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Hát, mit ne mondjak, nem a tavalyi volt
életein legunalmasabb éve. Volt minden, ami
csak "szem-szájnak ingere". Osszesürítve egy
évben az Élet teljes kínálata. Negatív és pozitív előjellel egyarant.
Most tényleg érdemes lenne év végi összegzést készítenem a
'nyereségekről-veszteségekről", tanúságokat levomii ... (az igazat
megvallva - idén először - meg is tettem!).

Az év ümiepei közí'il a Szilvesztert tudom a legkevésbé átélni.
Seho^y sem sikeriil éjfélkor kömiyes szenmiel Hümiuszt énekelnem,
és átéreziiem, hogy most már "jövöre" van, és sehogy sincs kedvem
a január elsejét másnaposan-kiégve ftilledt pámák közt tölteni. Azt
aztán végképp nem értem, hogy hogyan szíiletnek meg ilyen állapot-
ban azok a bizonyos nagy, újévi elhatározasok. Éu csak a pici,
hétköziiapi elhatározásokban tudok himii. Nem is tudom, hogy mi
lemie velem, ha nem kezdhetnék naponta többször ujra.A

Vegyük például a mai rettenetesen atlagos szombatot. Legalábbis
amiak indult. Túlalvás miatti tompa fejfájas, nyiizsgő gyerekek,
szellözetlen szoba, nyomott hangulat... Még úgy halványan rémlett,
hogy memiyi mindent terveztem aziiapra. 11 óra tájban feladtam,
eldobtam niagam az ágybaii. Kész, jobb ha beletöródök abba, hogy ez

Januári levél a nap is pocsékba megy. 10 perc tespedés után
talpra ugrottam. Juszt sem! Fogtam a pénztár-
cám, közöltem a famíliával , hogy 20 perc múl-

va itt vagyok, és levágtattam a boltba két felmosómdért. Ezeket
eredetileg csak hétfőn akartam megvemii. Lefelé menet összeszedtem
a köztüikben a szemetet. A boltban összefütottain két ismerössel...
mire liazaértem ki voltam cserélve. (;)tthon aztán rápattantam a
lelmosómdra. Délután uégy felé kezdtem el magam fékeziü, hiszen a
háztartáson kívül vamiak gyerekeim is. Amaradék négy órábaii rájuk
koucentráltam, volt ott mindeii: meseolvasás, csillagszórógyújtás,
vetítés olvasástanítás, éneklés... Szóval, gyöztem. Mánnint magam
íelett. En ezekben az újrakezdésekbenborzasztóan tudok himii, ezek
tartanak fent a víz felszínén.

"Nagy" elhatározások sosem születtek meg bemiem. Pl., hogy
jövőre minden uap félórával korábban kelek, hogy elmélkedjek, vagy
tzissak... Reménytelen. Nekem elmélkedések helyett csak fohászok
maradnak. Lótuszülés helyett a metró kapaszkodóra felakasztva.
Hegyi levegőn való fi.itás helyett pedig ötven guggolás a szobában.
De szerencsére rengeteg fafajta van. És nem mindeiikit faragtak
ugyanabból a fajtából! h. f. b.

Gondolataim az év forduló napján
Elöljáróban minden pilisborosjenöi lakó- tartozást is kimondtak. Csak remélhetjük,

nak, ingatlan tulajdonosnak, a községtuikkel hogy ez a kapcsolat kölcsönös előnyök
kapcsolatot tartó bel- és külföldi is- mellet biztosítja számuiikra a békét és a1S-

merösüiiknek, partneríinkiiek kívánok
egészséget, eredményes és boldog uj esz-
tendőt 1998-ra.

Gyorsan változó gazdasági és társadalmi
életnek vagyiuik kortársai, szenvedöi, illetve
élvezői.

Az 1997. és az 1998. év is e korszak része.
A külső veszélyes hatások ellenére Ma-
gyarorszag megőnzte békejét. A
kömyezettüikben fellángoló gyilkos indula-
tok, parázstó társadalmi fesztiltségek nem
hódítottaK hazáiikban dacara az előforduló
tegyveres akcióknak, robbantasos

merényletekiiek és más jellegű békétlenségre
felhívó cselekinényekiiek. Az ország választó
polgárai - a választásoii részt vevők többsége
révéu - kifejezték óhajukat a nyiigati katonai
szervezethez valú csatlakozás mellett, és
ezzel a imigati gazdasagi rendszerhez való

A tartalomból:
Egyházi hírek
Az Qiíkormányzat tájekoz-
tatoja
Jánuári levél

tartós jólétet. Ez a remélt jövö, melynek
elérkezését jó lemie siettetni. A jövőbeni
várható életfeltételek leírásával egyíitt a
mában élüiik. A "ma" változó világot jelent
Magyarország lakóinak. A változó világ
kísérő jelenségei közül többet el tuduiik
fogadni, mert a pozitív irányi'i változásokkal
reméuy van azok eredményes elérésére.
Ilyenek a korszerű életvitel feltételeinek
megléte, áruellátás, külföldi iitazási
lehetőség, stb.

A biztonságos életvitelhez sztikséges
feltételek inegszerzése is iiehézséget okoz ,
emiek mértéke attól ftigg, hogy a kinált
lehetöségekliez meimyire juthat hozzá az
érintett. Megvamiak e a kínálat eléréséhez a
legfontosabb feltételek, mint pld. megfelelő
anyagi háttér, jövedelem, hozzá juthat e a
kívánatos szellemi müveltséghez, az
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egészségügyi szolgáltatáshoz, a sportolási
lehetőséghez, korszeríi lakáshoz, közlekedési
lehetőséghez, stb.

Sajnalattal kell megállapítani, hogy az
1997-es esztendő társadalmunk jelentős
háiiyada ezekiiek híján van. Szűkös
lehetőségeihez mérten kell berendezkednie
és egyre dráguló körülmények mellett kell
léteziiie. Ez az egészségtelen élettel járó gon-
dokat hozza elötérbe.

Statisztikai adatok tanúsága: csökken a
lakosság létszáma 1997-ben is. Több tizezi-es
csökkenés jelleiüzi a népesség adatait. 1980-
as évek második fele óta folyamatosan több
az elhalálozasok száma az élve születettekliez

viszonyitva. Egyre nagyobb teher nehezedik
az "aktiv" társadalmi rétegre a nyi igdíjasok
eltartásara, a nimika nélküliek és deviáns

lakossági hányad femitartására.
Pilisborosjenőre 1992 óta jelleniző az ál-

Folytatás a 2. oldalon!

A tartalomból:
Gsatornáról- mindenkinek
Közéleti beszámolók
Felhívások
Orvosi ügyelet



Gondolataim.
Folytatás az első oldalról.

landó lakók számának növekedése a beván-
dorlás révén. A növekedés 1992 és 1996
közott több mmt 25 %-os volt.

Növekedett a község lakóinak száinahoz vi-
szonyitott szocialis támogatás igénye.
Növekvő a tartós szociális ellátást remélök

aránya és a lakáshozjutni kívanók aránya. Ki
kell jelentenem, hogy az önkonnányzat
lakáshoz juttatni szociális rászomltság révén
seiikit nem képes. A községben 1997 soran
fejlesztettük az úthálózatot, bövíllt az ivóvíz
ellátás aránya, ezzel a beltemleti rész közel a
100 %-os szintet ért el. Ugyauez elmondható
az elektromos hálózat kiépitettségére, a
vezetékes földgáz ellátassal minden igén)'t ki
tudunk elégiteni. Hasonló a telefon ellátás
színvonala, kínálati piac-helyzet alakult ki.

A szemiyvízgyíijtés és tisztitás ugyancsak a
befejezés előtti állapotot érte el és e téren is
csak az nem részesül ebből a szolgáltatasból
1998-ban, aki anyagi okok vagy egyéb
feltételek miatt ezt igénybe vemii nem kiván-
ja. Elihez a megjegyzés csak amiyi, hogy a
tennelt szemiyvízzel nünden ingatlan tulaj-
donosnak el kell számolnia. A csatomamű

beruházás 1995-1998 első negyede közti
időszakra esik. Ez idö alatt a község bel-
tertilete közel 100 %-os ellátási lehetőséget
hozott létre. (Kivétel ez alól a Téglagyári
utca. ) Mindezt fizetési ellehetetlenülés nélkül
oldotta ineg a Társulat és az (-)nkomiányzat.

A lakók kitűnően vizsgáztak túlnyomó
többségben a szolgalmi jog adásával, a köl-
csönös segítség és a támogatás nyújtásával.

A gázellátás, az elektromos energia ellátás,
a vízellátás, a telefon szolgáltatás nagyobb
mérvíi kiesések nélkül megvalósult az elmúlt
évben. Ugyancsak jó teljesitményt nyiijtott a
Volán vállalat, a közellátas is jól működött.

Jól dolgozott, kevés hibával a PolgánTiesteri
Hivatal minden mmikatársa, az iskola, óvoda,
az öregek otthona, a művelődési ház, a
védőnői szolgálat is alapvetően panaszinente-
sen látta el a feladatát. Jól fejlődik a hang-
szeres zeneoktatás, és az oktatási in-

téziiiéuyeiiik által művelt egyéb kulturális és
sport tevékenység. Női kézilabda csapatuiik
továbbra is sikereseu . szerepel, többet
érdemelnének a sportolási feltételek
megteremtéséhez.

