Mivel szeretnénk minél nagyobb nyilvánosság elé
támTalapítványi tígyeiiiket, ebben a számban tesszLik közliírré cél-
jainkat az alapitó okiratban megfogalmazottak alapján
'Alapitványi uik célja tehát, hogy a pilisborosjenői iskolás gyerekekiiek
az öiikormányzat' által nem' finanszírozott oktatasi, sportolási és
szabadidős tevékenységót segitse.
Ezen belül elsősorban
a'kotckzö iskolai foglalkozások körén lu'vül cső tcvékcnységck
támogatása;
(Ilyenek például a kiiltiirális ifitézmények látogalásáiiaktániogafása
Ugygondoljiik, hogy a gyerekekriek csak liasznaraválik, ha moziha'
szmliázba, operába vagy niúzeimiokha gyakrahban eljulnak. Mivel
aziitazásiköltsések ésa belépöjegyek ára ma márjelentös terheket
jelent a sziilőhiek, az alapiívám célfaezek emlntése)
a táborozások, sportolási lchctőscgck fcltctclcinck javítása^
vcrscnyck szci-vczcséhez cs Icbonyolításához a szükségcs anyagi
háttcr biztosítása;
(Az egészséges életmód egyik alapvetö fontosságii eleme a^tesí-
mozf. ás Sa/fios wiii természeíes igém ez niostanáhmi Renieijiik a
táborowso'k, kirándiilások és sportversemek elösegifik a vállozást.
Ha wegfelelö felszereléssel, saját sátrakkal reíitle!kez>eiik, niég

Városismereti napok

1997. október 3. -án az osztállyal városnéző napot rendeztiüik, inég-
pedig a 48-as itjak útjátjártuk végig. Első utmik a Pilvax közbe vezetelt,
ahola Pilvax kávézót iól szemügyre vettük.

Ezek után a vánnegyeházám tartottunk, itt elsőként egy óriasi fekete-
diófatómlt a szemüuk'elé. Az ópületben találkoztuiik egy osztálytársiuik
anyukajával és a polgámiester ún-al, aki elmesélte, hogy miröl döntenek

Az érdekességek megtekintése után a Nenizeti Múzeumba menUüik,
ahol sok csodálatos dolog volt. Mégis csak egyet emelek ki, mégpedig a
nyomtatógépet, amivel a 48-as itjak a 12 pontot nyomtatták.

Mindezek után a Lánchídon gyalogoltuiik végig, ami egy csodálatos
élményvolt. _ .,.,,..

Vegül megnéztük a várat, és siettíüik haza, mert már
kifáradt ezután a csodás nap után.

Radnóli Blaiika 6. oszt.

Iskolánk már két éve reudez városismereti napokat. Budapest közelében
lakmik, s szeretnéiik alaposan megismemi fovárosunkat. Tavaly a Budai
varatés kömyékét isniertük meg. Áz idei évben - mint a tavalyi nyolcadik
osztály, ini is az Országházba, " a Néprajzi Múzeumba, A Szent István
bazilikába és a Planetáriumba látogattmik el.

AParlamentben mindamiyiuiíkat ámulatba ejtettek a gyönyörii, diszes
temiek és folyosók. Parlamenti látogatásuiik után a Néprajzi Múzeiimba
mentüiik. Ottsok érdekes dologgal bővitettüktudásmikatnépünkhaidani
oltözékeivel, szokásaikkal kapcsolatban. Ismereteüikröl egy feladatlap
segítségével számot is adtuiik.

A Szeiit Istváii bazilika monumentális nagysága lenyűgözte az osztály
tauulóit. Utunk végsö állomása a Planetárium volt, mely a Népligetben
található. Napfogyatkozásban, holdfogyatkozásban, csillagképek vetített
másában gyönyörködhettiüik.

A két év tapasztalata alapjáii a városismereti napokat nagyon hasziios-
nak "tartjuk, hisz sok új' ismerettel gazdagodik tudásunk, s emellett
kellemes apot is töltöttlüik hazáiik szivében, Budapesten.

Mészáros Szilvia 8. oszt.

viaradandóbh élményt nyújlana a program. Es lalán egyszer weg
kiilfbliire is szei-vezheti'mk kirándidásl!)
fakultativ tantárgyak oktatási feltctclcinck javítása és segitség
ujabbak bcvezctcschez;
(Akikmár énkklödtek ilyen oktatásifor niák irmit, ludják hogymind
'aszáiiiKásteclniika, mind a nyelvoktalás rohamtempóban fejlödik
Olyan programok jelermek meg CD-n, amelyek taríalmiikhan ma-
gas szmvoiiali'iak óshaíalnias mformációmennyiséget közvetitenek.
"Az angol nyelv oktatását is - melyre évek óta nagy az igeny -
szífiesebbé, élményszerübbé temiék ezck a korszeni oktafástecfniikai
eszközök.)
a minőscgi oktatást szolgáló iskolai könyv- és hanganyagtár ál-
lományának javítása.
(Akármemiyire is változik a világ a könyv, az irott szo, a vers es a
zene niifiiÍig érték marad, amelyeket wegisnierm és megszerettetm
alapvetö pedagógiai feladat. Hiábavmmak harigleniezek, hanincs
lemezjátszó, ésatökeleíes hangminőséget biztosító CD lemez is csak
CD lejátszón élvezhető. Reméljük, ha az eszközök korszeruek
leszneÍc és a választék gyarapodik, a gyerekek is egyre jobban
iiiegkecívelik az olvasást és a zemhallgatást.)
Tennészetesen ezek elképzelések, a lehetséges megoldásokat együtt
kellene meghatároziii, ha Önök egyetértenek szándékainkkal. Segit-
ségükre, támogatásukra és ötleteikre számitmik.
Számlaszámunk:

MNB 65700093-10119501
Ribáné Horváth Enikő

A kirándulás
Kirándulni volt az osztály,
a városnézesi napon,

bejártuk a 48-as iQak útját,
gyalog, át a hidakon.

Lattuk a Pilvax kávéház rejtélyes belsejét,
egy százéves t'át,
egy múzeum rejtekét.
A'"múzeumbaiia 12 pont "szíilöanyját", egy nyomdát.

Voltmik a Mátyás Templomban,
a Gellért hegyen,
mely teljes pompában csillogott,
ragyogott szemüiikben.
A buszba fáradtan ziihant be mindeiiki,
a kirándulás végén,
hogy hazatérhesscn,
e sok gyaloglás révéii.

A hazatérés után,
elöntött miiiket a sztilők kérdéseinek ziihataga,
mi néztünk unván,
de ök folytatták meg nem állva.

Nagy Aiiett 6. oszt.

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETITO
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hossziitávi-i bérbeadás külföldjeknek is, video^
filmes nyilvántartás, számitógépes adatfeldolgozas, értékbecslés ugyvédi

közrenuiködés. Elsösorban Pilisborosjenö, Oröm, Budakalászterületén lévő
ingatlanok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf::06-30-218-531

Képviselet:
Pengő bolt06-26.336.593

Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;
szombat:10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

Ez év október elsejétöl bővült a Könyvtár y ^T-\ \7T~ Á 1> I? fST Sajnos, vagy örvendetes, de ma már az
szolgáltatási skálája. Ma már a könyv-, ,,, .,.,"'.^'v'/, ', '',, v '%--7'*-. '>'. '^-^*- ol.vasói szokások is megváltoztak, lényege-
diafilm és diavetitő-, videofilm köl- sen többet olvassák az információs
csöiizés mellett lehet rendelni színliáz jegyeket is. Részletes prog- kézikönyveket, és egyre kevesebb idö jut a szépirodalmi könyvek
ramkínálatból választhat a színházba járó és a jegyeket megrendelés olvasására. Ezíiton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik
alapján a könyvtárban átveheti. Igen örvendetes azt látai, hogy egyre könyvadományokkal támogatjak az állománygyarapítást, és továbbra
többen és többen veszik igénybe szolgáltatásunkat. A köuyvkínálattal, is várom a már kinőtt (gyemiek könyvek), többpéldányos vagy már
könyvíijdonságok beszerzésével igyekszem lépést tartani - a szíikös többször elolvasott könyveket. Remélem a kedves olvasóval
keretek mellett is- az egyre bővtilö igényekkel. Most már hetente legközelebb személyesen is találkozom, és részletes tájékoztatást ad-
három alkalommal ( hétfő-szerda-péntek) 17-1 83°-ig tart a kölcsönzési hatok a különbözö könyvtári szolgáltatásokról.
idő. Sokan élnek a kézikönyvek lehetőségeivel és a könyvtárban
oldják meg a feladatokat, melyekliez igen sok infonnáció szlikséges. Tisztelettel: Bereckiné Szendrey Éva

Ha telnek a zsákok,

mert nőnek a gyerekek
és nagyobb ruha kell, akkor

gyere el
1997. november 15-én (szombaton)

9 és 11 óra között a Művelödési Házban tartandó

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZÉRE
Eladható és megvásárolható: ruhák, cipők, játékok, babakocsik, cse-
csemő^ondozási cikkek, száiikó, bicikli, diafilm, bababútorok és min-
den, amit a gyemiekgondozásnál mar nem használsz.
A Börzére a következő gyártók kaptak meghívást és képviselik
magukat termékeik akciós áron való árusításával:
. LIBERO - akik különbözö pelenkákat ámsítanak

. HEINZ - akik 55 féle Kecskeméti és 19 féle Heinz bébiételt

kinálnak megvételre
. JOI-E^SON and JOHNSON - akiknél csecsemőápolási és

kozmetikai cikkeket vásárolhatunk

A belépő 20 forint felnőttenként, melyet az óvoda játékainak
megvasárlására ajánluiik fel. Kérem, hogy az ámsítani kivánók - az
érdeklődés előzetes felmérése végett - egy jelentkezési cédulát dob-
janak be a Müvelődési Ház bejáratánál található dobozba, amelyen a
nevet és az ámsitandó targyakat jelölik meg. (pl. mha + játék)
Hataridő: november 6.

A vásár után lehetőség lesz a nem értékesített mhák összegyíijtésére -
akik élni kívámiak ezzel - és a Jótékonysági Boltba való eljuttatásra.
Érdeklődni Dienes Dóránal lehet a 06 20 322 021-es telefonon.

Mostanában feltíüiően süriin hallatszik fel a sziréna, és jelenik meg
látásjavító szinű tüzoltóautónk. Nem rendszeresített gyakorlatról van
szó, hiszen valós tűzliöz riasztják öket már-már napirendszerii gyako-
risággal a Kálvária felé vezetö úthoz. Ha a szóbeszédnek hihettüik,
feltehetően unatkozó gyerekek tettéről van szó, akik nem kis időt és
péiizt vesziiek el öiikéntes, de többségében családos tüzoltóiiik ide-
jéből és energiájából. Megnő ilyenkor a szülők felelössége, de a
számonkérés lehetösége is. Nem feladatom az ítélkezés, csak javasol-
ható, hogy egy-két "ejnye-ejnye" helyett bevalna a régi nevelési
módszer a "fenékegyengetés" és a sztilői felelöségre vonás. Elég sok
felelőtlen felnőtt iniatt kell kivonulni a pusztító tüzliöz, ne kelljen "
gyemieki csínytevés" miatt is tűzoltóüiknak dolgukat végeziiiük.

K-elt. október tizedikén szirénamentes időkben reménykedve.

iisn^in^ KLyp
novemberi programok

november 13 (csütörtök) 10-12 órakor
féltékenység a testvérek között
tanácsok a fogyasztáshoz
játék és fejlesztö foglalkozások 12-13 hónapos korban
zokiiibáb készítése

november 27(csütörtök) 10-12 órakor
egyéni problémák, örömök megbeszélése, tapasztalatok,
ötletek átadása
a borok tárolása

csipkebogyóiekvár receptje
alinakoszom készítése

Egyéves a Pilisborosjenöi
Karitász Csoport

Szeptember 23-án a Missziós
Házban egy lelkes kis csapat ün-
nepelte megalakulásának első év-
fordulóját. Összesen 12 tagot
számlálmik, (ebböl négy házas-
pár), a helyi Karitasz Csoportról
van szö.

Kedves, baráti légkörben köszön-
töttük egymást, s megtisztelt ben-
nüiiket a Plébános úr, a Kántor úra

Szociális Bizottság vezetöje, az
ürömi Karitász Csoport vezetője,
valamint ketten a keresztes

nővérek közlil.. A Polgámiester úr
kimentette magát képviselő-
testületi ülés miatt.