A felnőtt egészségügyi ellátás a községben
alapvetöen biztosított. A napi szolgálat
felülvizsgálata indokolt. Az orvosi rendelő
megépítése még komoly feladat. A gyer-
mekellátas folyamatos biztosítását is meg kell
vizsgálni.

Aini nagyon uem tetszö: a háztartasi hul-
ladék kezelése és megoldása. A szolgaltatást
uj céggel kötött szerződéssel kíváiijuk
minőségileg javitani.

1998-m az öiikomiányzat az áremelések el-
lenére uem emel szolgáltatasi díjat. A helyi
adók nem módosulnak 1998-ban. Továbbrais

a 0,% %-os ipariizési adó szintet tartjuk. Ezzel
a kömyezetüiikliöz mérten nagyon kedvező
lehetőséget kínbáluiik a községben működő

vállalkozóink számára. Talán ösztönöz még
mas vállalkozóiiikat arra, hogy a községbe
telepitse adózási feltételeit.

A közterületek hasziiálata, igénybevétele,
loniinal és haztartási hulladékkal szemiyezése

föleg belterületen kívtil nagymérvű polgári
fegyelmezetlenségre utal. (Erdök, utak, kirán-
duló helyek, a szemétgyűjtő konténerek körül,
stb.)

Határozottan romlott a közbiztonság keretén
belül a jámiűvek sebesség-határ túllépésével
elkövetett cselekiiiények és a vagyonellenes
bűncselekiiiények száma.

Súlyos sérelem éri a község lakóit a nem
kellően tartott kutyák állandó ugatása, a
hazőrző állatok köztemleten való megjelenése
ellenőrzés nélkül.

A felemlitett hiányosságok elleni küzdelmet
1998-ban is folytatni fogjuk különböző in-
tézkedések meghozatalával.

Megkezdett bemhazásokat befejezzük, és az
1998. évi költségvetés engedte keretek között
mdítuiik további fejlesztéseket.
1998-as év a választások éve. Remélhetően a
választási előkészületek, előcsatarozasok kul-
turált formában és nem sértö szemé-

lyeskedések jegyében fog lebonyolódni.
Kivánom valamennyiüiiknek a döntés
hozataluiikban ne az érzelem vezéreljen min-
ket, hanem az órdekek, a célok döntsék el a

következő négy évre az országos politika és a
helyi közigazgatás irányitásat célzó
kiválasztódást.

Szegedi Róbert polgánnester

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az épitésügyi
szakigazgatás területén 1998. Január 1-től
alapvetö változások lépnek életbe. Az épített
kömyezet alakításról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
rendelkezik arról, hogy épitésügyi hatóságként városi öiikonnanyzatok
jegyzők jámak el az elvi épitési, épitési, bontási, hasziiálatbavételi és
femunaradási engedélyezési, továbbá az ezekkel összefüggő ellenörzési
és kötelezési ügyekbeu.
A mar kiadott 220/1997. (XH. 5. ) Konn. Reudelet alapján megál-
lapítható, hogy Pilisborosjeuő Pilisvörösvárhoz tartozik ajövöben.
Kériüik ezért ininden polgárt, hogy a fenti témákban kérelmüket
közvetlenül a Pilisvörösvár Varos Oiikonnáuyzat Polgánnesteri Hi-
vataláhozjuttassák el, mivel érdemi döntést oiman várhatnak.
Továbbra is femiáll az a rendelkezés, miszerint magáiiszemély az I.

Fokú eljárás meginditására irányiiló kérelmét a lakóhelye, vagy muiika-
helye szeriiiti illetékes jegyzöuél is elöterjesztheti. Ilyi:;n esetetekbeu a
hivataluiiklioz beadott kérelineket - az tigyíel egyidejü értesitése mel-
lett - soroii kívíil eljuttatjuk Pilisvörösvarra.
A jogszabály változások keretébeii tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
1997. évi XXXI. törvény alapján 1997. noveiiiber 1-vel a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal szerveként létrejött a Gyániliivatal, ahol két
szervezeti egységbeu a Gyamügyi és a Pártfogói Osztalyok tblyik a
muiilca.
A gyamhivatal szerdánkéiit 8. 30-tól 16 óráig tart ügytelfogadást,
felvilágositast a 117-66-16 és a 117-65-53 telefonszámou adnak. A
változas lényege a gyanAivatalok felállítt isa, melyeket városi és megyei
szinten hoztak létre. Pilisborosjenő a 149/1997. (K. 10. ) sz. Komi.
Rendelet értelmében Pilsivörösvárhoz tartozik. 1997. november 1-től
tehát megsziúük a telepíilési jegyzők hatásköre a gyámügyi leladatok
többségébeu, ezért kérjtik a lakosokat, illetve az ériutetteket, hogy a
jövőben közvetlenül a Pilisvörösvári Polgánnesteri Hivatalt keressék
fel ügyeikkel.
Községi Oiikonnányzatmik feladata elsősorban a péiizbeli ellátasok
terilletéu lesz. A korábbi rendszeres és rendkíviili gyennekvédelmi
támogatás rendszere. A rendszeres gyennekvédelini táinogatast az a

Tájékoztató család kaphat, ahol az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregsé-
gi nyi igdíj mindeiikori legkisebb összegét

(1998. január 1-től 13. 700 Ft). A támogatas havi összege a családbaii
uem lehet kevesebb, mint az öregségi nyiigdíj legkisebb összegének 20
%-a (2. 740 Ft).
A rendkívíili gyennekvédelmi tamogatás megállapításáról a képviselő-
testület helyi rendelet megalkotasának fonnajában goudoskodik.
A rászorult családok a két támogatási tbnna mellett tennészetbeni
ellátásra isjogosultak lehetnek (taiikönyv és tanszerellátás támogatása,
étkezési térítési dij kedvezinéiiy).
A péiizbeni ós tennészetbeui ellátásokkal kapcsolatbau a képviselő-
testület rendeletet alkot, melyröl a lakosokat tájékoztatni fogjuk. Az új
rendelet megjelenéséig az eddigi rendeletek vannak hatályban,
legkésőbb 1998. április 30-ig.
Tájékozlatasuk közreadjuk a Pilisborosjenő község Oiikormányzat
Képviselö-testületének 9/1997. (XI. 26. ) sz. Rendeletét a csatoma-dij
mértékéről, amely már a Polgánnesteri Hivatalban kifüggesztésre
került és hatályba lépett. (lásd a túloldali kivonatot)
Ertesítjük a lakosságot, hogy 1998. Janiiár 1-től Pilisborosjenö község
területéről a koniinuiialis hulladékok összegyíijtését és elszállítását a
RUMI'OLd Bicske Kereskedelmi és Szolgaltató Kft. Látja majd el. Az
elszallítas heti gyakorisaggal csütörtököiAént 6-12 óráig történik. Nyo-
matékosan felkériliik mindeiikit, hogy a szemetet a kijelölt helyekre
helyezzék el, valamint biztosítsák a kukák kihelyezését a kiürítés miatt.
A szolgaltató cég hulladékok szelektív gyíijtését is inegkezdi 1998. ffl.
negyedévtől, amelyröl a későbbiek során aduiik további mtbnnációt.
Jövőre lehetőség lesz veszélyes hulladékok szervezelt gyíijtésére is
egy-két alkaloimnal, előre meghirdetett időpontban és helyszíneken.
Pilisborosjenő, 1997. December 30.

I)r. Hegedűsné Sclunidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-
testületének 9/1997. (XI. 26. ) sz. Onkormányzatí ren-

delete a csatornadíj mértékéről
Bevezető

Pilisborosjenő község Oiikonnáuyzat Képviselő-testülete - az árak
megállapításáról szóló 1990. Evi LXXXVII. tv. 7. §-ábau foglaltak
alapján a csatomadíj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
i-s
A rendelet hatálya a Pilisborosjenő község területén csatornaháló-
zatra rákapcsolt ingatlanokra (természetes személy tiilajdonábau és
jogi személy tulajdonábaii lévő ingatlanokra) terjed ki.
A csatornadíj mértéke
2.S
Az öiikormányzat a csatornadíjat (köbmétereiiként) az alábbiakban
állapítja meg:
a. /1998. április 30-ig 100 Ft +ÁFA
b. /1998. május 1-től 1998. augiisztus 31-ig 80 Ft + ÁFA
Záró rendelkezés

3.f
A rendelet a kihirdetés napjáu lép hatályban.
Pilisborosjenő, 1997. uovember20

Szegedi Róbert polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Havasi Zoltán közterület-felügyelő minden héten

szerdán 8-16,30 óráig a Polgármesteri Hivatalbaii
ügyfélfogadást tart.

Ezzel az intézkedéssel lehetőséget kívánunk adni a lakósok-
nak arra, hogy problémáikkal a közteriilet-felügyelőt

közvetlenül megkereshessék.
Pilisborosjenő, 1998. január5.

Dr. Hegedíísné Schmidt Agnes jegyző

Kedves Segítőkész Barátaink!
December 20-án, karácsony előtt nehány nappal Önök
megállás nélkül kopogtattak a JÓTÉKONYSÁGI BOLT
ajtaján, s a mííködés óta elöször több nihát kaptunJí, mint
amennyit oda tudtuiik adni a hozzánk betérőknek.
Ugye a Szeretet Unnepe mégiscsak muiikál és megmozgatta
az emberek szívét-lelkét?

Nagyou köszönjük Önöknek, s kérjük, továbbra is gondol-
janak ennyi szeretettel ráiik!