Ainikor a Karitász Csoport létre-
jött, örönunel állapítottuk meg,
hogy a karitász feladatok köztil

Dóra

nálimk mar igen sok nemcsak
müködik és jól működik, hanem
hosszú múltra is tekinthet vissza,

mint például az idösek gondo-
zása, a Missziós Ház, a betegek
látogatása, a szegény sorsúak
segítése, az alkoholbetegek gon-
dozasa, a nagycsaládosok felka-
rolása stb.

Mégis találtmik olyan feladatot,
amelyik falmikban újnak számi-
tott, ez a szerény jövedelmüek
boltja, amiről az elmúlt Hímiondó
már beszámolt.
A kis bolt természetesen nem

működik hibamentesen, az is elö-

fordulhat, hogy még ezek a sze-
rény árak is magasak lehetnek
valaki(k) számára, de a jó szandék
mindig jelen van. S a bolt kis
bevételéből ledeztük póldaul a

Érdeklődj Esztemél, a védőnőnél vagy a 06 20 322 021 -es telefonon
Dóra

közelmúltban a kirandulást

Vácratótra, melyről a jelen Hir-
mondó is ír.

Kerestük az utat, hogyan tovább,
vállaljmik-e új feladatokat, vagy a
jelenlegitjavítsuk. Nos, bármind-
két út nyitva áll, egyelőre a jelen-
legi továbbfejlesztése mellett
szavaztuiik, természetesen fela-

jánlva segitségünket az egyéb
karitatív muiikákban való rész-
vételre is.
Kedves Olvasóiiik!

Lezajlottak, vagy éppen most foly-
nak az őszi szekrényrendezések, s

elihez a következő segitséget ad-
juk és viszontkérjük: (Az ötlet
tölünk nyugatra Európában na-
gyonjól bevált!)
*Bárki, aki résztüikre nihát sze-

retne l'elajánlani, ha a Missziós

Házba elmegy ott ruhagyűjtő
zsakot kap,
*Esetleg telefonon üzenet hagy-
ható a cikk végén található
számokon. és elvissztik lakásra

a zsákot,
".Mindkét esetben megbeszélt
időben az összegyiijtött holmikért
érte is megyünk.
Onök segitettek már eddig is
iiekünk, kérjük további együtt-
müködésüket, sok-sok embertár-

suiikjavara és öröiiiére!
Vámiik és hívuiik új jelentkezőket
is csoportunkba, ugyancsak a
megadott teletbnszámokon
(üzenetrögzitő és FAX is), ahol
szívesen aduiik tajékoztatást is
maguiikról.
336 -931 336-001

A Karitá.sz Csoport



Ú J ARUH^Z A kÖZELBEN!
Az INKU Nemzetközi kereskedelmi Kfit. megnyitotta harmadik, DekorMarket nevű
padlószőnyeg és lakástextil áruházát az Önök közelében, a Bécsi úton a Börze
Kereskedőházban, az Opel Maxabo mellett. Közel 600 m2 -en több száz féle szőnyeg-
padló, fiiggöny, dekoranyag, tapéta és még sok más közül választhatnak.

Szőnyegpadlók:
Jupiter
Harmony
Symphony
Melody
Lugano

csak
csak
csak
csak
csak

690,-Ft/m'
890, -Ft/m2
1190, -Ft/m2
1190, -Ft/m2
1390, -Ft/m2

Bevezető akciós, szuper szőnyegpadló árak, csak most, amíg a készlet tart!

Cavalier
Caravelle
Corvette

Eros
Flair
Flirt

3490,-Ft helyett
2990,-Ft helyett
2590,-Ft helyett
3790,-Ft helyett
2990,-Ft helyett
3990,-Ft helyett

most csak
most csak
most csak
most csak
most csak
most csak

2-3 mm vastag habalátétes PVC-k már
3 és 4 méter széles PVC-k most csak
Tapéták már
Dekoranyag
Függönyök(300 cm magas) már

2990, -Ft/mz
1990, -Ft/m2
1690, -Ft/m2
2390, -Ft/m2
2590,-Ft/m2
2590,-Ft/m2

390,-Ft/m2-től
990, -Ft/m2
299, -Ft/tekercs

390, -Ft/m-töl
990, -Ft/m-től

Maradék szőnyegek akár 90 %-os árengedménnyel is.
Cím: 1037 Budapest Bécsi út 250. Nyitva: hétfőtől-|)éntekig 9-19-ig

|]Telefon:06-l-250-7419, 117 szombaton 9-16-ig
Minden kedvcs vásárlónknak ajándék INKU lufi.

A hirdetés bemutatójának 10 % árengedmény - az akciós áruk kivételével -
minden termékünkből 1997. december 6-ig!!!!

^elhívás!
1997. 10. 16-án a 16'° órakor induló
Budapest-Pilisborosjenő buszjáraton, az
Oröm és Pilisborosjenő közötti szakaszon,

1 miután a busz csakiiem teljesen kiürült, egy
30-45 év körüli férfi egy 10 éves kislány
molesztált. Az illetö átlagos külsejű,

II famernadrágot viselt, és sötét tónusú
mintás pulóvert viselt, továbbá jellegzete-
sen erős "szappanillata volt". A férfi a
borosjenői végállomásig utazott.
FelUívom szülőtársaim figyelmét és egyben
kérem Öiiöket, figyeljünk egymás gyer-
mekeire és segítsüiik nekik, ha bajba jut-
nak.

Aki akánnilyen érdemleges infonTiációval
tud szolgáhii, azt kérjük, hogy a pilisboros-
jenöi Önkonnányzatban a polgármester
úmál jelentkezzen.

Megnyitottuk
PORTBOLTUNKAT

a Pilísboiosjenő, Bécsi út 95. sz.
alatt.

FILA^KAPPA, SPEEDO, ECO,
MÁRKÁKSZÉLES

VÁLASZTÉKÁVAL.
Telefon: 06-26-336-755

Nyitva: hétfő- péntek 9-17-ig,
szombat 9-13 őráig

Szeretettel várjuk kedves
Vásárlóinkat!

Oszi lomtalanítás
1997. november 10-én és 11-én háztartási

lom-gyűjtést szervezüiik. A gyűjtőhelyek a
felsorolt útkereszteződések. terek. A lom el-

szállítása 1997. november 12. és 14. között
lesz. Nem helyezliető el veszélyes hulladék,
anyagmaradványok: pl. vegyszerek, fes-
tékek, olajos alkatrészek, olajoshordók, ipari
hulladékok, autókarosszéria, nagysúlyíi
fémes elemek, építési hulladékok, stb.
Kériüik minden érdekeltet, hogy a közölt
feltételeket tartsa és tartassa be.

Segítségüket köszönjük.
Gyűjtőhelyek:
Budai íit, Fő út, Iskola utca, Szölö utca,
Kevélyhegyi út, Tölgyfa utca, Ezíisthegyi út,
Hunyadi utca, Vár utca, Erdö utca, Búza
utca, Napos tér, Kövesbérci utca, Tíicsök
utca, Téglagyári utca, Bécsi út és a hozzajiik
csatlakozó utcák. közök. terek találkozá-

sainál lehet a forgalom zavarása nélkül a
loinot elhelyeziú.

Polgánnesteri Hivatal

Októbcri on'osi ügycleti bcosztás

;

2

3

4

5

6
/

8

9

10

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. Kovács L

Dr. Kovács L

Dr. Kovács L

Dr. Kovács L

Dr. Kormos J.

Dr. BaksaE.
Dr. BaksaE.
Dr. BaksaE.
Dr. Baksa E.
Dr. Kovács L

Kovács György
Venesz Ilona

Komios József

Péterily László
Meggyesi Tünde
Kovács Levente

Baksa Éva

Ejszakai ügyeleti
18-08-ig

//
12
13
14
JS
16
17
JS
]9
20

Dr. PéterjJyL.
Dr. Kornios J.

Dr. BaksaE.
Dr. Kovács L

Dr. Kovács L

Dr. KovácsL

Dr. KovácsL

Dr. Péterffy L.
Dr. Kormos J.

Dr. BaksaE.

Oröm. Honvéd u

Pbj., Mária u. 13
llröm. Doktor u.

llröm, Dózsa Gy
Pbj., Steiiilieim i
Oröm. Honvéd u

Oröm Dózsa Gy.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

. 24.

21.
. 18.
1. 2.
. 24.

Dr. Kormos J.

Dr. KormosJ.
Dr. Kormos J.

Dr. Kovács L

Dr. Kovács L

Dr. Kormos J.

Dr. Baksa E.
Dr. KovácsL

Dr. KovácsL

Dr. Kovács L

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410

u. 69. 350-440

időszak: Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési időben
( hétfőtől-péntekig) - sürgős csetben -

sziveskedjenek az orvosokat a rendelőben
keresni.

Lakossági fórum
A Közép-Duna-Völgyi

Kömyezetvédelmi Felügyelőség hird-
etménye

A 10-es út, ÖKO-INFRA Kft által
készített részletes hatástanulmánya
inegtekinthető az Öiikomtónyzataál
félfogadási időben. Fenti témával
kapcsolatban lakossági fónuiiot
tartuiik 1997. november 6-án 11

órakor. a pilisborosjenői Művelődési
Házban(Főútl6.)

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok megrendelésre,
TOTO-LOTTO-KENO, hírlap

vasárnap is kaphatő a
PENGŐBEN!

Pbj. Fo út. 2. Tel: 336-593
Nyitva: H-Cs: 7-11 ; 14-18

P : 7-1 3 ; 14-18
Szom:7-13; Vas: 8-1

Alapította: az Onkormányzat Kepviseló' Testülsta
Felelos kiadó': Szegedi RóbBrt polgármester

FeÍBlos szerkaszto: Marton FerBnc

A szBrkasztoség cimB: 2097 PilisborosJBno Fó' u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336. 313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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Tavalv Szenteste clárasztotta a lakást no^tíinh<*i<; IAI/^I a kakaógép. Hiába " fejtem " ,semmi
a kacaláradat. " Ajándók " jelszóval ^-... --. . . - - ^ ^gy^ ^^ ^^ ^ ^
inííanyag iiiíityiirök és liasziiálhalatlan izék lievcrtek cgyiiiás clőzékcnycn scgitciii kczdctt. Bökdöste, piszkálla ... , inig be
hegyón-hátán. Lópni alig lehetetl. Bár iiem is kcllclt . inert ini ncm indult. En pedig a közvellcn stílusomban lelkendeztem,
ehelvctt fővárosiinkat róttuk rokontól rokonig. Mcgfogadlam . liogy inilycn íigycs . ós liogy inennyirc köszönöm. A pincér arcán
hogy a következö Karácsony lcsz éleleni legcgyszeríibb. legpii- liatalinas valtozás inent vógbe. Tcljes zavar ós inegdöbbenés
ritánabb Karácsonya. Nagyon kevós, jól mcgfontoll. igazán nradt fctciii. Kcrck nyolc évc ncin dicsórte meg sciiki. A kevés,
személyes ajándék . Lchelőlcg minél több sajál készitósíi. nólia löbb. és clihcz inindcn teclmikai feltelel adva van . ugyanis
Ezeknek ugyanis ktilön kisugárzíisuk van. Es niiiiól többct iclén nnliink mindcn inasina töiikrcinent. Egő helyell így gyerlya
ajándékozni inagamból. Odarigyelést. türelmet. dicsérelet. lesz. zcne helyelt pcdig ónek. Dc a viaszillatú csendben talán
Ncmróg n pároinmal három iiapol Sopronban löltölliink " jobban inegmarad ;i lónycg.
házíissagfrissílés " cóljiíból. A/. óttcreiubcn cgyik rcggel eldugull li. f.b.