A bolt munkatársai

A kézilabdacsapat 1997. évi beszámolója
Minden január számuiikra mindig

ugyaiiúgy kezdődik. Igy idén is részt vet-
tüiik a Dunakeszi Kupáu, ahol a felnőtt
csapatuiik a 4., i^úsági csapatuiik pedig a
3. Helyet szerezte meg. AHalassy csarnok-
ban megrendezett tornán is szerepeltüiik.

Hogy miért tűnt számuiika ez az év
mégis másnak? Ujabb kihívás várt ráiik,
ugyauis júniusbau megnyertük a megyei
sziiperbajnokságot, így felkeriiltüiik az NB
II-be. A iiyár félelemmel teli várakozással
telt el. Félelmíüik oka, hogy nem tudtiik,
hogyan sikeriil helyt állnuiik az NB II-ben,
és eg>'általán sikeriil-e. Biztos sokak fe-
jébeu megfordul, hogy miért kellett ennyi-
re tartanuiik az NB II-töl. Talán elég az
okok közíil csak néhányaii megemlíteni.
Egyik fő hátrányiink a többi csapattal
szemben, hogy nincs pályáiik. Az NB II-
ben szereplő csapatok többségének fedett
csarnok áll a reiidelkezésére. Sajnos
nekünk utazni kell ahhoz is, hogy
edzhessünk, ugyanis a faluban nincs
lehetőssgünk a méretes pályán lévő
edzésre. A másik hátrán^iiik. amit taláii a
csapat még Jobbau megélt, a ruüntalansá-
giiiik. Elmoudhatjuk, hogy azon a napon,
amikor bizlossá vált a jövő, az NB II-beu
való szereplés, szinte mindannyiuiikat a
helylállás foglalkoztatott, egyiküiik sem
goiidolt először arra, hogy úgy szeretnéiik
szerepelni a magyar kézilabda har-
madik\'oualában, hogy nincs saját bituinen
pályánk. Az őszi forduló iitán az ered-
ményeink tükrözik azt, hogy mennyire
sikeriilt úrrá lenni izgalmuiikon. Egy-két
vereség becsúszásával 11 csapatból Pilis-
borosjenő csapala a 3. Helyen áll. Büszkén
moudliatjuk. hogy csapatiiiik tagja, Szécsi

Enikő az NB II-es góllövő listán a második
helyen szerepel. Itt kell megemlíteiii az
iQúsági csapatot, amely ősszel Budapest
I. o. / csoportjában indult, és az őszi forduló
befejeztével vezeti a bajnokságot.

Természetesen a nyár nemcsak
várakozással, hauem felkészüléssel telt.
Még júniusban rögtön, ahogy vége lett a
meg}'ei sziiperbajnokságiiak, a Velencén
megrendezett tomán első helyezést ért el a
csapat. A velencei torna után két hónap
piheuőt kaptuiik. Július végén újult erövel
fogtuiik neki az alapozásnak. A hatékony
felkészülést a kemény edzések mellett, ko-
moly megmérettetést jelentő kupák is
segítették. E célból vetüiik részt a Veres-
egyházáii megrendezett tonián, ahol har-
madikok lettíiiik. Verócemarason is szere-
peltüiik, ahol két csapattal iudultuiik a
kupán. Első csapatuiik, Pilisborosjenő I., a
második helyezést érte el, míg Pbj. II. a
hatodik helyen végzett. Mindkét utóbbi
toruán Szécsi Enikő gólkirálynő lett.

Idén is sok fígyelmet fordítottuiik arra,
hogy az edzések, a muiika mellett, más
alkalmakkal is egyiitt legyen a csapat, mert
nemcsak játékos társaknak tekintjük
egymást, hauem elsősorban eiubertársak-
nak, barátokuak. Színliázba jártunk
közösen, ismét megrendeztíik a ha-
gyományos csapat-szüreti bált és a farsangi
mulatságokat.

Az évzáró vacsora zárja majd le a 97-es
évet. Ezen a vacsoráii kiértékeljük az esz-
tendőt, ill. megválaszljuk az év sportoloját.
Fontos, hogy e kitiintető cím elnyerőjének
nemcsak sportbeli leljesítinényben, lianem
eiiiberi niagatarlásban is példát kell miitat-
ma.

Karácsouy közeledtével egy este
összeül a csapat. Ezen az estén mindeiiki
érezheti, hogy igazáu egy ez a csapat és
valahol mindannyian örülüiik, hogy ide
tartozhatuiik része lehettüiik valami jónak.
Es erre akár büszkék is lehetnénk. mert
hiába van egy csapatnak jól felszerelt
csaruoka, lia magát a szót, hogy "csapat"
nem értik ajátékosok.

Sok mindeiikinek tartozuiik köszönet-
tel, hogy idáig eljuthattmik. Köszönjük a
Pilisborosjeuői Polgármesteri Hivatalnak a
nekiink nyújtott segítségét, és külön
köszönjtik a Meditop Kft-nek a nagyoii
jelentős nyagságií anyagi támogatást. Az ő
segítségük nélkül az NB II-ben való szere-
plésüiik igencsak kérdésessé válhatott vol-
na. Horváth Tibor és Tamási Zsolt inin-
denben a csapat segítségére voltak, ál-
dozatos miiiikájukat köszönjiik. Ainit mon-
daai szeretnéiik Miskolczi Bélának és
Miskolczi Bélánénak, Marcsinak, azt uem
tudjiik olyanjól megfogalmazni, mint aho-
gyan mondanivalóiik a fejünkben és a
szíviüikben él, így csak remélhetjiik, hogy
ők ketten tudják, liogy mit érzüiik, amikor
csak az az egyszeríí szó jut az esziiiikbe,
hogyKÖSZÖNjÜK!

A szilvesztert is egyiitt töltöttük,
megrendeztiik a pilisborosjenői szilveszteri
bált a Pilisborosjenő Míívelődési Házban.
Nagy feladat volt ráiúí néz\'e, de meg-
birkóztiiiik vele. Reméljíik, hogy ewel a
bállal sikeriilt valamit javítani anyagi
helyzetüiikön.

Mindeiikinek sikeres boldog új évet
kívánuiik.

Kézilabdacsapat



APROKNAK -
APRÖT

Játszótéri játékok

Több szakember kapta kézliez, masok az in-
tézményekben kihelyezett listákou vehették
szemügyre azt ajátékszer tervezetet, amely az
eddig összegyíijtött ötleteket tartalmazza.
Ezidáig két szülő jelentkezett, s vállalta fel a
következő játékok elkészítését: Horváth
László - mászókás hinták és Tasi József -

labdanyelő macifej. Hozzáállásukért és segítő
muiikájukért köszönet.
Kihelyezésre kertil még tavasszal az óvodában
is látható favár, csúszdával, hintával kötél-

létrával felszerelve, és két rugós kakas a
kisebbekiiek. Mivel a teret körülölelő dom-

boldal a gyerekeket lecsúszasm csábitja, ezért
ide a terep adottságait kihasziiálva egy csúsz-
darendszert építenénk, melyiiek tíz méter
hosszii csúszdája már megvan, már csak a
kiépités van hátra.
A jótékonysági program első rendezvényén
egy mérleghintára kezdtük meg a gyíijtést,

melynek ara a Pilis Parkerdő Gazdaságnál
(1997-ben) 16. 344 forint volt. Aiiiemiyiben
valaki fel tudná ajánlani bánnely tervezett
hinta jutányos áron való elkészitését, kérjük
tegye meg.
A játékok rajzat az újságoi} keresztül nem
tudjuk bemutatni, de megosztjuk (^)nökkel
azokat a gondolatokat, amelyek a játszótér
megvalósításának tervezésekor eszünkbe ju-
tottak.
Sokféle változatos temiék kinalkozik, melyek
köziil válogatni a következő szempontok
alapján célszerii:
. Alapjátékok megvalósitása (hinta, csúsz-

da, homokozó, mászóka)
. Egyszeríí, tartós, esztétikus kivitelezés,

temészetes anyagból, hosszabb élettar-
tamú akác vagy tölgy

. Kevés anyagszíikségletíi legyen

. Biztonságos és balesetmentes konstmkció

. A gyerekek tántáziáját megmozgató
legyen

. Nagy mozgáslehetőséget biztosítson

. Lehetőleg olcsó beszerzés és kivitelezés.

A játszótér bővitésére - az alapjátékok mellett
- az elkövetkezendő években mindig lesz

lehetőség. Nem csak az anyagi keret
szűkössége teszi indokolttá egyszerűbb
játékok kihelyezését. Nem tudhatjuk előre,
hogy a rongálás, vagy a rendeltetésszerü
használat és a tér védelme lesz jellemző.
Reméljük az utóbbiak. A nagyobb korosztály
számára is lehetőséget szeretaénk biztosítaiii -
a sportolás mellett - játéklehetőségre. Szá-
mukra tervezztik a nagyméretű csúszdát és
nagyobb hintát és mozgásfejlesztő
mászókarendszert. Azért, hogy minden
korosztály a magáénak érezze ezt a teret, sze-
retnénk bevoimi minden korosztályt. Az
óvodások séták során ismerkedhetnek a

környezettel, lerajzolhatják milyennek sze-
retnék a játszóteret. Az iskolások már se-
githetnek a gaz kiirtásábaii, gondozliatják a
növényeket, öntözhetnek. A tízen-hu-
szonévesek pedig már a játékok karban-
tartásában, festésében segíthetnek.
Figyelmüket uünden lehetséges módon sze-
retnénk felhíviii a megóvásra, hiszen gye-
rekként most, de talán majd szülőként fognak
idejami.

Reméljük lesz miért!