ÍÍ$ &&^ íh f!, &A fi.
ÍfÍf^ií^ífíSf'fiVp

A i% é

Kedves Olvasók!
Boldog Karácsonyi Uiincpekct ós szcrciicsós.

crcdinónyckbcn gazdag Uj Esztciidőt kiváiiuiik!
A Szerkcszlőség
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wir wiinschen Ilincn fröhliclic Wcinachlcn und cin gliick-

liclies, crfolgrciches Neujahr.
Dic Milarbeiter dcr Rcdaktioii

A. ^^ (*, , ^ A, . *. ^ A /í.

Ismételtcn döntölt Magyur- _.. . . ...... ""_ . ^^ . lom nróg sokan fognak órdem-
országnépe önnön sorsíiról. TÖrténelmÍ dÖUtÓS 1997. nOVCmber 16-án legcs ós tudományos
Ezer éwel ezclött scm volt (NATO - igcii/ncm) vólcmónyt kircjlcni. Tóny,
könnyü a lehetöscgek közíil a l'clkínáltak a választás
történelmileg, hclycs utat kiválasztani. Akkor, allamisagiiiik lclictősógót az ors/ág polgarainak. A döntósrc jogosultak 49,24 %-a
kialaki. ilasakor a fejedclem, majd az il')ú király döntött ;i római, azaz a vcllc a tárudlsagot cs lcadta s?avazatát. l'cst mcgyc polgárai 47, 63
nvaigati kultúrát, allíimalkotó rcndct incgtcstcsitő katolicizn-iiis, %-\iim lcttck clcgct a lclhiv'íisnak. l'ilisborosjcnö szíivazásra jogosult
nyugat-curópai cszmercndszcr incllclt. lakóiiiak 59. 34 %-u ólt a választás lchctösógóvcl.
Ma ;iz orszagalkutó polgárokut voiituk bc u donlcsi niccliaiiiziniisba. A NA'I'(i) l;igs;igni vonalkozó "igcn" vagy "ncm" kórdésrc valaszoló
Hogy cz ;i nicgszólittuta.s liclyón való. vag. y clliibc'r/olt volt-c, goiido- polgaruiiik ;iz ulabbiíik szcrint ruygállak:

Sziiviixükiir

I.

n.

m.í

o.sszcscn

Váliis/tó |)olg;;irok

száma

781

1(.)08

Sxavay.ük % Sziiviiy. silsxiim

477

599

61.08 _|_
59, 42

Igcn / %

403 / S4,49

468 , 78. 13

Ncm / %

71 / 14, 88

123 , 20, 53

W ___L_.""_i9^,_____l__j?"i4.... _._|_.... __._A68__/'^?__J_23/11, 79

En'énytclcn / %
3 / 0. 63

8 / 1,34

4 / 2. 05

2142 1 1271 59. 34 1039/S 1, 75 217, 17. 07 15, 1. 18

Mivel a szavazasra jogosultak többscge ncm vett rószt íi szav;i/.;isoii ór\'cit l'igyclembe vcszik, s ;i s'/.crződósckbcii tckinlcttul lcsznek
czórt ;i belépási tárgyalasokon vóleniónyük tisztázíitlansaga niiatt nein alapvctö crvcikrc.
\'clictők rigyclcmbc. Sajnálhaló uz ;i közönibös niagatartás. Így ;i Ki\';inoni lügycn a döiilós vógrc hosszú távon biztonságunk,

NATO-val kiipcsolaliis szcr/ödósckhcz iilólago.s biniló incgjcgy- líiggcllcnsóguiik alapja-'/iílogja, hozzon mindcn tckintctben
/.óscknck iiincs hclvu a távoliuaradók rus/.óról. Csuk rciiiulhctjí'ik, lclcinulkudóst a liaz;i mindcn polyaríiiiak.
liogy a lcliclősógck haturun bulül a kiscbbsógbcn iiiarudl "ncin tt'itxir" Szcgcdi Róbert

A tartalomból:
Egyházi hírek
A népszavazásról
Iskolaihírek
Onkormányzati oldal

A tartalomból:
Kié a falu?
Közösségi rendezvények
Felhívások

Hirdetések



Közlemény
A laliibaii ;iz cliiiúll idöszakbaii tapasztalt ciigedóly iiclküli s/.cinótlcru-
kasok es köxtcríilclcn lörtóiiö bc iiein jclentett épilcsi aiiyíig ós cgycb
tönnelekck kirakasa iiualt a Pol.aunnesleri I-livatal - az alabbiakbaii
tajékoztatja a l'alu lakoss;ig;ít:
Közteríiletet tartósan igóiiybe vciini ;i Polganiicstcri [livatal ciigedclyc-
vcl, dijdzctós elleiióbcii lclict.
A kö/tcriilctck ciigcilóly iiclktili husziiálalat hi iladcktalaiiul mcg kcll

s./íiiitclni vagy ;i/. eiií;cdólyt a l'olgunnesleri IIivataltól pótlólagosnn
iiieiíkenii.
A kópvisclö-tcslíilct köztisxlasugról szóló 7/1997.sz. rciidululóben reii-
delkczetl a közsóg tcri.ilclcii lcvö iiiugán cs koztcríilelck lis/.tiisííg;iról,
ezérl a liivatkozolt rciidclct ineglarlására kcll a ligyclinct tclhiviiiiiik.

A l'olganncstcri Hivatat a hclyi rciidelct vógrchajtásu órdekében
liEilhatós intcxkedósckct kíváii lenni.

IZIjtiríisiiiik soi. iii alkalinaziii Ibgjuk u szíibálysertósi törvéiiyben l'oglal-
takiit, illctvc ax cgycs szabálysórtósckról szóló 17/1968. /IV. 14., sz.
koniiáiiv rcndclctbcii írtakat Fclkórüiik lehát iniiidcn érintettet, hogy az
ciigcdely iiólküli köztertilet loglalását sztiiitcssc ineg!
A ko/.clgö telrc való l'igyclcinincl lclliivjuk a lakossug l'igyelinót, liogy az
iiigallaiiok előtti tcrillet - az iit kópzelelbeli felczővonaláig tönénö -
t;ikarit;isáról, szükség szcriiiti jógtclciulósóról goudoskodjaiuik. A többi
tcriilcl tis/.titásáról, ós u köxutak lioinokszórásáról a Polgannestcri
1-Iivatnl goiuloskodik.

Pilisborosjciiő, 1997. iiovcmber 17.
dr. He^cdiisiié Schniidl Ayirs ]eg\7.a

Az 1996. évi LXXXV. törvénnyel módosított 1990. évi XCIII. törvény az államigazgatási
eljárásban alkalmazandó illetékek

Az elsölbk'ú állaiiiigazeatási cljarás illcléke l. OOO, - /\ inagy;>r állainpolgársági hizoin'ilváiiy kiállilására iráiiyiiló cljárii.s
Az elsölbkú áltaiiiigaziíatási lialaroziit cllcni fcllclibczósbcn vilaloll u.s.szeg IDÍII- líirtokvcdclini cljárás nicgindilá.sa iránti kérclcm
den iiicskczdelt 10. 000.- Ft-ia iitáii 100. - lcgalább 2.000,-
I-[a ;i fcllcbliczcsi elj;ír;ís t;írgy;íiuik crlók-c péiv. licn ncin állapillialá iiicg

2. 000,-
A feliigvclcti iiilézkccicst kczdcincnvcző kérclcni 5. ()00,-

Közérdckii liejclcntések. paiiaszok O
Az állaiiii.eaz.eata.si cliarásban kcszitclt liitelcsített iná.solal. illclőlcg kivoiuit
clso oldal 30,-
mindcn további iiicekczdctt oltlal 2ü,-
idceeii iivclvű 30,-
A nciii hitelcsilcll lciiviiuisolat illclókc oldalaiikéiil 20,-

Az credcti jcgyzököiiyvvcl cgyidcjíilcg ;íl(itcssc] kósziilt iegy/. ököiiyv-iiliisolat
illetékc olclalankónt 10,-

lcgalább 30,-
Egészscgíi&yi lcladalokkal kapcsolalos cljárás (I
Szociális igiizgalás kűróbc larlozó cljárások (I
Gváiinigvi isazsal;is l'cladalai 0

Bcrlcti jogviszuny lalylalás 1993. XII. 31. elölt iováhagyott tarlási szcrzodcs
csetcn l. UOO,-

Elso lakásliozjutó liatal házasok tániügalá.sa iránti kcrclciii l. OÖÖ,-
Részletlizctési kérelniek l. OOO,-
Adóieazolás kiadása iránti kérclcm l.OOO,-
Adó- ós értckbizoiivitváiiv iráiiti kcrc]ciii l. OOO,-

Adózással kapcsolatos iiióltányosság iiicgallapitása iránli kcrclciii l. OOO,-
:\y. cidózo cgyei'ilcgóról kc.szítctt Itzctcsi órlcsítcs cllciii joyörvoslíU O
Az adólialóságiiál kcztlciiiciiyczcll cgyóli eljárús (I
1-latósáai bimiiyitvaiiv 1.1100,-
PIatósa.ei t)izoiivil\anv élctbcnlct ÍRiizolására /kiilloldi iiviiRdi'ilio/. / (I

Szakl'orditó. loliiiác.s. .s/.aklörditá-toliiiacs. koiil'crciicia lolmacs. igíizolványok
kiadásu l. OOO,-
Lakó. i]lct\'c larlúzkodá.si licly bcjclciilósc cs incg.sziinlclcs I)
Ullcvól kérclcni 5 cvre 4.000,-
Utlcvcl kcieicin 5 óvnól lios.-izabb ii.lötarlaiiira 6. 1100,-
Ulle\ él k-órelciii 18 év alatt e.s 70 cv lclell 1. 0(1(1,-
Rcndszercs kiilluldru utazás.sal járó iinuikakör c|]á(;'is;'i]io/.. ;i iiiiinkiillaló állal ;i

t-lolgoxó rcszcrc kcrt [iiásodik iiiagáiiúllcvél kiadá.sával. cn'ciiyességi itlcjóiick
[iiceliosszabbili'isával kapcsulato. s eljáras j. OÜO,-
Messciiiinisiill. el\'e. szell. ulazá.sru ]D;Í.S iiiótloii ;ilk;ilinallanii;'i váll úllcvcl

liclyelt kiálliloll új okiiiáin'cil az ;ilapelj;irás illclókóiiek kctszcreset kell mcg-
lizeliii

1 S cs 70 ev kö/.óll S. IIOO,-
1 S evct bc iiciii löllöll.
illctvc 70. clclcvót bclöllöll sxcniélv csclcbcii 2. 1)00,-

Aiiyak'M]iy\i bcjcgy/.ósi kiig;izitá.si kórclein (I
Aiiyakoiiy\'i licjcayy.ó.s cllial;i.s/. l;'i.s;i II
Alivakonvx'i esclck kiilalási kcrclinc l. OOO,-
NcvvállozlalAsi ktiiclnick 1. 0(10,-
ll;ü';> :iiivakiiiivv kcrclcin (I

Egy liónap \'arakii/. á.s alóli lclincnlc. s 1. 00(1,-
lloiiosílás. \'issailioiiosil;is II

Anyak-ui]v\'i ki\'t)iiat kiállitnsa (iiiciitcssó.a irólkiil) l. flCO,-

KiillÖldi állaiiipolgár liá/^isságkölcsólic/. sz. iikscgc.s iral 1.0(10,-
'l';iníi. s]'lv;'uiv ii;iiUi kérclcin I. COO,-

AiivakuiivM kivdiuit kiilloldról (I
l''cliiicnlcsi kórclciii.

|yiui,silv;íiiv Irc.sy.ci/csc alól li;í/;is.ságkíilós ccljára SOO,-

l.OÜO,-
l. OOO,-
o

0

o

l. OOO,-
u

o

o

l.OÜO,-
l. OOO,-
l. OOO,-
3.000,-

Rirtokvcdclini cljárá.sbaii vógreliajtási k-órcleiii
l,akcinircndczcsi elj;ii';ís mcginditása iranti kórelcm
I.akcínirciidczc.s - l'cllclibczés

l'nlhagyaléki cljárá.s iiiegindilása iránti k'érclciii
I laavalóki lcltár
Ciondnoki lcltár

Közlcrülct eliievezcsi iigyek
Szeiiiclyi adatokkal kapcsolatos aclatszolgíillatas
Szcinólyi azoiiosiloról lörtóiiö liatósugi bizoiiyitváiiy újbóli kiattása
I las/'.iiáliilbavótcli eiiBeclclv iróiiti kcrcleiii
Feniiiii;ir;ic1;'isi ciieetlclv iróiili kórclcni

Epílesi (buiitasi. I'clújitasi. átalakilási. bovitósi stb.)
cnsctlélv iraiiti kcrelcm 5. 000,-

Lakóópiilct mellék'cpi'ilctcnck. valamint kcritó.snck ;iz úpitósc (lcliijilása.
liclyreállítása. alnlakilása. bovitó.sc. clinozdilá.sa cs leboiUa.sa slb. ) 2.0ÖÖ,-
Elvi cpilcsi engcdcly iránli kcrelcni 2. ÜOO,-
l;lső l'okú cpitésiigyi liatú.sagi cljára.s iráiili kérelcin (ciigcdóly órvényc.s.ségének
iiicgliusszabbítása slb. ) 500,-
Epilcsrciidé.szcti. haló.sági inlézk-Ctlós iráiili kórclciii 2. 000,-
Epílc. siigyi lialósagi eljárasban igciiybc vclictö
valaiiieniiv] lcllebbczós 2. ÜÖO,-

I.akóhu/. (laká.s) cpilcsscl kapcsolatos ópilósi (clvi cpilósi. l'clújitasi, átalakítási.
Ixivilósi. cliiiozdil;i.si. lebonli'isi) cs li;).sz]i;ilatlia\'ótc]i cngctlcly iránti clsö lök-ú
cliarás iráiili kórclcin 0
Kellönól löbb lak-ólelek kialakitasa. lclkenkénl 500,-
Otliilötclek kialakitas;i. tclkenkciil 2.000,-
Egycb ópilósi tclck kialakitásn cscléii egósz és
iiieskezdelt hekláronként 600,-

Eiigedély órvényck nicgliosszabbílá.sa 500,-
Allalaiios c]i;'ir;ísi illctck (házszámuzá.s. övczcl. átsorolás slb. ) l. OOO,-
l'-ellcbbc/cs 2.0()ü,-
Tclcpcngedóly iránti kórclcni l.OOÖ,-
]^g\'ciii \';ílln]koz;ísra vonalko/. ó adaligazolíis kóróse l. ÖOO,-
17ellcl)be/.ós 2.000,-
Ziijhalurórtók mcgallapitá.sa iraiili kérelciii l. UOU,-
Egyciii \';illalkoxói iga/.ulvány ós iiiükötlcsi ciigcclély kiadá.sa irant
kexi.lcineiiye/.ett cljái'ás 5.000,-
Vallalko/. ó iga/.olváiiv niódo.sil;isa iránti kcrelcni 2. 000,-
V.illalkiizói ifiíizolviiny inciisziiiió.sc iraiiti kórelein 2. ÖÜO,-
A/. irotlii ;'ill;il kiadott ciiscdélvckböl másolal kiadasu 2. UOO,-

.l>i\'etlcki ciiecilólv kiadá.sa l. OOÜ,-
Jövctlcki ciiect.lélv niÓLlosítása l. OOO,-
Jövctlcki enyctlclv incss/. iiiicsc iránli kcrcleiii l. OÜO,-

IJ/.lutiiyitiís bejclciilesc l. OOO,-
IJ/. lcliivil. ís inc.us/iiiicsc l. OOO,-

l''i/elí'i x'uiitlégláló ciigcilcly iiicg.s'/.íiiilctcseO
Ailat. illclvc iiilbrniaciókcrós

(iiciii liival.'ilos s/.crv incgkcrc. sc.sc úljáil) I. ÜUO,-
()k-l;il;isi inló/.iiiónvck iniiköilcsévcl. létcsilusevcl. átszcrvcxcsévcl. incKSziin-

letcsóvel kupcsolatus (ii;yck I)
'l'iiiikolulc/cltscggcl kapcsolalo. s cljarások 0

I'ilisborosjciiö. iy97. oklóbcr 31.
l)r. lley, i. 'cliísiie Scliiiiiill /l.í;<t'. v jegyzö

ON OS!
Fogászati swrö vi!.sgálaíról tájékoztatás

rlAz Állami Népegészségíig>'i cs Tisztion-osi Szolgálat Biidakörnycki Városi Íiitezetének tiszti főorvosa dr. Koroinpay Mária arra
kért, liogy teg>aik közzó az alábbifclliívást.
^Az 1975. óvi II töivóny ós annak többször módositott 89/1990/V. Ol. NM sz. végrchajtási rendclete órtclmében a fogmegtanó és|
'prolclikai szolgállatásokra a bizlosítolt

1998. január 01. na|). ját kiivcrócn I ]
csak abbaii az csetbcn jogosult. lia az clöző évbeii szíirö vizsgálaton részt vctt. és az erről szóló igazolást bcmutatja.

' A 103^/1995. /VIII.25/ korm. rendcletet módosító 96/1997/VI. II. / korm. rendelet 16/2. § (13. ) bekezdése kimondja, hogy: 1
'Az Orszagos Egószségbiztosítási Pónztár által fiiianszírozott fogászali alapdlátási szolgálatök or\'osai a körzetíikÍÍöz tartozó
lakosok rcszérc - a kiilön jogszabaly clöírásai szcrint- kölclcsck fogászali szíiró vizsgálalot vcgczni szakmai előírásoknak
inegfclclőcii. és arról igazolást adni."

1 ITchát 1997. dcccnibcr 31-ig fogászíiti szíirő vizsgálaton meg kell jclenni. és crről igazolást kérni az OEP-hez tartozó fogorvosi
jinlózclcktől. vagy fogon'osoklól. liogy a biztosílott kcdvczinénycs eliálast kapjoii a feiit ciiilítctt szolgáltatásokra.

Szegedi Róbert

Nyugdíjasok
fígyelem!

Akiknck özvcgyi nyugdíjat
eddig inég egyáltalán nem állapí-
tottak meg, igónybejelentést kell
tenniük a lakóhclv szerint illetékcs
nyugdijbiztosítási igazgatóságnál,
kirendeltségnél, ha pedig házastár-
suk az elhalálozás idöpontjában
már nyugdíjas volt, a N^aigdíj-
Iblyósító Igazgatóságnál ( a Vasu-
tak nyugdíjasai, illetőlcg e szemé-
lyek özvegyei esetében pedig a
MAV Rt. Nyugdíj Igazgató-
ságnál).

A nöi és ifjúsági kézilabda
csapat eredményei

Magyar Kupa
Szeged-Pbj 27-26
Bajnoki iiiérkőzósek
Pbj-Salgólarján /NBII/ 31-16
XVII.ker. Lakóhcly SE - Pbj (BP/I IFI) 16-28
Gyöngyösi Főiskola - Pbj (NBII) 18-17
Pbj-Hatvaii (NBII)32-15
Láng Vasas - Pbj (NBII) 21-22

A női NBII Eszaki csoportjának ó'szi
végeredménye

1. Pilisszcntiván SE 18 pont
2. XI.ker Lágyniányosi TC 15 pont
3. Pilisboros. jcnői SE 12 pont

Jjra a bűnözésről!

^
.
.
<
4>

..^^... ^^. ^^^^, ^0^^, ^^

: PILIS 2000
$ INGATLANKÖZVETÍTŐ
^ KERESKEDELMI ÉS
t SzoLGÁL'rA-rö KFT.

Illgallanok eladasa, vétcle, liosszi'itávú ber-
^ beadas külföldiekiiek is, videoltlines

nyilváiitartás. .száinitógcpcs adatfeldol-
gozas, órlékbec.slés, ügyvédi közre-

iiiiiködós. Elsősorban Pili.sborosjeiiö,
Oröm, Biidakalász teriiletén lévő

iiigallanok közvetitésc.
.

Icl/I'ax: 06-26-336-504;
Rlt':: 06-30-218-531

Képvisclct:
^ ['cngö bolt 06-26-336-593
^ Féllogadás: Kcdd-péntek 11-19:
^- szombat: 10-14

. Ogyvüzclő igazgató: Kerényi Istvaii

. ^. ^..^^^^........... 4>
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Vigyázat! A szervczett bíínözés megjelent
közscgünkbcn is!

A Budaörsi Rcndőrkapitányság Bíinügyi Osz-
tályvezetoje az alábbi ügyekben tájékoztatott. ame-
lyeket okulásul ós a helyzct alapos mcgfontolása
céljából közzótcszek kivonalosan:

"Tájékoztatom Polgánnester Urat, hogy cll'ög-
tuk a Pilisborosjenőn cllopott VW Passat ügyében a
tetteseket. akik jclenlcg is a Budaörsi
Rendörkapitányság fogdáján vannak elözetes letartóz-
tatásban. Az ügy már vizsgálati szakban van,
clökószílvc czzel a vádemclósi javaslalot az Ügyeszsóg
részere. Ez ügyben pilisborosjeiiöi polgár is
tcttcstárskcnt kcriilt szóba. Az illetö szabadlábon van.

A lakásbetörésckkcl kapcsolatban, csakúgy mint
a gépjármülopásoknál az u. n. "lekövetés". a
betöréscknél a "kifigyelés" jelentkezik rógi-új
bíinelkövetósi módkent, mclynek során - tapaszta-
lataink szcrint. fökónt tcltcstársi formában - az
elkövctők az adott házban lakók. ós körnvczetük min-
dcnnapos ólctól folyamatosan kifigyelik. inrormációk

gyíijtenek. (pl. italozó hely, szórakozóhely, szűkebb-
tágabb ismeretségi kör, stb. ) ós czek összegzésével
'biztosra mennek", végrehajtják a bííncsclekményt.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy ren-
dclkezünk komoly opcratív ós nyílt információkkal a
bünelkövetöi körökröl. Intézkcdéseink - ha civil polgár
számára nem is látványos formában - dc folvamatosan

törtcnnek. Ezek eredményekóppen a "bandák" teljes
fclszámolását helveztük clötérbe. nem feledve azonban

a bííniigyi operativ akciók folytonosságát. nyomozói
járórszolgálatot seni.

Tájókoztatom továbbá Polgármcster urat, hogy
az On által jelzctt konkrót cselben (1997. október
ül-c) az clhagyott gépjármüvck ügyében a Budaörsi
Rcndörkapitányság vczctöjóhez intézkedést
kczdcmcnycztcm az csct kivizsgálására, mclynek ered-
ményóröl külön crtesítjük."

Morauvszki Islván r. flidgy.
mb. bíiniigyi oszlályvezetö
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1. A falu azó. ;iki bcniie lakik. No dc ki

lakik bciiiie? Aki iii;ir 300 cvc. vagy aki
régebbeii. vngy csak 40 évc. csetlcg aki
(egiiap óta? A kórdós cl iicin döntlictő és cl
neiii döntendő cbből ;i szeiiipoiilból. Akkor
ax lakik ilt. aki idc v;ui bcjclciitvc. Ain

százakat köl in;ishov;í tclcplicly. vagy inás
különös crdek (pcrszc mennyivel jobb
lenne. ha ide fizetne adót. járulókol!).
Lakjon hál ilt az. aki ilt alszik cs itt tartja
kedveiic pizsainájál. A vikkcndes ugyan itt
alszik gyaknui. dc kcd\'cnc pizsaniáját. ha
kilio/'za is. viszi viss/a niagával; szóval
ininlha ő iieiii lakiia ilt igazáii. Lclict. liogy
az az igazi lakó. aki gondozza iidvarál.
utcáját. crdejól. ncin a kúlba ercgcti
szennves leveit. iuusk;itlil lcsz a/. ablakbn?
Bár c/. voln;i ;i/ idcnlis szciupont. incgscin
;ilkalin;izli;iló n jcleiirc szainos gazdas;'igi
ós kiillurális lóiiyczö iiiialt. Tclial azt. liogy
kió a falii. megmoiidani ncm didjiik annak
alapján. hogy ki lakik bennc.
Miiidazonaltal lassanként inindeiikiiick.

aki valamilyen kapcsolatban van a faluval.
cl kcllcnc dönlcnic. ;)?. ;i bi/.onyos knpcsolat
neki inilyeii Jogokal ad. inifóle kötc-
lességcket ir clő. Paldául ncni csak nz
Oiikormányzat dolga lcnnc a (ajbn illö

ópitkezós biztosítasa. hancin a polgiiniak is
rószt kclleiic veiiiiic cgy oly.iii liadliiias
tcstiilcl iininkajában. aiuit "Önkorl;ilz;it"-
iink ncvc/. hetiióiik.

2. A falii a/ó. aki itt sz;iv;iz. Ez jogilag
korrckl. hiszcii vnlaiui nkkor valakió. ha
afclcll rcndelkc/. ik. Rcndclkc/. ni valaini

felcll pcdig rcincllictőlcg s/^ivazojogot je-
lciil. ós iicin lörtóncliiii jogok;il. vagy a/.
isiiicrősök kláiijalioz íii/ődő vis/.onyoknt.
Sajnos a/.onbaii itt is liibad/ik valniiii. Kót
darab gyernickciii iicin s/.ava/ókópcs.
pedig elóg crös fokoii ill lakók. Jó. liogy
ncm szavaznak. nicrt k;iiupós;iiitóra cs bir-
salinasajlni sz;iva/,ii;iiiak. Dc iniórt iiiiics
nckiink. sz.iilöknck liclyctliik is

szava/^itiiiik? A gycnucktclcii földiinivcsck
arra voksolnak. sz;iiitsiink föl inindciil. ;i/.
órctt gycrckíickiick iicni érclckcs ;i/. óvod;).
iskotn.