A ómai atolikus 'gyházközség 1998. január havi hírei

Programok a játszótérért!
Mely gyerek ne szeretne ttiudér, bohóc, iiyiiszi vagy éppeu maci lemü. S iiii sztilők nekilátuiik, hogy megvalósítsuk oly nagyon óhajtottjelmezét.
Az estébe nyíúó szabás-vamis, vágás ragasztás eredménye láttán pedig felsóhajthatmik: Végre elkésztilt!
Ainikor látjuk, hogy milyen boldogau válik csemetéiik egész nap bnmunogó mackóvá, bátor vitézzé, vagy jóságos tündérré, úgy érezlietjük:
megérte, És ha már'elkésztilt ajelmez, hát viseli éjjel nappal. De most még egy lehetöséget is kap, hogy nyilvánosan bemutathassa megálmodott
jelmezét. Nekik szervezztik:

Január 31-én (szombaton) fél négy órai kezdettel
ÁLARC és JELMEZBÁLIJNKAT!

Aliová várunk minden O - 8 éves gyenneket és szíileiket. Tennészetesen a nagyobbakat is szívesen látjuk. Tervezett programok: bálnyitó táuc,
jehnezbemutató (iiem verseuy!), teltemető népszokások felelevenitése, zsákbamacska (ahol minden húzás nyerő). Alarc készitése, a bál
Hamupipökéjénekmegválasztása, büfé, zene-tánc,

A Művelődési Ház ajándéka a gyerekekiiek : TIBUS bohóc műsora
Részletes ismertetö a plakátokou olvasható. Belépő 100 Ft/fő

Segítséget a következőkliöz kéméiik:
. Ogyes háziasszonyok süteményét vagy szöqijét
. Megunt kisméretű játékokat a zsákbamacskához
. ámsítókat a büfébe
. teremdíszítőket

Szponzorok jelentkczését is szívesen fogadjuk
Jeleutkeziü lehet az óvodábau és a Művelödési Házban kitett összesítőn vagy Dienes Dóránál a 06 20 322 021 telefonon.

És még egy meglepetés. Miudeiiki lehet sárkány! Hogy hogyan ? Megtudhatod, ha eljössz erre a rendezvényre.
Dóra

Karácsonyra készültünk

Bár elmúltak az ümiepek, fontosnak érez-
zük, hogy lürt adjiuik erröl az eseményről
is. Közel 100 látogatója volt ennek a
rendezvénynek, anúről üres kézzel, új ötlet
nélkül seiiki sem távozhatott.
Saját készítésű asztali díszeket készíthet-
tüuk Sági Józsefnéval, sókerámiát
gyíirhattiuik Bereczkiné Szendrey Evá-
val, festett terítőt C'síkszentmihályi
Rékával, a szalmafouás rejtelmeibe
Richter Sára avatott be mindeu érdek-
lődőt, gipszöutvényeket Bakiné C'sóka
Zsuzsa segített csinálni, Meyer Mártával

ablakdíszeket, Vízhányó Anikóval iidvöz-
lőkártyákal gyárthattuiik, Desscwffy
Erzsébet a gyapjúmauó készítésének
titkát osztotta meg velüiik és fíizfából ko-
szoróalapot készílhettünk Dienes Dóra
segítségével. Karácsonyfadíszeket
késziteni Csiszér Christine taaított miu-

ket.

A legkisebbeket külön jálszórész várta,
hogy a sziilők és a nagyobb gyerekek
szorgalmasan tevékeuykedhessenek. Rájiik
Nemes Nagy Mária vigyázott liösiesen. A
program sikeres lebonyolításáért köszönet
nekik. valamint minden szervezőnek és
segítönek. A sok dísz, a fenyőillat, az égö
gyertya, a karácsouyi dallamok többiüik

hangiilatát alapozták meg ezeu a dé-
lutánon.

A szándék, - mely szerint egy újabb hintára
gyűjtüiik - megvalósulni látszik, hiszen a
reudezvény bevétele 9. 425 forint volt. Ezt
a péuzt takarékbetétkönyvbe fektettük, vár-
va a többi rendezvény bevételét. Az ötletek
folyamatosan szaporodnak, az eddig is-
mertetett célokon túl tervezünk még
bábkészítő délutáiit, kiállítást és csere-
berét, boszorkányszombatot, valaiiünt ter-
mésbábok készitését.
Reméljük az érdeklődés és az elkészített
tárg}'ak mennyisége hasonló lesz.

01. Cstitörtök: Szíiz Mána Isten Anyja
(Ujév)

Ma van a Béke Világnapja.
Az Ür Lelke siettesse a kiengesztelődést és az
egységet Krisztus valamennyi tanitványa

között! A 2000. év a Szentatya akarata szennt
Szent év lesz. Az előtte levő időszakot a

felkészülésnek, a Szentháromság egy-egy
személyének kívánja szentelni. Az új egyházi
éwel megkezdődött a katolikusok számara a
Szentlélek éve, melyet Magyarországon ün-
nepélyes keretek között Karl-Josef Rauber
érsek, apostoli nuncius a festöi falucskában
Pilisszentléleken a kömyék papjainak, kispap-
jainak, híveinek jelenlétében bemutatott
szentmisén nyi tott meg.

04. Vasároap. Unuik Megjelenése
(Vízkereszt)

11. Vasámap. Uruiik megkeresztelkedése.
12. Hétfö: Evközi idö kezdete.
13. Remete szent Pál, Egyiptom, Meghalt
340 körül. Teste a magyar pálosok, bu-
daszentlőrinci anvaházába került.

17. Szent Aiital remete, Egyiptom, Meghalt
356.
18. Evközi 2. Vasámap.
Árpádházi szeut Margit szíiz. Margit IV. Béla
leánya a tatárjárás idején sztiletett. A nehéz
időkben mindig sztikség van az imádságra és
az. ömiiegtagadásra, ezért Margit élete jelkép
is hazáiik számára.

20. Szeut Fábián pápa és vértanú, Szent
Sebestvén vértanú.
Szent Fábián meghatározó egyénisége volt a
korszak egyhaztörténelmének. Azokban a
imigalmasabb években, amikor az egyház
élén állt, újjáfomiálta a város egyházi igaz-

gatását, hét részre osztva Rómát. Minde-
gyikiiek az élén egy-egy diakónus állt, akit
heten segítettek már a növekedő hívősereg
szolgálataban. Azoiikívt'il felállította a jegyzöi
hivatalt, a pápai kancellária ősét, hol a vér-
tanúkról jegyzőkönyveket vezettek. Ren-
deztette a temetőket is, és föléjük kápolnákat
épittetett. Némi udvari befolyása is lehetett,
mert haza tudta liozatni Ponciusz pápa és
Hippolutosz holttestét. Ainikor egy pamióniai
hadvezér. Decius kerí'ilt a csaszári tróiira (249
- 251), egy tervszerű, minden eddigit
telülmúló üldözés kezdődött, mert vissza
akarta állítani a birodalom régi állapotát. De-
cius tehát mindeiikit - bizottságok előtt - a
római istenek előtti áldozatra kötelezett. Szent

Fabián az első vértanúk egyike lett. A börtön-
beli kegyetlen bánásmódba pusztult bele.
21. Szent Agnes szííz és vértanú
22. Szent Vince diakóuus és vértanú

23. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyház-
tanitö

Ö "világfi volt a szentek között. " A világban
úgy tudott élni, mint nemes, becsületes em-
ber.

25. Évközi 3. Vasámap. Szeut Pál apostol
megtérése.
26. Aquinoi Szent Tamas áldozópap és egy-
haztanító.
Tamás meghalt 1247. "angyali doktomak"
szokták nevemi. Minél üikább eltavolodik
valaki Istentöl, amiál értéktelenebbé válik, és
minél közelebb jut hozzíi, amial értékesebbé
lesz.
3 1. Bosco Szent János áldozúpap.
János (megh. 1888.jan. 31.) halálos ágyán így
szólt munkatársaihoz: "Szeressétek ellen-

ségeiteket, tegyetek jót azokkal akik gyűlöl-
nek titeket... Öröiruiap lesz a tí számotokra, ha
sikerül egy ellenséget jótettekkel legyőzni.
Sose nyiigodjék le a nap haragotok felett és
sose emlékezzetek vissza a már elfelejtettekre.
Mindig mondjuk szivből: Bocsásd meg a
vétkeiiiket, miképpen mi is megbocsátuiik az
ellenlüik vétkezőknek... Es mondjuk ezt egy
teljes és végleges felejtéssel... Oleljük át
mindnyájan egymást testvéri szeretettel.
1998!
Boldog Uj Evet!
Millió ajakról röppen föl ez a kívánság. Mi
dereng föl bemiüiik, mikor ezt halljuk?
Lehessek gazdag'? Elismert'? Tudjak feltűnő
eredményt elémi'? Ne legyek beteg?
Vagy: Tudjak a bajbajutottakon segíteni? Má-
sokat inegérteni? Viszályokat simítani? Ha
bántás ér, megbocsátani? Mi az, ami gazdag-
ga, boldoggá teszi ezt az évet'?
Az idős tudja. A fiatal is rájön, hogy miuden
múlandó. Emberi mivoltmik hol itt, hol ott

ütközik kisebb-nagyobb hiányba. Kitől, mitől
várhatmik boldog új évet? Keressük, kiitatjuk,
s boldog, aki e keresésben célhoz ér, a Célhoz,
a Teremtöhöz! Hozzá, Aki alkotott, megtbr-
mált lelkileg, testileg, utunkat kijelölte, és, ha
követjük szavát, velíüik van, boldog életet ád.
Istentüik, aranyozd be életüiik. Te adj minden
embemek

BOLDOG ÜJ ÉVET!