3. A falii azó. aki iníiveli. Fölcljcit iníivclik
a lulajdoiiosok. V;igy iicin iiuivclik. Akijar
a vár fcló. látluilja ;i gn/. s/. igclckcl ;i gondo-
zott földck közölt. Jóiiing.iiii pers/.e
szivcscbbcn líitiiók erdőt v;igy ligeles rétct
n s/.áiilóföldck liclvclt. de lui inár iníívcliii

kcll. lcgyeii s-/ópeii iiiíh'cll. Vajon iiiikor
lcs/. a/ Oiikonn;iiiy/. ;ilii;ik lcliclősógc ós
crcjc . ililioz. liogy ckc iiiögó allílsa a föld-
iiiíivest? Ugyaiiis lia IICID iníivcl n föld-
inííves. cladni ;ikar. ;izoii ;i földöii pcdig

ncin libák lcgclnck majd, liancm palota-
tcslíi kacsák. Másfclől pcrszc ;i (úlbuzgókat
kcll nuijd kordábaii (arlani. akik szögesdró-
los kcritósckkcl kcritclt földjciken (Uröm
fcló inár látliatók ilycnck!) gyöiiyöríi bá-
dog-deszka várakat cpileiick Másrószt bi-
zonvos órtclcinbcn azok is a falut inűvclik.

akik ilt dolgoziiak: vállalkozók. liivatal-
nokok. pcdagógusok. kcrcskcdök slb. A
faliimíivclők lcnnószclcs inódoii hajla-
mosak a falut inngiikónak tckinteni. de
szcrciicsérc cgyiiiással is kcll küzdciiiíik.
így vaii csóly cgycnsulyra. Ugy líínik.
lcgiiikább ők alakilják a falii arculatát. de-
liogy >/. övck voiia a falii. azt iic gondoljuk.
4. A falii azé. aki löiikrctchcli. Bár (önkrc-

mclietiink cgy csőd kövctkczlóben is. iiiost
inkabb kiilsö hatalinakra gondolok;
póldaul aniikor valamely ősbarom. vagy
aniiak valaiucly liordája oplimálisnak larl
cgy niilópályál Siilc iióiii iiyárikonyliaján
átvc/.cliii olyiiródoii. liogy a liatarórtókck
csak ;)/. őriilcl halárat lópik túl.

Ha a/. iitolsó poiittól cKckiiitck. iicin lelek
olyaii s/.cinponlot. aincly alapján incg-
inondlialni. kió a falu. Nyilván rossz a
kórdós. dc talnii iiicgscin árl lis/. lay. ni.

Körle

A Római Katolikus Egyházközség 1997. december havi hírei

Mit kap a játszótér karácsonyra?

A játszótér érdekóbcn inár sokfólc ötlet sziiletcll. A lcgujabb ötlct;)/.. liogy knnícsonyra - ha cngcdik a csaladi tradíciók- vágolt fenyő
hclyelt vcg\ríink kis gyökercs fcnyőt. lehclöleg faiskolában. ;)xl dísxilsiik fel, niajd pcdig ;iz iiniicpck clinúltaval. ininól liamarabb
vigyük ki ;i inclcg szobaból. Ha lúl liidcg van kiiit. egy idcig t;irtli;iljiik gnra/sbaii. pincébcii. iic liagyjuk kisziiradiii ós kifagyni. ha
pedig a/ idő cngcdi vcnncljíik cl idciglciicscn vnlaliova <i kcrlbcii. Tavass/.;)!. aniikor tovabb ópitjük a Jats/.ólcrct. ineghirdclelt
időpontban lio/.zuk cl <i Hícskal. cs üllessíik cl <) p.irtoldalb;!. így lassankéiil ;iz cgós/. tcriilctct szcbbé lclictjíik. s móg lelkiismcrct
fiirdalásiink sciii les/. a liiábn kivágolt karacsoiiyfaerdők iiu;ill. H;i \'alaki i'igy crzi. iiciii tiid vagy iicni aknr a l'acskaval bibelődni. ini
vállaljuk a/. allelcllctésl. csak időbcn szóljon a/. nlábbi cíiuen: Dc.sscwffy Eraschct, I'atak u. 11. T: 336-846.

A Pilisborosjenőért
Alapítványról

A/ alapílvány cólja: Pilisborosjenö kiil-
tiirális. szociális ós cgós'/.scgiigyi. közössc-
gi ólctciick t;iinog;it;'is;i. ;i közbi/. loiis;íg
segilcse.
Alapítvaiiyiink adoiu.iiiyok gyíijtósóvcl
tudja felndatait incgv'íilósilaiii. A
ccliráiiyos. cgy-cgy konkról fcladal laiiio-
giitására bcórkcző ;idoiii;uiyok;il
elkíilöiiil^'c kc/.cljíik s iniiidcii csclbcii ;i
fcladat iiiegvalósilásnerl fclclös szeiiiólyrc
bí/. ziik a fcllias/. ii;íl;ísl. Aldlábaii koiikrct

cszközök. l;irgyak bcs/.cr/.ósórc rordílják
cxcn össxcgckcl. Póldáiil ;i /.ciiciskola
li;iiigszen'ás;irl;isr;i. ;i7. iskolíi t;irgyi cs/-
közökrc. a/. óvod;i játókokni. ;i potg;irőrscg
liíradáslccliiiikiii cs/.kö/.ökrc. ;i gycnuck-

fogtís/. ;it Dciitoiiyv (W) gcprc. ós ;i kó/. i-

labdacsnpat inc/.ckct ós fcls/crclóst
v;'is;iroll. Igy c/.ckkcl ;i dologi javakkal is;i
falub;iii iii.'irad ;i l;')iiiog;)l;'is órlókc. Sajiios
a várva-várl 1% inóg iiciii órkc/ctt iiicg.
rcinóljiik luiiii;)ros;in ;i/. is ;i syánil.'ínkoii
lcsz. A kö\-c(kc/. ő óvbcii böviil ;i koiikrct

cólok körc. s/.creliiéiik 1111 is scgilciii <i
J;its/.óp;irk clkcs/.ílcsébcn. Igy li;i
nlapitvíiiiyiiiikon kcrcs/.lül l;íiuog;llj;i c/t ;i/
íigyct. úgy cgyrcs/.t ndócsökkciilö iga/.olást
k;ip. iii.-ísrcs/. t Iia cgy koiikrcl j;ilckr;i fi/cti
;i t;íiiiog;il;ís(. ;ikkor l;iv;iss/;il cs iiv;íroii Oii
is l;ílli;Kj<) ;i iiicgv;ilósiil;isl. H;i cljcs
iiicrlckbcii fin.-iiis/. iro/. /.a ;i Játók
clkcs/.ilcsót. úgy cgy rc/.(<ibl;)v;il jclc/./.iik
kiiick ;i/. adoiiuiiiyí'iból \'alósiill iiicg.
Ebbcii ;i/. cs/. lciidőbcii kct ós fól iiiillió

fbriiitiiyi l;iinog;il;isl gyiijlölliiiik öss/.c ok-
(óber vógéig. Rcinóljtik liogy ii/ öv vcgi

linjraban inóg sokai) gondoliiak arra a
lclictősógrc. liogy adományaikkal scgilsék
;i jövő óvi fcladalaink incgvalósílását. s ;iz
ig;i/.olassat adojiikal 3()%-kal (a benzclctt
össxcg 3()%-;'ival) csökkciitsók.
Rószlctcs és bővcbb fclvilágosílast az
nl;ipitv;iiiy tilkáratól kapliatiiak.
Berc/kinó Szciidrcy Ev;i

Alapítványi iroda: 336 - 480
Köiivvtar: 336 - 377
Vtíniiik iiiiiidcn uj öllctet. scgitsóget
iniinkiiiiklro/. ós rcinóljiik. liogy lovábbra is
ilvcn luitókoiivdii érv'óiivcsiil a " Sok kicsi

sokra incgy" ig;izs;ig;i.
Kíx'aiioiii Onökiick. liogy cgós/sógbcii ós
crcdiiióiiyckbcii ga/.dag Uj Eszlciidő lcgyeii
;l/. 199K-;iscv

Bcrc/kiiró S/ciidrcv Ev;i

ADVl'Xr-UIÍ. IOV]':'!'

Az cidwiili iiidiick kolld.'i frlli'Ki' ''n". .'1 A'flfrí-
csoiiyi iiiiiii'iwkrr valo v. ldkr. szt'iltíl idejtí fz,
cimilwr Isli'. ii l''iniial( ciz i'mlwivkhcz való c/. s-o'

t'//(jrc/t'/t'/'i' emlrke. ziiiik. liy.yultal azonliaii
olvaii iclöszak f'.s'. aiiirlvikhvii e.z (i vix.'iZdi'.ni-
/t'/it'zr. t rciiráiiviljd j'i}i\vlmiíiil\vl Knxztii. 'i
lörlriii'li'. iii\'í'y, i. ni('i. 'iii(lili cljöveh'lnit'k
várá.'ii'irti. E kv. l <k miall az (idvnili ido d

hen.w'iv. y, !"' t;.v iin'ench'zií várakozas ideje.
03. Xavcri Szciil l''crcnc. Ol larlfiik Sznil l'iíl
iitdii ci ley, iioíy, 'ohh liillerilöiie. k. . 1552. ih'cnii-
her 3. -ÚII.

04. l);iinas/.kiis/i S/eiil Jíiiios ~0() lc'ijc'm
.
lcniz.wltínihr IIIVHI f.s- szrrzcli"s Irll ci Szaha-
Iwloslorhaii.

06. Szcnt Miklós ptispök
..l iiiiiuh'iiiiapi vlrlht'ii löhhiiyiiv iicm vaKyiiiik
ludaláhaii aiiiiak, lioyy' .'iolikal lohlwl knpiiiik,
niiiil (ichiiik. 1-la liidiiiik lialásak leiiiii, akkor

y, azday, -vik iy, (izán oz. úlí'. lt'iiik. l\. ömiyw li'ilhf-
csiíljiil\'. wjcil ti'llriiikul, lrvi;l\rm'. w}fiiiil<rl, holiill
.wkkalje. lenlo.whh voll az, amivé. má'ink fonnc'il-
lak niiiila'l.

Isleiil .wlia.w hirlolwljiik aimyirci. liogy' nicir nu
/it'//t'Mt' ('ird vaniiiiik. i'i.'íziiiil IKI vúrjiik i'il, IIL'
fülecljük: Ixlni iwír xakkdl rldhh rci/7 iiiiiila'l'
(l)irlricll Ifiillliorffi'r)
07. Advciit niu.sodik Vusaniapju.
OS. A üoltlogságos S/ü/, Mari;i S/cplötclcii l'o-
üaiitatasa

Tr.gcdi'l valaszlolt az iir. niéfi örökliil.
l^vellni r. f^v i''iáiiak, liojiy Iniiii'! Sziile/'iil:
l''öl(i, leiiy.c. r, <if, ki'.-iziill r/ eiliiek nv.jtíli'tl.
Ti. '^i'ii, kihni iiiiic.'i vrlck. vulaszloll . li'^yi 'siil.

"Salw Miimli Domiiia" líli\í. \'US/. Kájoiii
Jáiio.'i foi'tiilasti
11. Sxcnt Dainíizus/ pc ipu.
S66-1ÓI 38-1-i^ álll az i'f^vliáz rli'ii.
13. Szciit I.ucia s/.üz vurtaiu'i.

.
-I cliolílrcicíiiiiszi i'ilclözrslH'.ii ..izniwdrll vtír-
laiii'ilid!áll 30-1. (h'Ci'iiihi'r I3. -c'm

14. Advciil liunnadik V;is;ini;ip|;i.
19. líoldog V. Orhc 'iii p;ip;i. aki Avigiioiiból
viss/alcrt líóinaba. 137(1.
A bctleliuiui jus/. ol a/ csvs/críisL'g, ;i s/ctióiiyscg
ós a/. ul;i/. ;iloss;'is t^iu'is;i.ü;i. A inai t;irs;id;iloiii
c/cket ;i/. crciiyckct yyakraii gycngcsógiick. ;i/
cinberi s/.cinclvisúg incgalíi/. ;isaii;ik lckiiili.
l'ciliii Istcii l''i;i lcljcscii kiíiritcltc öiunagál
órlünk. liouv vuliiiik cí;\'iilt halailjoii ós niL'.üv;ill-
son ininkct.
Nvisd inca s/. iviiiikct. inciin\'ci Al\';íiik, lio.üv

Je/iis crkc/. csct öröiiiiiicl Ibüudjiik. iniiulií; ;i/. ö
ak;ir;it;U lclicsilsiik. us iiiiiulcii. s/.crclcirc
s/oniló cinbcrbcii öt lassiik '

21. Ai.lvuiit iicuycilik V;is;iniapj;i.
K.aracxdiiy ciz "niihrr" iiiiiii'iir. l'^y "niilH'r"
szi'tlclik. /^r (i .wk iiiillií'inl líi'iziil. iiki .'iziilrlrll,
xziili'lik c.'i szi'ilrliii fi iy, a fdlcliill. .. lz emher

fildli.fzlikdi cilkiilórli'iii. Nfiii vclc. llv. ii. lir^v
. /t'zff.s- r^v iii'iixzáiiilála.'i alkalmával jt'ill ci vi-
lcífíi'"' ~ íiniiloir t'&r ''"""'" f.'if'i.'izc'ir liidiii ukana.
liiíiiy (ilciltvati)jci vaii iir.'izc'i^dhtm. Az t'. iiihrr
szi'iiiiitástik l(ir(i\'ci. /l iieiiii.w}; kalf^óric'ijáha
.wrolják. /ifiv a niillitinlak kiízi'tl. /:'.< niéy. i'i.
ii^\'nii(ilil<i)r: i'si't';/r<f. rjiycdiilálló e. s iiir^i. 'i-
iiii.'lfllitílrllvii' Azrrl iiiinc/irl/iik oly fvniiye.l
. tef f.s' .'iziili. 'U'.wl. IK>K\' laiiíi. 'iílxiik: iiiiiiclni fiii-

her "vcilaki", vy.yi'ciiildllo cx mry, i.wiele. llielrlli. 'ii.