Már elég sokan érdek- CSATORNÁRÓL - MINDENKINEK kÍnek...... "
lődtek a csatorna díj __------ ----- FlakatoKou es az
fizetéséről és mi is úgy "gondoljidí, hogy meretes adatszolgáltatást, amit nagyoujól üzletekbeu már lúrdettiik, de ezen az úton
érdemes részletesebben ~ foglakozni "a fel tiidtuiik használni. is kérjiik Önöket, liogy az októberi módon
történettel. - Mivel november végéig sem sikerült meg- néwel, címmel és a december végi
A Pilisborosjenői Csatorna Társulat nyiigtatóan rendezni a leolvasást, úgy gon- vizóraállással egy cédulát dobjaiiak be a
mííködése során többek között a csator- doltuk iiem lenne helyes a hónapok során Templom utca 12-be. Reméljiik közösen
nadíj számlázásának és beszedésének felgyülemlett díjhátralékot egyszerre sikeriilmegoldameztahelyzetet
nninkáját is elvégezte. Meggyőződésünk kiszámláziü. Már csak azérl sem mert Az 1997-es év folyamán befizetett OTP
ug}'anis, hogy csak ilyen módon tudjuk elkezdődött a fíítési szezon és a karácsony törlesztő részletek iitán is - a tavalyihoz
hatékonyán és mindamiyiuiik érdekében sem igazán pénztárcakímélő időszak. Ezért liasonlóan-visszaigényeltüka 15%-ot. En-
elleuőrizni az íizemeltetést. A csatornadíj a Képviselőtestület hatái-ozata értelinében nek visszafízetéséről is tájékoztatást fog-
tavalyi megállapításakor felmeriilt az a számlákat ellenőrzés után visszaadtuk az nakkapm.
igény az íizemeltető részéről, hogy a továb- üzemeltetőnek. Kérjiik^ problémáikkal továbbra is ke-
bÍakban ők kívánják a díjbeszedessel kap- Az ezt követő tárgyalásokon a következő ressenek meg miiiket, aiinak ellenere^ hogy
csolatos miuikákat elvégezni. Ezért a Pilis- inegállapodás született: a számlák a fogadóórák ritkulnak, mivel a Pilisboros-
borosjenői Csatorna Tarsulat nugusztus elkeszítéséhez a Társulat az eddig már jenői Csatorna Társulat lassan befejezi
elejéu ilyen iránvi'i tevékenységét befejezte. bevált módon segítséget uyújt január levékenységét. Az íij esztendöben sok sze-
Mar az'ősz elején nyilvánvalóvá váltszá- végéig. Ezért a következő engedniényt rencsét kívánuiik núnden falubelinek.
muiikra, hogy az eddigjól bevált gyakorlat kapnak a falu lakói: akik egy összegben ki
nem folytatódott, sőt a nyári- téli dijvál- akarják fizetni a csaloniadíjat azoknak
tozás idejére eső leolvasás sem látszik biz- 20% díjkedvezmény jár. Akik nem tudnak
tosítottuak. Ekkor kértiik először az Önök élni ezzel a lehetőséggel azoknak részlel-
segítségét. Ezíiton is szeretuénk fizetési kedvezményt biztosítuiik. Részletes
megköszönni azt az alapos és lelkiis- tájékoztatást foguiik nyujlani minden-

JANUÁRI FOGADÓÓRÁK:
Januái-20 (kcdd) 13-18 óráig
Januái-27 (kcdd) 13-18 óráig
Január 29 (csütörtök) 13-18 óráig



Orvosi ügyeleti beosztás
07. Dr. Koniios József
02. Dr. BaksaEva
03. Dr. Kovács Levente

04. Dr. Kovács Levente

05. Dr. Kovács Levente

06. Dr. Péterjjy László
07. Dr. Kormos József
08. Dr. BaksaEva
09. Dr. Kovács Levente

70. Dr. K.ovács Levente

11. Dr. Kovács Levente

12. Dr. Kovács Levcnte

]3. Dr. Kovács Levcnte

14. Dr. KormosJózsef
J5. Dr. BaksaEva

16. Dr. Kovács Levente

17. Dr. Kovács Levente

J8. Dr. K.ovács Levente

19. Dr. Kovács Levente

20. Dr. PéterJJy László
21. Dr. Kormos József
22. Dr. Baksa Eva

23. Dr. Kovács Lcventc

24. Dr. Kovács Levente

25. Dr. Kovács Levente

26. Dr. Kovács Levente

27. Dr. Kovács Leveiite

2S. Dr. Kormos József
29. Dr. BaksaEva
30. Dr. BaksaEva
. 3]. Dr. BaksaEva
. 1998. fcbruár
/ 01. Dr. BaksaEva

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

Naponta 8 - 18-"l-ig
Szombaton 8- 12-ig

.......^........... ^.^.>
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^ILIS 2000
INGATLANKÖZV ETÍTŐ

Dr. Kovács GyörgyUröm, Honvéd u. 24. 350-297
Dr. Venesz Ilona Pbj., Máriau. 13. 336-215
Dr. Konnos József llröm, Doktor u. 21. 350-224
Dr. Péterliy László Oröm, DózsaGy. 18. 350-162
Dr. Meggyesi Tünde Pbj., SteiiAeim u. 2. 336-900
Dr. Kovács Levente Uröm. Honvéd u. 24. 351-410

Dr. Baksa Eva LIröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440

.
<>

Éjszakai üg'cleti itlőszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

Muiiliaiiapokon iiappal, reiidelési időbeii ( liétfőtől-pcntckig) - sürgős csetben -szívcskedjenck
sci. oi-vosokat a rciidclőben kcresm.
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. Féuymásolás MINOLTA géppel A/4

és A/3 méretben ( 14, -Ft / db/A/4
áron), fotózáshoz KODAK film kap-
ható

. Walt Disiiey ajándéktárgyak kaphatók
:. Ajánlatuiik

Hanta boy ( Jim Carrey )
Az ördög maga (Harrison Ford)

101 kiskutya (Glenn Close)
Balhé Bronxban ( Jackie Chan)

Rómeó és Júlia (Leonardo Di Captio)
A iiag>' dobás

Aiiiokfutam (Laurence Fishburne)
Sleepers - Pokoli lecke (Robert De Niro)

utolsó emberig ( Bmce Willis)
Boldog Uj Evet kívánuiik!

Top Video Téka, a kölcsönző!
Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig;

vasarnap: zarva

A PROVIDENCIA
OSZTRÁK - MAGYAR

BIZTOSÍTÖ Rt.
Képviselője Pilisborosjenőn

A POLGÁRMESTERI
fflVATALBAN

az Onök rendelkezésére áll!
Biztosítási, nyiigdijpéiiztán'al és

lakosság-takarékossági ügyekkel
összefiiggö

tanácsadás. kötés.

Mmdenhétfőu 16-18 óráig

.

1 ^

ii. (Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

^á

r

AIlás hirdetés
A pilisborosjenői Posta

négyórás kézbesítőt keres!

Jeleiitkeziii. ill. érdeklődni lehet a Postán

vagy a 336-201-es telefoiion

-^.-

^

f^á^w'swxw^w'fí'wxw.̂ m^

en ő 8olt

Iskola és irodaszerek,
nyomtatványok
megrendelésre,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX, hírlap vasárnap

j is kapható a PENGOBEN!
I Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-

593
'Nyitva: H-Cs: 7-11 ; 14-17

P : 7-13 ; 14-17
^ Szom: 7-13; Vas: 8-10

L.:_"J
Alapította: az Onkormányzat Képviseló' Testülete

FalBlos kiadó': Szegedi Róbert polgármBSter
Feleló's szBrkBszto: Marton Ferenc

A szerkesztá'ség címs: 2097 Pilisborosjeno Fó' u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26. 336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT. .
Ingatlaiiok eladása, vétele, hosszútávú bér-

beadás külföldieknek is, videofilmes ^,
nyilvántartás, számitógépes adatfeldolgozás, .

értékbecslés, ügyvédi közreműködés. "^
Elsősorban Pilisborosjenő, Uröm, Budakalász

területén lévö ^.
ingatlanok közvetítése. ^

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

Képviselet:
Pengőbolt 06-26-336-593

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

Ogyvezetö igazgató: Kerényi Istváii
.......... ^.... ^...O-^^-fr

SMAMA KLUB

Januári programok:
Január 15 (csütörtök) 10 - 12 h.

. Szobatisztaság

. Szobanövények ápolása

. Fejlesztőjátékok 16-18 hónapos kor-
ban

. Házi készílésíí kötött sapkák,
pulóverek leírása

Január 29 (csütörtök) 10 - 12 h.
. Egyéni problémák, örömök

megbeszélése
. Baba - mama torna

. Fejlesztőjátékok 17-19 hónapos kor-
ban

. A házi patika

. Papírmasé technika
Erdeklődj Eszternél a védőnőuél, vagy a

06 20 322 021-es telefonon

Gyógyítás a családban
homeopátiával

címmel

tairfolyam indiil január 29-én
csiitörtököii 17 órakor a Pbj-i Köuyvtár-

ban

( Művelődési Ház Pbj. Fő út 16.)
Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
Bereckiné Szendrei Evánál, könyvtári

időbeu

(". :.:
-^:.

^,
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A KÖRZETI TELEFONDÍJ EMELÉSRÖL

Afőváros köz\'etlen környéke, telepűléseinek polgánnesterei 1998. január 15-én megvitattáka telefon díjszabás e területre ervényes
eiíielésének méltánytafanul magas értékét. A díjtétel csak a kömyékről a fővárosba irányuló telefon összeköttetésnél emelkedett, a
inásik irányban nem változott az előbbivel azonos niértékben. Ennck a két mértékkel mérö helyzetnek afeloldására a pilisborosjenöi
polgármester is aláírta az alábbi levelet:
Horn Gyula
miuiszterelnök úr részére

Budapest ,
"Tisztelt Miniszterelnök Ur!

Megdöbbenéssel értesültüiik arról az iiiflációt kétszeresen, helyeiiként háromszorosaii is meghaladó távbeszélő-tarifaemelésről, mely
településeiiik pplgárait, vállalkozóit igen hátrányosan énnti.
1993-tól közel ot éven keresztül harcoltunk azért, hogy a 30/1993. (XI.23.)KHVM-rendelet alapján lakosságiuik egy köztes
tarifarendszerben az első díjöv alapján kommunikálhasson a közeli fővárossal. Ez a díjöv átmenetet jelentett a budapesü külsö
keriiletek helyi tarifát élvező" helyzete és a városhatáron túl élők díjtétele között. Az agglomeráció száintalan elmaradottsága mellett
az oly lényeges befektetői vonzerőnek máigjelentős tétele volt az olcsóbb távbeszélö-tarifa
Ismerjük a kormány antiiiinációs politikaját, tudjidí, hogy fontosnak tartják polgáraiiik közérzetének javítását Biztosak yagyuiik

abban, hogy közös ugyüiiknek tekinük, ha muiikahelyteremtő befektetőket szeretnéiik a főváros környéki településekre Mindezek
alapján kej'ük a mimszterelnök urat, hogy az agglomerációs távbeszélő-tarifa 1998-ban nem emelkedjen az iulfációiiál nagyobb
inértékben."

Közreadta: Szegedi Róbert

ERTESÍTÉS!
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal

1998. február 9-től

Ugyfélszolgálati Irodát nyit
Helye: ajelenleg a Csatorna Társulat által használt helyiség.

/Művelődési Ház, Fő út 16.,
Nyitvatartási idő:
hétfő 8-18óráig
kedd 8-16
szerda 8-16,30
csütörtök 8-16

péntek 8-13
Ebédidő: 12-13 óráig

Az Ügytelszolgálati Iroda intézi a be- és kijelentkezéseket, az
útlevél ügyintézést, felvilágosítást adunk minden az öiikor-
mányzatot érmtő kérdésbeu. Az Ügyfélszolgálati Irodánál lehet
beszerezm minden nyomtafványt, csekket, valamint lehetőség
adódik a kérelmek beadására is.
Reméljük, hogy az Ügyfélszolgálati Iroda lehetőséget ad a
lakosok miiid teljesebb köríí kiszolgálására.

Polgármesteri Hivatal

A llartalowbfe
<. BÍgyft&i'MrA
. áJaipÍlráa^i toszÉrmltt
. QiiteroáMpErt Wésítésefe

. Német n^eW cikfe
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Tüdőszűrés
A Reichel József Múvelődési Házban az éves

rendszeres tüdőszűrés keretén belül
1998. február 17, 18, 19 és 20-án

TÜDŐSZŰRÉST
végeznek az egészségügy munkatársai.

Ajelzettnapokon
17-én és 18-án kedden és szerdán: 1 3-19-ig,
19-én csütörtökön: 08-1 4 óráig
20-án pénteken: 08-12 óráig.
Kérjük a lakókat a szolgáltatást feltétlenül vegyék
igénybe.
Aki nemjelenik meg, szabálysértést követ el, és

bírságolható.
Polgármesteri Hivatal
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A tartalmiMI::
A.prtknakíiprot
l!y§Maama 3E@iub
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A Pilisborosjenőért Alapítványról
Szeretettel köszöntök minden olvasót az új esztendőben.
Köszönöm mindazoknak a támogatást, akik az előző évben
is megtiszteltek bennünket és támogatták céljainkat. Az
elmúlt évben lehetett először nyilatkozni adónk 1 %-áról.
Igen sokatn tettek nyilatkozatot az alapítvány javára, s
december utalsó napjaiban megérkezett a pénz, amely
kamatokkal együtt 398. 250, - Ft, azaz háromszáz-ki-
lencvemiyolcezer-kettőszázötven forint. Remélem ebben az
évbeni s sokan tisztelnek meg bizalmukkal bemiünket és a
falu javára nyilatkoziiak inajd. Kérem, hogy a nyilatkoza-
tot pontosan töltsék ki, az alapítvány neve és adószáma
szerepeljen rajta, semmi egyéb, ugyams csak így fogadja el
az APEH, s csak azok a nyilatkozatok érvényesek. Külön-
böző részletezés felesleges és szabálytalan, ezeket semmis-
nek tekinti az Adóhatóság, és résziüikre nem utalja át.
Alapítvány neve: "Pilisborosjenőért" Alapítvány
Adószám: 18660252-1-13
Továbbra is alapvető feladataiiik az oktatás, a kultúra
támogatása, a közrend védelme. Kiemelten kezeljük a
gyermekeüikkel kapcsolatos célok megvalósítását. Előző
évekliez hasonlóan támogatni kívánjuk az iskolát, az
óvodát, a gyermekfogászatot, a kézilabda szakosztályt, a
polgárőrök tevékenységét, a zeneiskolát, az épülő ját-
szóteret. Kérem adományaikkal segítsék muiikánkat,
hiszen a "sok kicsi, sokra megy" közmondás híven tükrözi
támogató rendszeriüiket. Egy-egy újabb felajánlás - értem
ezalatt az anyagi és dologi támogatást - egy-egy plusz
"tégla" a közösség építő, falu gazdagító programunkban.
Hosszú lemie felsorolni név szerint a támogatóiiikat, az
OMS Kft, a Meditop Kft, az Omnivest Kft jelentős
összeggel segítette muiikáiikat.
Fogadják még egyszer a szívből jövö köszönetemet.
Az alapitvány munkájáról részletes tájékoztatás bárki
kaphat az alapítvány titkárától:

Bereczkiné Szendrey Eva
tel: 336-480

kön}^vtári tel: 336-377

A Községi Könyvtárról
Községi könyvtánink közel tizenegy- és félezer kötettel várja
a kedves olvasókat. Minden héten hétfőn, szerdáii, pénteken
17-18,30-ig. Folyamatosan bővülő könyvállomány próbál
lépést tartani a megnövekedett információéhséggel. Mind a
gyemiekkönyvek, mint a felnőtt könyvek terén bő kínálattal
rendelkezik a könyvtámnk. A mai könyvárak mellett újból
elötérbe keriilt a könyvkölcsönzés, amely ingyenes minden
borosjenői lakos részére. Egyre bővül a könyvtári szolgáltatá-
sok sora, ma már diafilmet és diavetítőt is lehet kölcsönözni.

Az Odeon-Art videokölcsönző jóvoltából művészfilmeket és
gyennekfilmeket is kölcsönözhetüiik 100-150 Ft-os díjért
/tagok 100, - Ft, nem tagok 150, - Ft/ 2 napra. A videotár
állandó űlmjei mintegy 200 db, de rendelésre közel 5000
fílmből kérhet bárki. Októberben bevezetett új szolgáltatá-
suiik, a színázjegy igénylés egyre népszerűbb. A budapesti
szíiiliázak műsoraira előre lehet kémi jegyeket.
Az előző évben is igen sokan és sok könyvet ajándékoztak
könyvtárunk részére, melyeket ezúton is még egyszer
köszönök, s kérem, akinek lehetősége van, úgy könyv-
adományaival segítse bővíteni könyvállomái'iyui'ikat.
Kérem mindazokat, akik tagok és régen voltak náluiik, ke-
ressék fel újra a könyvtánuikat, s ha még van otthon a polcon
pár darab könyvtári könyv, azt hozzák magukkal. Ha nem
emlékeziiek arra, hogy milyen könyvek ezek, úgy szívesen
adok tájékoztatást, akár telefonon is könyvtári időben /tel
336-377/.
Várom az új tagokat is szeretettel, hiszen kéziköny\/tái-Luik
átfogó segítséget nyújthat az alapvető és speciális információk
területén, s könyvtáruiik egésze sok segítséget adhat a
tájékozódáshoz a világban, a szabadidő eltöltéséhez egy-egy
jó könyv mellett, s gyermekeiiik növekvő-kiváncsiskodó fej-
lődéséhez változatos, aranyos gyemekkönyvek segítségével.
Remélem a kedves olvasóval legközelebb személyesen is
megismerkedhetek a könyvtárban.

Tisztelettel
Bereczkiné Szendrey Eva

A Római Katolikus Egyházközség 1998. február havi hírei

"Látta szemem üdvösségedet, melyet
minden népnek megadtál, világosságul a
pogáiwok megvilágosítására és di-
csöségül népednek, Izraelnek" (LK.
2. 30-32.)