(II. .híilos l'al pc'iiili)
24. K;ir;ic.soiiv s/.ciU cslóic.
25. S/ciU K;ir;'ics()iiy tiiiiic]ic
. /()//'t'/t'/> ciz fsli'ii l''ia xzry,viiy hi'llrlh'iiii j(í-
'izoliilitiz. t. 'iiihe. rrli: li iiiiiiiliivc'ijaii, (il\ik K<"I~
chllwtiloli. ({iilyi izlak. szenvctlltík r.s- szvivllr. U! O

ti Szdhticiiló, a \lf. y, vcilló. i;.s' ililics Kii'fi iirv,
mi. 'tvlif. ii i'K/víiziiliii Irlii'liie. O iiivy, hally. alju
iilláiiilicit. fl'!. l'ál {Wjxi)
26. S/.ciit [slvaii. cl.sö vórti inii

27. S/.eiit .It'iiios iipostol. cvaiiüólisUi.
2S. S/.uiU Cs;ilad Vasnniiipji i.

.'I karác.'iiiiiv d p,yeriiiv. kt. 'k ÍÍIIIU'IK. '. . '1
lit'ri", zleii\vl<Hfk rzrii (i IKI/IOII i'^vxz . fzr-
ivU'liiiikt.'l (i ̂ yr. niick f'cle. la'll fiiríiiiiiiidlí, niivrl

/.(/('> f.s' nz2o/ miilalla mey, 'iznvtt'lvt. hoyy .wy'fl/
l'ic'il kiilc/lr f/ hozzúiik... Ma löhh, mint eyy'mil-
lic'ird K\vrmvk vl a foldiin. Ti'ihh minl fötmilliárd
K\vniitíl<iirlí (izi)nhaii niiics mil ciiiiü'. Niwi
iv.fzesfiliiek ki'llii y, oii^oza'<li(<i. "t'Vt'/twAcw.
.. iliol liálwn'i piiszlil, alinl az emhnvk ki'iivlr-
/t'/ft'A c.wldcifiili lól Ifívol rlni, ahol a .iziilők

t. 'lvállcik. dliiiS iiiry,.fZfili(i(lHak d iw. ley, niihrii

l<(i]ic. 'ii)lcilf>li: IIIÍIKÍ/K (i K\vrmekek az clsö ál-
dozalok. Az rmhuri.wy, jiivdjr allól ci
li'lii'ti'i.WKli'il /'iiKK. ('ll')i a i'i'nii'liyldi. cwielyet 11
fyi'rmrkrliiii'li aciiii liitiiiiik...

. l/i/ úljc'ihdii dll diiiiak, liof^v a ^yermük
ivxzv. 'ii'djrli isk'ii (irszciy,al1 an' <">iwaKal is l'izc'ii'-

jci az Klcthtil... (Philipp l'iittc'r)
31. S/.ciil S/.ilvcs/.tcr p;'ip;i.
7f vcif^v U'irifii ni ivmc. iiyi 'm, IKI licifíi'j . 'iiilid

.s'zr^l't'/f/ i'nirni!

.. [nirii.

1 )cccinbcr!

].; hóiiup ncvc gycnnckóvciiik lcgs/. cbb cinlókeit
clcvcníti incg clötlíink. A/. ajaiidókoxó Szent
Miklós ptispök. A csillogó karácsony.
];s/,(iiikbu jtil-c, liogy ;i/. clsö c.sillogó kanicsoiiy
ól;i iiuicn-oiiiiciii kclc/.cr cv tcll ul. S cnnck u
kótc/cr óviick ;i lciivól a/, Adáiiiiiak, Eváiiak

incgigórl Mcgváltó eljövctclc ragyoglulta, s
ra.av'osia niiik inu is.
Mi lctt voliui, h;i cx u lcnv ncm vcli ránk
sugarail? A iiia cinbcrc joggal lchcli lol a
kórilósl, lioyy hol v;ni u/ a lciiy7 YVis'/. u luíború,

a gyülölct ós sok-sok inás, miiitha kioltollák
voliia.

Islcii luí iiicirud igurctchu'/. 0 cloltja czekcl a
loldi lii/lcs/kckct. IIissztik, hogy rank ragyog-
líiljíi a k;iracsoiiy ki iicin alvó csillogásait,
lcnvct.

Csillosó karúcsony, ini is ho/xád jövünk.
Miitasd incg K.iiicscdct, w. ógi (liycniickct.
Iía!;\'osj;i bc iitiiiikal, inig li;iz;i iicin óriiiik.

"IIalljatok csudal! Egys/.cr volt hol nuin volt...."
Iskolunkban óvck ólci inc.srcndcmik a/ ;ilsó
taaozalos taniilók iiicscinoiidó vursciivót a s/.ülök. laiiilváiivyiiik cs u

inagiiiik öröincrc
A /.súlblc isii; ineglult laiilcruinbuii ;i/. cgyíittlct öröiiic, ;i/ ólctkori s;ij;'i-
tossugokiuik incyl'clclö nicscval;is/. tc'is, a sycnncki s/.cinclyisug l'cl-
s/_ubadiil;is;it crcdnióiivc/ö lóíikör lcllc ciiilcke/. clcssc iilóii is ;i iiovciiilicr

11-i dóliilunl. Mcggyö/ödóscni, hogy cz a/. önkifcjc/.ósi niocl is ho/-
/ascgit a iy'chnckck jobb iiiegisiiicrósólicz. ós clöbbrc vis/. a liidatosíiii
valasztókos c.s igciiycs iiyelvhas/.nálat, a lchctsóggoiHlu/;is lcrcii veg/ctt
iniinkákbc iii.

" Ifivekcziit. 'cl krll iie. nic.wk anv. IKIKV Iw.'izédud hihallaiiiil zi. 'iif^ji. 'ii
aik(ii(1n'il, lidiii'iii nrni is, liii^v A'('(/I'('. S- li(ijlrl<iiiv. w^a1. sziviv c.s' le. h'krc
i'rdhni iiiiiiiliálvn ...... rrzrliiu'. tliii'k cikaraloiilól fiiKK1' loliiif'K-'w
Irlirs.wii. " - valljuk cíívtitt ;i költövc]. K.ölcscy ]''urciicccl. A tíiiiílók

Iskolai hírek incllcll sok s/.íilö is s/.ivescn scgitctlc gycnnckól a
lclkcs/.iilósbcii. Kös/önct órlc'
A kis inuscmoiidók cröfcs/. ituscit iga/.oló si-

kcrólniúiiy scin inaradl ul. Nagy voll u/. öröiii, ainikor a vurscnyzők
legjolibjiii i'ilvulicllúk ;i/. oklcvclckcl ós u julaloinköiiyvckct . Kct taiuiló
kupviscli iskolaiikc il ;i tcrulcti vcrsciiycii. 'l'a.si lis/. ter nicisodik osztályos
cs Sy. iiho 'l'ami'i.s iicüvcdik os/lalvos líiiuilók. (irattiláluiik iickik!
Aiirilisbaii Iblylaljiik. l'lkkor kcrtil sor ;i vcrs- us pró/yiiiondó vcrsciiyre,
ciinclv iinin;ir s/. iiitóii li;isvom;iiuiv;'i vált iskolíiiikbaii. Rcinóljíik, hogy

iskoluiik iilapitví'iiiyy, u NKKUI.O, ;i/ Oiiök láinogatasa rcvcn scgilscgct
iivujt inóg több jiituloinköiiyv v;is;ir!;isaho/, ós od;iuj;indckoais;iho/.. Az
;il;ipitv;iiiy s/.áinlas/iiina: lSCi77557-l-13

Dillinont Eva
lanitönö

Diákolimpia
Voii/askör/cli .. is/. lylitcni. s/.

baiiioksú.ü. l'ilisvöiü.sv;'ir
Ax iskola csapul;i cgyi iu'i.sl kövctö

liannudik cvl)cii is ;i/ elsö licl^'cii

vóiizett. igv ;i/. I l)l)2-bcii kiirl vaii-
dorscrlcaut lianiiads/.or. cs vusluí;
uliivcrte.
A csapt it oss/. elclclc a kövctkc/. ö:

I.<iii\'ok:

Ki.s.s Anna X. os/líilv
V'ij; Ann;im;'iri;i 7 os/l. ilv
I'ás/.lor Ridi 7. os/.lálv
Lás/lo Veronikii 7. ()s/lu!\
l-'iúk:
Sy.ücs dcr^cly S. os/.t.ily
Váratli I.stván 7. os/lálv
Naincnvi Arnold 7. os/lalv
Miijor Sandor S. os/luly

Esyrni ̂ crscnyhen ;i l'iúk kii/.ül:

V;'ir:i(ti I.slvi'in 7 os/l;U\'

I. lielvc/ósl

Niimcnvi Arnold 7. os/.talv
]]. liclvc/óst

S/ücs dcrgcly X. o.s/.lály
V. licl\'c/csl

ii liinyok köxül:
Vig Annamariii 7. os/.taly
III. liclvu/.cst
Kiss Anna S. osztcilv
IV. hclvc/cst
rá.sxlor líila 7. osxtalv
V. hclvc/. ust crl cl.

(iralulaluiik!
I lorvátli . laiios

lcstiicvclö luiuir



Környezetvédelmi "jó
lenne..."

V;in aki \ir;igol illtct ;i liá/;i ctó \;iii ;iki
csak ösvcnyt tapos ;i kisknpuig. Van ;iki
szitkozódik ;i/. iitca por. i niiatl. \';ui aki
sepríit rngt id. Vnii ;iki ;i fclcslcgcssc v;ill

papírjálól ;i/.oniial. inóg a/. utc;íii incg-
sziibadiil. ós v;in ;lki lcgulabb ;i/. úljab;i
kcríilö s/.eniclesig iiicgl;u'tj;i.
Hivalalból. igónyből. Jó vngy ross/. póldál
inutalva tcssziik n dolgiiiikal.
1. Hivatalból peldáiil inóg aiigiis/lus hó-

ii;ipb;in lörlóiil cgy "pnrlagfii cllciii
ütkö/.cl". inivcl lcv;ígl;ík ;i faliil ;i(s/.clö
arokpartol cllcpő gaxl.

2. Fels7. ólilotl;ik a pnrlagon luigyoll
földek tulajdoiiosait a lcriilct
tisztitnsara.

3. Ertcsílcllók <i Szcnl Doii. it utcától a

Lovnrdáig lu'izódó <irok incllelt lakó
ing;itl;)nlul;ijdonosok;il ;iz árok
lisztításáról cs rcndczósi tcn'óről. Ilt

jcgyzcin mcg. liogy az árok iichol
lisztithalallaiinak tíinik. mivcl inég
sokan liaszii;ilj;ík s-/cmót lcrakólic-
lynek.

Jó lenne. h;i....

=> Sok kiraiiduló kcrcsi ;)/. Egri v'iír iná-
solataiiak in;ir;idv;'uiv;iit. U(-

baiga/. ilhalnánk ökct cgyjclzőláblával.
melycii cgyúttal jclezlietnóiik. liogy a
hely gyalog inindösszc húszpcrccs
sétaval incgközclíthctő.

^ Szóp voll ;i Napos lcr ainig ax
ópitkc/. ők neiu hagytak ronijaikat
összctaknrilatlaniil. Ellíínt iiincii ;)

S/'.ellő-kö/, zsákiilcn Jcllcgél fcltüntclő
Cíbla. Jó lcniic pólolni czt is.

=^> Ncincs;ik loiulnl;inil;ískor iiő ;i s/.ciiiól-
domb ;iz iilcan. A Kossiitli tórcii iniii-

dciinapos szcinlanúi lchctiink a kon-
lóiicrck iirítesc iilaiii inasodik iiapoii a
kontóner incllelli kupac
növckcdcsciick Tclckdilajdonosok.
kiníiidulók s/^badiiliuik incg ill fc-
lcslcgcssó v;ill iiclic/.ókciktől. Mivcl
cgy koiitóiicr c/.eii ;i liclycii kcvósiick
bizonyiil. jó lcnnc kcllől kiliclyczni.
vagy a lovarda köniyókcrc cgy
incnlcsilö liclvcl lólcsílciii.

=^> A szcinclsz. illilas ul;íni l;'ijkcp scin
incgiiyiigciló új;ibb;iii. A kuk;ikból ki-
luilló - boniló s/ciiicl sokszor iiinrad

ii/. iitc;i kö/.cpéii
=. Es \ ógíil jó lciiiic. Iia a/. crdőbcii sót.íl-

v;i ncin ;i kidoboll . iiilóroiicsok köxölt

bukd;icsol\;i cniciik fcl cgy ujj;icpi(clt
inciiedóklu'i/.ho/.. ;ilioiiii;iii kipilicin'c
iiiagtiiiknl iió/.licliióiik lc gyöiivöríí
köni\c/-cli fckvcsCi kis r;iliinkr;i.

Dór;i

Kismamák klubja

Vanink iniiidcii ̂ ;ir;iiidós kisin<iiu;it.

;iiiyuk;il cs gycniickct (O - 3 ó\'cs korig)
Dcceinbcr 1 t-cii (csiilörlökön)

10 - 12 óniig n Mii\'clödési H;'i/b;i.
Prograiii:
=> Bnba - iii;iiiui(oni;i

=> Sxobatisztasag
=> Uiiiicpi rcccptck
=> Karacsoiivi dis/ck a l. ikasbaii
=> Fcjlcs/. tőjtítókok 14-15 liónnposkor-

b;iii

Erdcklődj Esztcnicl ;i \cdőiróiicl. v;igy ;i
06 2(1 322 (121 -cs lclcfoiioii

Apróknak - aprót hírek

ABORZENjarlunk

Tiy.cnliót únis ós luirom gy;írtó cóg
kcpvisclojc lbg;idt;i ;i/. l ;i kö/.cl s/á/ölvcn
lálogatót ciki cljöll crrc ;)/. csciiióiiyrc. A
bclópőkből s/. ;inii;i/.ó 2649 loriiil.
valaniint ;iz ;inisoktól ndomsíiivaiból bc-
folvó 4870 foriiit n/. ó\od;ísok rcs/. órc.

luiroiu /s;ík nilia ;i jólókoin'sagi boll
s/.;iiii<íra. s/<init;il;iii cladotl ruli;). cipö.
j;ítck. könyv. pclciik;i. bóbictcl ós csc-
cscinő;ípolasi tcnuck jcllciiic/tc a 15-éii
nicgtarlott v;is;irt.

Aki cladolt. s/crciiy öss/.cglic/. Jiitott, aki
viísárolt jiiláiiyos;iroii julliatotl ;i fcl-
sorolt lerniókcklic/.

E/. ;i v;'is;'ir leniics/. ctcsen csnk cgy rctcgcl
ino/.galott incg. iiicrt lokóiit kisgycr-
inckcs anyukak ós npiikák \'olt;ik ériiitcl-
lck. Lcgkö/.clcbb - his/.cii n/. igóin' iiicg-
fogalinnzódott- t.iv.iss/^il. ainig ;i gycr-
inckck iiicgint cgy ii;igyol nöiick. tartiiiik
BORZET. Akkor kcdvc/iiióin'cs

könvv\';is;írl. liús\cti csokol;idóv;is;irt ós
isniét pclciik;iv;is;irt tcrx'czünk. Es
vógczctiil: Kös/.öncl iiiindcii anisiiak.
vcvőiick. cladóiuik. érdcklödőnck.

;idoiii;'iiiyozónak ós vógül dc iiciii iitolsó-
sorb;ni ;i scgitökiick. Mcrt iiciiics.'ik <i
pón/liírcúiik v;igy nih;it;íniiik lctl
gnzdngíibb. G;i/.dag;ibb;ik lcttiiiik cgy
ór/.óssel. lús/.cn "jó iiuilnlság. csoport-
iniinka volt!"

Dóra.

Jótékonysági
programok a játszótér

megvalósításáért.
Lcgiiik.'ibb ;r/.ok ;)d;iko/ii;ik és síirgclik ;)/.
clkcs/.itós idcjól. ;ikik c/ckbcii ;i/. óvck-
bcii criiitctlck. liogy clkcs/. iiljöii ;) j. il-
s/.ótcnink.

Hogy ;i/. aclnko/ásórl inást is k.'ipjiiiik a
cöloii kíviil cscrcbc. c/.crl ol\;ui s/.ab;id-

idöprogrninot allilotdiiik öss/c. iiicly
rciiicllictőlcg lins/.iios ós ;i/. oll öss'/.cgyi'ill

öss/cgböl tavaszig fiilja majd cgy-kél
dolog incgvalósítására.
A Míivclödósi Há/./'al. a/.a/ Wiiidisch

L;is/. lov;il cgyüllinüködvc ;i kövclkcző
prograinokat tcrv'cz/ük:
. Dccciubcr: K.anicsonvra kósy.iilünk

. Jaiuiár: Farsangi jótókonysági bál O -
8 cvcsckiick

. Fcbniár: Uniicprc kósziiliink

. M.irciiis: Hi'isvctváró

. Aprilis: Családi (áiicliáz
Tiidjiik. liogy a kósziilödós elsösorban a
család. óvoda. iskola fcladata. El is

\'cg/, ik. Dc vaii-c olyaii ajiíiidók. amety ne
fcnic cl ;i fa nlatt? Lchct-c ;)-/. clkcsziill
jclinc/t clcgct visclni ?

A/. clső ilycii öss/.cjövctcl lchát:

KAlt. \CSONYIl. \ KÉSZÜLÜNK
Dcccmbcr 13-án (sxombal) 15J" - 17
waiy,

Viíruiik iniiidcii kicsit ós nagyot. aki
kanicsonyni s/iilciiick. nagys/.üleinek.
lcst\'órcinck njaiidók öllclct szcrctne. il-
lctvc a lictvszíncii cl is kószitcnc. Bár az

;)J;iiidók iigy;iii "tilok". azórt a kicsik
sxiilcikkcl cgyíitt jöliclnck.

Hogy luit kószítlictnck cl a vállalkozó
s/.cllcniűck?

. íidvö/. lőkártyál

. karácsonvfa-diszckcl

. ajaiidókokat papírból

. só kcranii;í(

. ngyagból kcs/.iilt ajáiidókot

. tcxtiltcrilöt

. ;is/. l;ili dis/.ckcl

Mcgliívott vciidógcink:
. ('síksxcntmihályi Sára - akivcl sziil-

iiiadíszckcl kószilhctsz ós inózeskalács

síitósólic/. kaphalsz rcceptckct és
taiiacsol.

. Csíksxcnlmihálvi Rcka - aki tcxtil-

tcn'c/.ő ós vclc lcritöt kószilhclsz.
. Sági . lóxscrnc - '" Kali iióiii" - akivcl

s/,;íra/. virágokból kós/íthcttck
ajándókokat.

. Lclictősóg iiyilik agyagozíisra is.
A liclyszíncii lclictősóg lcsz agyagból
kós/iilt vá/<i. tal. gycrtyatarló vasárlására
1S

Bclópő: 1(10 lorint l'cjcnkénl. inclyért
cscrcbc öllclckct gyíijtlicls/ ós aj;indékol
kós/ítticls/. aiiiciinyit tudsz. A bcvótcl a
jnls/ótóri ;il;ipb;i kcriil.
Ho/. iii kcll: ollót. ccni/át. ragas/. lól!
A lcboin'oliláslio/- scgitö s/.ülők jclcnl-
kc/ósót varoiii. Kcrciii liivjiiiuik ;i7.ok is.
<ikik papir. tcxlili;i v;)gy nuis <ilap;uiyngok
;idoiu;iino7As;iv;it didiiak a prograiii sike-
rólic/. lio/. /i'ij.'iriiliii.

Dóm Palak iilca 26. 0620322021

Üjabb kitűző!
Nagyon szép tíízzoiiiaiic kitíizőkct lelicl

kapni a Konilós ABC-bcii.
Kószítette: ('síkszcntmihályi Rcka

Bajcsy-Zsiliiiszk^' iitca S.

és RibaFcrcnc Kőfaragó utca 10.
Anv. 50 l'orint. vngy aiiiiál löbb.

A bevélcl a/. aprókiiak-aprót iiiozgaloni
ccljail szolgáljn.

Játszótér
A Játszótór ópítésónek órdekóbcii bcad-
vánnyal fordultunk a/. Oiikoniuínvzatho/..
Ez a kövctkczőkct tarlaliiiazza:

Tárgy:
Szabadidőpark megvalósilásáiiak ten'c.

Tisztclt Polgármc.slcr Ur!
Ti.sztclt Kópvi.sclok!

Eliiidiilt cgy folyaiiial. aiiicly sok sziilő
kedvót és rcméiivót indított;i cl. his/en
mindaiinyian sxcretiióiik gycnnckciiikcl
szép köniyczctbcii. banítok kö/.ölt liidiii.
Ncincsak kisgvennekcs ;uiyiik;íkat óriiilő
lchctőség iiicgvalósításnn szcrctiiónk
inunkálkodiii. liiszeii a sportolás inindeii
korosztalyt - legycn nz gycniick vagy fcl-
nött - cgyaróiit órinl.

A teriilct iiagysága iniatt baníti összc-
jövetelekre. besxclgclósckrc. sót;ir;i. ját-
s/'. isra. sportolásni. pilicnósrc is alkaliuas.

Tiidjiik. liogy ;i rcgi sporllclcpcii is iiyíl-
hat lehctősóg sporlolásra. dc azt a
közelmúltban cladtak. ós ini ncm

"bekérudzkcdiii" akaniiik cgy-cgy ófíira, hancin
sujut tcrülclrc szcrctnciik kijánii. M;'ií, rósa ;i
roiigíila. sok ós ;i b;iráls;i2lal;ii) könivczcl iniult

neiii szivusuii ciigcdiieiik gycnnckciiikut a lciiti
pályar;i.

Nemcsuk uz Onkonuánvzatlól ós a
Képvisclő-tcstülcllöl viirjuk a megoldnst,
liiszcn liidjiik. hogy cgy ilyeii gondolat mcg-
valósitasa hoss/ú idöt, cs iicin kcvós uinbcr
inuiikaját igenyli. K/'.urt a lcr inugvalósítasaho/.
lakoss;igi scgítsóiict s/.crcliiónk i.íiciivbc vcniu.

Az alábbiakbaii cav lervct szcrctiiciik is-

inertctiu, ainelv a l'cladatokat ós a incsoldasbaii

rcszlvüvökct lartalinu/zíi:

* Az cddis törtóiit cscinóiivck u.s clvószutt
iniiiiki ík tlokumcnt;íl;'isu. Kalin;ir Cuibriulla

* Az clőtttiiik ;illó l'cl;id;itok (i.s.sxcsyüjte.se.
inc?löí;;ilinu/;isy. Dieiie'i Hiíru

* Határozal UITÓI. hogy ;i incgjelöll turtilclcii
szabadidöpark mcsvitló.sitását tcrvc/'i ;i
Kópviselö-tcsliilct. Képvixülii-tc'ili'ilct.
licly.s/inrajy, bcs/cr/.ósc. 'lcrvraj/ok
diövóii\telcpilcsrc. jals/.ólcr iiiuutcrvc/use.
sportpalyy lcrvc. csöbe;illó, padok liulyónck
kijclölúsc )
Onkiirmánytut. Svrve-.dk Méniiiki iiiiiiiku

* Encrgiiicllatás. ( Kö/lcnilcllcllus/.iuilusi cn-
gcclól\'. liclvs/. íii-iíij/, anij;iiil;it ;i/. ]H, MI)-I(")I,
ii/. idui ;'ir u.s a jövö uvi ;ir üss/cvutc.sc.)
()iikiinnáiiy:.ut, Dc'ixcwffy Eryéhcl

Vj/clliiti'i. s. (EiigL'dúlyck. turvuk. l. ikossagi
susitsóií. ycl való kivilclc/. cs)
ÖitkiirmányT.at. De.wcn'ffy Er^iéhet

* Niivcnylclc|)ilt;.s, purkosilas, lchctőscsck
lcliiicicsc. KL'rtó.vwimiiikök, íi'í-. tilttik

Liikofixági iiiiinkii
* Ollctsyujte. si lehetö.sóg. A Míivclődósi

IIii/'.liuii clhelvczctt lablóii bizlosított
liely. ;iliov;i ;iz öllctckct, i.aónvckct lcliet
lcimi. (IZsv ötlet újabh ötletck l'on-ása lchet
!) Rciidsxcrcs. iivilt iiicabcs/.ólós ;i
Művclődósi IIy/.ban