01. Evközi negyedik Vasárnap.
A mindemiapokban kell. sii.gározmmk Is-
ten vilázosságát. A mindennapokban
mindig vissza kell csiUannia valaminek
a vasárnapok szépségéböl.
02. Gyerlyaszentelö Boldogasszony.
A mai ünnep átmenet a karácsonyból a
'húsvétba. A Kisdecl Anyja karján van,
áe már feláldozva. Az égö gyertyák is
már a húsvétra mutatrrak. Kriszt-ii.s a
világossá^!
Gyerlyaszentelö! Országrmk temetöiben
bolyongva egyszer ezt a sírfeliratot lát-
tam: " A gyerfya csonkig égelí!" Aztán
figyeltem fel a fejfán lóvö névre. Annak

a vidéknck közismert embere volt.
Mófliozzá jósá^áról, 1elki nagyságáról
voll ismeretes. Vonzott lelki szépsége
még halálos betegsegcben is. Nem is a
betegség, dc embcrséges mivolta, sze-
retete égette el éleíéí. Elete gyerlyáját
megszentelte.
Azóta is sokszor elem vetítödik az örök

Világosság gyertyája, Jéziis! Emberi
lcsl. el. öltvc, mint ember, értünk csonkig
óf.eU a kcreszten. De mint Isten, örök
Világosság, nem aht.dt ki. Legyözve a
halált, világít. mmcien ember életíüján. S
mikor a Jialál tesíi életünket kioltja, vár
ránk a gyerlyaszentelö szép ünnepe.
Elet. i'mk gycrlyája ujra lángra lobban. S
aki ez életben arra törekedetí, hogy

vílágitsor}, szeressen, ncm fesz probíé-
ma, hogy az örök Világosság Jionában
75- tovább ragyogj'on.
Kériiik a íesííó leítlKéí:
"SzáUj be lelki'mk 1icij1ékába, ó világ
Világossága!", hogyföldi éleíünk gyer-
tyáját példádat kövelve megszentelfíik.
03. Szent Balázs püspök, vértanú
(meghalt316-ban)
Közbenjárásának sok gyógyiflásí tiilaj-
donítanak. Szent Balázs püspök és min-
den szent közbenjárására oltalmazzon
meg Isten minden (estí-lefki bajtól,
vagy adjon eröt azok elviselésóre.
08. Evközi ötödik Vasárnap.
11. Szííz Mária lourdesi megjelenése.
hía van a Sznzanya elsö megj'e-
lenesenek óvforchdója. Bernadettnek,
az alázatos fahisi lánynak jelent meg cs
rajta keresztül hívtafel az egész világot
bíínbánatra. Csodálatosan nagy ima-
és szeretetáramlás fakad ma is Loiir-
desból az egész világra.
14. Szent Cirill és Metód Európa
társvédőszentiei.
"Vajon nem süt-e a nap v.gyanúgy min-
denkire? Nem szívjiik-e 1'iiindnyájan
iigyanazl a levegöt? Nem azórt hcdt-e
meg Kriszliis, hogy visszaacJja mind-
nyáfíínknak össziíleink dicsőségét?"
(Cirill és Metód kedvelt mondása.)
15. Evközi hatodik Vasárnap.
22. Evközi hetedik Vasárnap.
FARSANGVASÁRNAP
Szent Peter aposíol székfoglalása.
Szení Péter elsősógét imnepeljük ma,
hálával emlékezünk meg Krisztus
Unrnk ^ondoskodásáról, n-iellye! egy-

1iázál Péter vezelése alatl pásztorokra
bízta. Imáákozzv.nk papi hivalásokérl:.
24. Szent Mátyás apostol.
Az áruló Júdás hel.vcre azért válaszloí-

l. ák aposíollá, hogy Knszt'iis fel. tá-
madásának tannságtevöfe /egyen. "Ha
már nein íudsz úgy hinni Isíenben, minl.
ahogycm egykor hit. t. é/, ez annak a /ele,
hogy valami nincs rendben a hil. ed
körűl. Igyekezzei. /obban. megisinerni Is-
tent.

Ha egy bálványiinádó nem hisz íöbbé a
magaalkoíía bálványbcm, ez nem annak
jele, hogy nincs Islen, hanem: hogy Is-
ten nem. azonos az ember bálványával."

(Lev Tolszloj)
25. Hamvazószerda. A nagyböjt kezdete.
A nagyböjl kegyelmi idö: elvezet húsvél.
ünnepének szenl csúcsára. A sziv
megteróseből fakadjon a biínbánal
gyakorlása, felhasználható a szükséget
szcnvedö tesívérekjavára.
27. Báthory László pálos remete, az elsö
magyar bibliafordító, Buda, 1484.
"Panciszkodimk, hofy nincs meg neki'mk
minden cimjt szerelnénk. Pcdig inkább
háfásak lehel. ncnk, hogy nem kapiink

meg mindenl., cnnil. megérd.emeltiónk.
(Dieíer Hildebrandt)
Mindazok, akik az egyliázbcm Islw sza-
vát tovább adják, Unink ícmp/oinál.
építik. ElöUünk mások is építell. ék, de ne
fclcdjük: "Ha ciz Ur nem építi a házát,
liiáha ftiradoznak, akik cpítik azt.
(Szent Agosíon)

Pályázat
Pilisborosjenő község Oiikormányzat az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló 1995. Evi XLII. Törvény felhatalmazása
alapjáu pályázatot hirdet a község települési szilárd hulladék össze-
gyííjtésére és elszállítására és ártalommentes elhelyezésének biz-
tosilasara.

A pályázat tartalmazza a kövelkezőket:
. hulladékgazdálkodási technológia leírása
. hulladék szelektív g)iíjt. ésére tettjavaslat
. hulladékszállítás módja, ideje
. haszuosítható hulladékok értékesítése

. veszélyes hulladékok szervezett gyíijtése

. komposztálás, hulladéklerakás, szolgáltatás díja, annak kiegyen-
lítése

A pályázat benyiijtásának határideje: a megjelenéstől számitott két hét.
A felmerülő kérdésekre iiiformációval a Polgármesteri Hivatalhoz lehet
forduhü. (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. Tel: 06-26-336-028)
Pilisborosjenő 1998. január 23

Polgármesteri Hivatal

/

Ertesítés
A Budakörnyélíi Földhivatal

Budapest V., Sas utcai és
VI. Benczíir utcai irodái

a 1036 Budapest, III., Lajos 16-162.
szám alá költöztek. Emiek eredinényeképpn
1998. január 5-től a teljesköríí ügyfélfogadás
aLajos utca 160-161. szám alatttörténik.

Levélcím: 1300 Budapest Pf: 213.
Ugyfélfogadás rendje:

Hétfő. 8,30-16
Szerda 8,30-16
Péntek 8,30-16

Csütörtök: 8,30-12.30 óráig közhivatalok,
ügyvédek részére

Telefon: 250-2570

Ügyfélszolgálat: 368-6016

' HOZZÁJÁRULÁS AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGÉHEZ

Az állampolgárok 1998. január elsejétöl a befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-át az általuk kiválasztott
egyház részére is felajánlhatják. A felajánlások alapján befolyó összeg azt eddigi állami támogatásokat
helyeítésíti majd. Ezzel a törvény módosítással az állampolgárok immár személyijövedelemadójuk 2 x 1 %-áról

1 rendelkezhetnek.
Hogyan lehet az egyházjavára felajánlani az adó 1 %-át?
Mindazok, akiktöl személyi adót levonnak vagy önmaguk befizetnek, az adóbevallás során zárt borítékban
elhelyezett "rendelkező nyilatkozatot" adhatnak.
A nyilatkozatra az alábbi elnevezést és technikai számot kell ráírni:

Magyar Katolikus Egyház : 0011
Református Egyház : 0066

Támogíitó döntésüket köszönjük!
Az egyházak megbízásából

Szegedi Róbert



Utószó a "Betlehemesjátékhoz"

Karácsonyl megelőző napon keriilt sor a pilisborosjenői
Míívelődési Házban egy Jézus születéset elmesélő játék bemu-
talására, melyet az iskola nyolctól tizeiikét éves kisdiákjai
viltek szíre.

Ainit ott láthattuiik az meglepőeu jó szíuvonalú volt. A kis
sziudarab csodálatosan adta vissza az előttüiik álló Szenteste

haiigulatál. A karácsonyi történet cselekményét iigyesén és
eredményesen sikemlt a szöveges és énekes részek val-
takozásába beilleszteni. Különösen kicsengett "Mária"
szólóéneke: eg^' ilyen nagyon tiszta hangnak sajátos, lebilinc-
selő halása van. Ezáltal teljes mértékben sikeriilt a fíuk közép-
szení éuekét ellensúlvozni.

A jelinezekre és a színpadi képekre szokatlan kreatívitás és
eredeleti ötletek voltak jellemzők. Az előadás jó példa volt
arra, liogy egyszerií eszközökkel, lehetőségekkel - tulaj-
donképpen pénz nélktil - is lehet csodálatos hangiilatot
leremteni!

Kár, hogy ezt a fialalnak és idősebbeknek egyaránt nagy
élméuyt jeleiitő előadást. viszonylag kevesen látták. A gy-
erekek eredméuyes muiikáját egy népesebb publikum min-
deiiképpen jobban "hoiiorálliaüa" voliia.
Elismerés a diákokuak és azoknak akik a darab meg-
valósításában közremííködtek.

Csiszár Gabriella

^VfWVTVWTVWTWVW VfWVr'TT

KISMAMA - KLUB

Februári programok
<

Február 12. (csütörtök) 10 - 12 -ig
<

Dackorszak

^ Fejlesztö foglalkozások 19-20 hónapos korban
Hogyan tárolható a vágott virág sokáig?
"Folt hátán folt" takarók, faliszönyegek.