* Pciix-i/erxc.si lcliutöscgck l'ulinórósc
- p;ily;iza(ok Iblyaiiialos figyclósc. iiicgs/ö-
vcüc/ósc. Dicne. 'i Diíra

- Oiikonnaiivaili lclictösu&ck
Onkormányy.al

- inozgaliiiak. akciók s/urvczósu (v;is;ir,
"Aprókiiak-apról" , jclvóiiyuk jólókoiiysagi
cst. ) l'ízliáiiyd Anikií

l'clkórós a v;ill;ilkozákhoz. iii-
ló/.inóiiveklic/' eaviitliiu'iködósre

líerec:. kinc S^endrcv E\'u
* Otlctck öss/cgvujtósc ;i jals/. ólcr jálókal-

loiii;inyaiiak bővilóscrc Diciiex Diíru
* l''clkcrcs u ko/. su.s y.s/.talosaiho/. e/,cr-

iiiüstcrkcclö lykóiho/ üü\

- cgy |;itek karbaiilarl;is;'iru. l'clújitásara,
esellcg elkós/ítcsóre.

l}crüc:.kinó Szciiilrey Evu
* Ovodás us iskolus koru gycniickckiiek

eletkoniak incgtelclö fulatlat Utiásu ( kö-
gyüjles. lcvóltakarily. s. iiövciiygondoxa. s. ),
incllycl u sujat tLil;ijdoii l'osíilinát. a
incgóvas ór/c.sct leliclnc incgalupo/. iii.
A li/un- ós IIIIS/ODÓVCS, iicin sporloló ka-

inas/ok llgvelinót liihlakkal s/crcdiónk fcl-
hiviú ;i iiicaóVt'is fbiilos.s;ia;ini. inivcl ök is

lcs/. nuk szülök ós rcinelhclöleK ök is idc
ho/'Jiatjuk nuijd csunietójiikct.

* Sportpályu lclictösógck l'cliiicrcsc ( inilvcii
píilya. anijíiiilalok.
bus/'.erzósi lclictösugck.)

* A lakossag tblyainatos lájókoxtatása.
- tlJSUg
- tablóii ;i Mdvclöclcsi Ilu/. liaii
- incülics/. clósck lartíisu

,1

Amibcn bixunk: ,

Közös cgyülliníiköclcsrc u l;ikos.s;igg;il |.
c.s a/ ünkoniiaiiy/iillal illctvc ;i Kópvisclö-
tüstülcllcl.

l'álv;Í7. ;itokb;in. lus/.cii iniiul
iiövciiytclcpitósrc, sporlol;'isr;i, cgószsógc.s clct-
inócl incgvalósit;'is;ir;i, söt jals/ótur
mcgcpitóserc is iniak ki iiiindcii úvbcii ]')ályc iz;i-

tot.

A lakossaü kólkc/i inuiik;'ijur;i cs
Iclkcscdcscre.

Mi tölilisósüiikbcii luiniuiiL' óvvcl c/.clött
úrc/. líik gycnnckkciit cgy ilycii jcllcgii ]i;irk
liiyiiyyt. Most s/tilökciU. lcliiöttkónl uljdk incg
iigvyii.i/t. Jó lciiiic. h;i u/ c/jcdlbi'tliilóry in;ir
cgv bclakoll. crósöilö iiövciivukkcl tcli. uvcr-

iiick/.siv;)jlól liynsos tuicl liidhaliiaiik in;i-
giiiikuiuik.

A bL'udvi 'iiiy i;rcdiiicii\'ckep|icii iiiciihcszclcst

tartutliiiik iiovciiiber 14-cii. ciiiiclvcn incgjclciU
S/cgccli Kóhcrl ))nlg;iniiL-stcr ós a [|iv;il;il
rcs/.ciöl l';ipp l.;is/.lóiic. Isiiicrlclltik clkcp/.cle-
süinkct. turveiiikut A pali;;'ini]e.stcr t'ii lc'iJL-ko/.-

talott liciiiiiiiikul ;i jcil.s/óter lolclliiv;il<ili l)c-

jcgy/L'si.'iick |)robli;iii;iiml cs igórclct lctt ;IIT;I,
hogv iiiiiuluiit cl loü kövcliii ;i licly/et incg-
iiyi igtcitó iciidc/. csc tirdckcliuii. Kiilciiill ;i/. is,

7

liogy clkópzclóseiiik iiagy voiuilakbaii 111
gyeziiek ós Iblyamutos inegbes. íólcsckkcl k
cólokat alakithatunk ki.
A Művclödési IIázban clhelvczctt ta
l'olyaiiiatosaii bcsxáinoliiiik a játszótérrel
csolatos escinónyckröl. De örtiliiéiik aiiiia
ha cgy sóta soráii megtckiiUeiiók ;i Lov
inögötti tcriilctct. Remóljük lctszciii
Oiiöknck ós csctlcg já ötlcttik is t;im;id
nicgos/lhuliiak vclíiiik. Kövct

incgbcs/'ólósüiiket dcccmbcr 12-cn (péntc
tartjuk 16 -17 ornig. Mindenkit sxcret
vuniiik!
Kcllemes Karácsonyi Uiiiicpekct ós Boldoj

Evct kivánuiik iniiitlenkinck.

Dcs.scwn'y Erxsóbct
Dór Denisa

Dienc.s Dóra

Kalinar Gabriella

Racinóti Agnc.s
Vízhányó Anikó

Erdei Mikulás
Icicii is incgrciidc/^ak ;i hagyoinaiiyos

Erdci Mikulásl'

Talalkoxó:

december 6-án (szombaton)
15 órakor a Lovarda melletti

játszótéren.

llogyaii liasziuiljiik azLrdci Mikulást!
A gyülüke/őiiól a gyunnckiick szí'iiit ajaiii
csoinagot iióvvcl ellatva (Lclielőlcg nyoint;
NAUYBm'UVEI., incrl ;i Mikulás alig
l.Jtáiui ;iz cgri varig sótulva varjuk a Mik
clőbiikkaiiíísál. Elcinlúinpát feltétlcii hozs:
inagukkal ós ;iz idöjcirasnak inegfelclő öltöz
öltscnck.

S/.crctcltcl vunink inindcii órdcklődöt!

WTWV'TVWVVVVVVWTWVVVW-v

VI 'ka
. Fcnymásolás MINOLTA góppcl A

ós A/3 mórclbeii ( 14. -FI / db/ A/4
ároii). lotózáshox KODAK filiii ka
luitó

KAKÁC'.SONYI NYEKEMÉNYAKCIÖ ÉRTÉKl

:.NYKKKMKNYI':KKKI,, MIÍC DECt;M]Jl':K 15-IC
TOI>V|I)KOTÉKÁIÍ,V<!

. Wall Disncy ajándéklárgyak kaphalc

. No\cinbcri ajáiilatunk
H;IIK;I boy ( Jiiu Carrey )

A/. ördög inaga ( Harrisoii Ford)
101 kiskutya (Glcnii Closc)

Ballié Broiixbaii (Jackic Chaii)
Róincó cs Júlia ( Lcoiinrdo Di Caplio

A iiagy dobás
Aiuokfiilain (Laurciicc Fislibiinic)

Slccpcrs - Pokoli lcckc (Robcrl Dc Nir
iilolsó ciubcrig ( Bmcc Willis)
Kcllciucs iiiiiicpckcl kívaiiiink!
Top Vidco Tóka. ;i kölcsön/.ő!

Nyilv;): liclfőlől-s/. oinbalig: 15-21 ór;ii
vasaniap: /.an'a

( Pbj. Ró/s;i 11. 2. ;i tcmploiun;íl)

^V^AA/^AAAAAAAA/yVAAAAA. W'Á



Ú J ARUHAZ A KÖZELBENl
Az INK.U Neinzctközi kcreskcdclnú Kft. incgiiyilolla liannadik, DckorMnrkcl ncvíi
padlószőuyeg ós lakáslcxtil ániliázíit az Onök közclébeii. a Bccsi útoii a Börzc
K.ereskedőházban. az Opcl Maxabo niellctt. Közcl 600 m- -cn löbb sz<Í7, íclc szőnycg-
padló. fíiggöny. dckoraiiyag. lapóta ós iiiég sok niás közíil válaszlhatiiak.

Szunycgpadlók:
Jupiler csak óyo. -Ft/in"
Harmoiiv csak 89ü. -Fl7iu-

Syiuphony csak 11 yO.-Ft/iii"
Melodv csak 1 ll)0. -F(7in-

Lugano csak 139(). -Fl/in-

Bevczelő akciós. sziiper szőnycgpadló cirak. csak most. ;iiiiig ;i kószlet tart!

n

1997. december 8-án

( hétfőn) 10 órakor érkezik a
Művelödési Házba!

Zenés műsorral, ajándékkal
várjuk a faluban élö

gyermekeket
12 éves korig.

Cavalier
Caravelle

Con'elte
Eros

Flair
Flirl

3490. -FI
2990.-Ft
2590,-Ft
379Ö.-F(
2990. -FI
3990.-F1

lielyelt
helyett
hclvctt
hclvett
liclvctt
hclvctl

inost

inost

inost

most

inosl

inost

csak
csnk
csak
csak
csak
cs;lk

2-3 iiun vastag liabalálólcs PVC-k már
3 ós 4 móter szélcs PVC-k inost csak

Tapélak inár
Dckoranyag
Fíiggöm'ök(30() cin niagns) niár

299(). -Fl7m-
199(). -Ft/in-
1690.-F1/111-
239(). -Fl7nr
259(). -Ft/m-
259(). -Fl7in2

390.-Fl/m--től
99(). -Fl/m-
299. -Fl/lckcrcs
39(). -F(/m-től
99(). -Fl/m-től

Maradck szőnycgck akár 90 %-os árcngcdmcnnycl is.
C:ím: 1037 Budapcst Bécsi út 250. Nyitva: liétfolől-pcnlckig 9-19-ig
iTclcfbn:Ü6-l-250-7419,117 szombaton 9-16-ig

Mindcn kedves vásárlonkntik tijándék INKU liifi.
A hirdctc.s bemutatójának 10 % árcnscdmcny - ax akciós ánik ki^clclcvcl -

mindcn lcrmókünkböl 1997. dcccinbcrtí-ig!!!!

T
^?

Meghívó
Szeretettel meghívjuk községünk

idös lakóit az
1997. deceinber 4-én

csütörtökön délután 3 órakor a

Művelődési Házban tartandó

IDÖSEK NAPJÁRA.
Pol^ármc'iteri Hivalal

Onosi iiuclcti hcosztiís

\^r'J!!X"'i''ÜÜt'JL!U'"-JUUI'IJ^JlS"M

A PROVIDENCIA
OSZTRÁK - MAGYAR

BIZTOSÍTÖ Rt.
Kópviselöje l'ilisborosjcnön

A l'OLC. ARMES'riíIíl
HIVA'l'Al.lJAN

;i/, Onök rcndclkc/.csere áll!

Biztosilási. nyiigdijpcii/.tiiiTiil us lakosság-
lakarékossági (igyckkcl

üss/.cliiggö
laiiácsadás. kölcs.

/ Or. KiiVt'ics L.

2 Dr. l'útürfjyl..
3 Dr. k\)}'f})o, \ J.

4 Dr. liaksu E.
5 Dr. lliiksd E.
6 Dr. liak.w E.
7 Dr. liaksa E.
^ Dr. Kovác.'i L.
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Alapitotta: az Onkormányzat Képviseló' Testülete
FelBló's kiadó': SzBgedi Róbert polgármester

l^*;ss; Felelős szBrkeszto: Marton Ferenc
A szerkesztó'ség cime: 2097 Pitisborosjenó' Fó' u. 16.

Tf: 06-26. 336. 028, Fax: 06. 26. 336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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PEDIKÜR,
MÜKÖRÖM

Szeretettel váijuk Ont
"kaiibi" szalonunkba.

Cím: fózsa Henrik
Pilisborosjenő,

Gárdonyi utca 8.
06-26-336-630
Bevezetőárak!

Hangulatos környezet!
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Felszolgálót keresünk
a Rózsa út 1. sz. alatti

borozóba!
Telefon:

06-20-233-554
06-20-310-816

engő olt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok megrendelésre,
TOTO-LOTTO,KENO, TIPPMIX,
- hírlap vasárnap is kaphatő a

PENGŐBEN!
Pbj. Fo út. 2. Tel: 336-593

Nyitva: H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-13 ; 14-17
Szom:7-13; Vas: 8-1
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