[ Február 26. (csütörtök) 10-12 -ig
f'Egyéni gondok örömök
'Baba - mama torna
. Elsősegélynyújtás: sebellátás, orrvérzés, törés, fí-
. cam.

^Fejlesztö foglalkozások 20-21 hónapos korban. *
[ Makramé virágtartók

Erdeklödj Eszternél a védőnőnél, vagy a
06 20 322 021 -es telefonon

b̂ A'

Dóra ]
AAÖ

A MiM/eiöd^é^Hd^bt^n/
Ja^ybcdett é^k^vnélö-nöí/torvu^

tcwfólycLm/ vcir/a/ a^ éríí&Uőiiökőí'.
Idöpcmt:

SjfWd^a/ é^pé^tí&ib
17-18 (2Í/. 18-19 órá^

Noch Gedanke zum "Bethlemes Játék"

Am Weilinachtsvortag fand im Kulturhaus Pilisborosjenö ein
"Krippenspiel"- dargeboten von 8 -12- jáhrigen Schülern der
Schule Pilisborosjenő statt.
Was dort geboten vviirde war. überraschend gut! Das Theater-
stiick gab eine vviinderbare Einstimmung auf den bevors-tehen-
den "Heilig Abend" wieder. Die, Handlung wyrde sehr
geschickt ein Wechselspiel von Sprechtheater (Dialoge/
Monologe) und Gesang eingebettet. Besonders ragte der
gesangliche Solopart der " Mária" hervor- eine so klare, reine
Stimme hat ihre besondere Wirkung! So komite man mitunter
über den mássigen Gesang der Knaben hinwegscl'ununzeln.
Die selbst gebastelten Kostüme und Requisiten vvaren unge-
heuer kreativ und originell zusammengestellt. (Auch mit
einfachen Mitteln lásst sich Atmospháre schaffen!!)
Schade, dass bei dieser Aufílihrung so vvenig Zuschauer
eintrafen- es war ein Genuss fiír jung und alt gleichern-iasseu.
Es bleibt zu wiinschen, dass diese schöne Arbeit der Schüler

durch ein grösseres Publikum besser honoriert wird.

Applaus den Schíilern und Choreografen!!!

Jótékonysági programok a játszótérért.

Aliogy nő a gyerek, úgy tánil ki előtte a világ. A természet
kész játékszerekkel, homokkal, sárral, fíível, más
növényekkel, bogarakkal ajándékozza meg. Házi készítésíí
játékszerekben a falu mindaddig gazdag volt, mig helyüket át
nem vették a gyári termékek. Olyan természetadta játékok
készítésére híviiiik minden kicsit és nagyot, ahol gyermekeiiik
ujabb képességeikröl tehetnek tanúbizonyságot, és saját
gyermekkoruiik játékai elevenedhetnek meg. Ezen a dé-
lutánon a népi alkotás folyamatára és eredményére, azaz
NEPI JATEKKESZITESRE vániiik minden érdeklödöt:
1998. február 28-án (szombaton) 1/24-6 -ig a
Művelődési Házba

Hiszen: A játékszer maga: újabb játék kelléke.
Tervezett programok:
=> Persegtetö (Pergettyü)
=> Szélrózsa (Szélforgó)
=^ Fonalbaba készítése

A nagyobbaknak:
=> Bodzasíp
=> Dun-ogó (gombos surrogtató)
=> Korpalabda (similabda)

A iiagyoknak:
^> csuhéjkosár
=> mustszíírö készitése

A legapróbbakat ismét játszósarok várja.
Belépö: 100 Forint/fő

Segítők jelentkezését várom a 06 20 322 021- es telefonon
Dóra

APRÓKNAK - APRÓT

Ultessük be a játszóteret!

A fák és a cserjék a teljesség érzését keltik a
kertben. Virágzásuk, illatuk, lombjuk, formájuk,
színük az öröm forrása. De gyakorlati hasznuk is
van: felfogják a viharos szelet, bensőségesebbé
teszik a teret, jó térelválasztók, s kiváló helyet ad-
nak a kicsiknek bújócskázásra. A játékok a térre
már készülőben vannak...

...de mi lesz a növényekkel?
Pótolnunk kell a kiszáradt fákat, ki kell ül+etnünk a
karácsonyra vásárolt gyökeres fenyőket. Emellett
szeretnénk csekély számú cserjét vásárolni, s meg-
próbálunk minden növénytelepí+ésre kiírt pályáza-
tot.

Ugyanakkor mi, lakosok is tudnánk életet adni,
hiszen a cserjék szaporítha+ók: bujtással, tőosztás-
sal, fás dugványozással gyökeret varázsolha+unk.
Sok kertben virítanak az alábbiakban felsorolt cser-
jek. S ha már úgyis metszeni kell, hát ne dobjuk ki a
levágott ágakat, hanem próbálkozzunk. Pénzbe
nem kerül, csupán pár percnyi munka, s egy kis
odafigyeléssel, gondozással talán új növényt nyer-
hetünk, melyet a térnek ajándékozva, te+tünk egy
újabb apró lépést.

Fás dugványozással a könyvek szerint a
következő cserjék szaporítha+ók tavasszal: Nyári
orgona, Gyöngyvirág cserje, Aranyfa, Jezsámen,
Gyöngyvessző, Tamariska, Fűz, Barka.

Nyáron: Babérsom, Lilabogyó, Japánbirs,
Gyöngyvirágfa, Madárbirs, Ezüsffa, Boglárkacserje,
Kínai lonc, Tűztövis,

Sikeres próbálkozást!

Mégis, kinek az érdeke...?

Játszótér ügyében beszélge+tem telefonon
egy szülővel. Köszönöm a segítséget! - mondtam
a bes^&lge+és végén. Mire a válasz: - Köszönd
azoknak, akiknek nem érdekük, mégis segítenek.
Egy másik beszélgetés ugyanezen ügyben, hivata-
los személlyel: - Sajnos még ígérni sem tudok sem-
mit!

Hát ez van! Tisztán éreztem a "segítsük egymást" és
a "nesze semmi, fogd meg jól" köz+i különbséget.
Azt mártudom, hogy kiket, deazt nem, hogy miért
kell meggyőzni egy jáfszótér fontosságáról. Kell-e
hangsúlyozni a különbséget egy Budai úton tett
sé+a, vagy egy biz+onságos játszótéri szaladgálás
közö+t? Kérdéses-e, hogy mennyire meghatározó
egy közösségben növekvő gyermek további
beilleszkedése? Van-e olyan gyerek, akinek nem

tetszene egy kis csúszás-mászás, kúszás-futás, hin-
tázás-ugrálás?
Közben pedig mi, szülők a "nem szabad" és "jaj de
ügyes vagy" világából kiszabadulhatunk egy-egy
órára szülőtársaink közé, akikkel gondjainkat,
örömeinket kicserélhetjük ké+ homokpogácsa
sütése közben.

Minek az a tér? Ugyis rongálnijárnak majd ki!
Az én gyerekem is felnőtt az udvaron! - ilyen
véleményekkel is találkozhafunk. Hát persze. Mi is
felnőt+ünk. Ső+ már ekkor is (lassan harminc évvel
ezelőtt) szerepelt tornaterem, játszópark és sport-
pálya megvalósításának terve. Igaz, a jó testn-
evelő sokmindenre képes. De gyűró-, bordásfal-,
kö+él- vagy mászókaformát még ő sem tud ölteni.

Testnevelési iskolába felvételizett egyik
falubeli gyermekünk. Fáramászáson nevelkedett
gyerek, ügyessége nem lehet kérdéses - gondo-
1+am, és téved+em, hiszen kiderült, a
sporteszközöket nem igazán ismeri, fára pedig
nem mászatták.

Amikor azt látjuk, hogy az utcán találkozva a kic-
sinyek milyen hamar hangolódnak egymásra,
viszik egymást "bűnbe", kezdeményeznek közös
játékot, tanulják az enyém-tied viszonyát, akkor
fogalmazódhat meg a gondolat: a közös játékot
nem szabad ellenezni, hanem éppenhogy teret
kell adni neki.

Es nem csak a játszótérnek, hanem a játszópark
melletti sportpályának is, hiszen a sport életforma,
és nem minden falu büszkélkedhet olyan kézilab-
dásokkal, mint amilyenek a "mi lányaink"!

Dóra

Játszótéri játékok

Mindannyiunk nagy örömére tovább bővült a ját-
szóteret benépesítő tárgyak köre. Újabb jelent-
kezések olapján készülőben vannak a következők:
. Mászóka és nyúj+órendszer - Horváth László
. Mérleghinta - Mester Albert

Padok - Bereczki Anfal

Hozzáállásukért, segítő munkájukért köszönet. A
j'átékok köré terített gyöngykavics beszerzésének
ügyében levéllel fordultunk a Váci Kavic-
süzemhez. Ha az időjárás engedi (és kell, hogy
engedje) március közepétől folyamatosan
megkezdjük a hinták kihelyezését. A konkrét fe-
ladatokról, a segítségnyújtás módjairól és az
időpontokról a márciusi Hírmondóban találkozhat-
nak.

A szervezők



VI
Fénymásolás MDSÍOLTA géppel A/4 és A/3 méretben ( 14,-Ft / db/A/
4 árou), fotózáshoz KODAK tilm kapható
Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

Ajánlatunk:
Két túsz között /Eddie Murphy; Az angol beteg /9 Oscar dijas film/
Tokös tekés AVoody Harrelsou ; Gyilkosság a Fehér Házban /Wesley
Suipes ; A Beverly Hills-i nindzsa /Clu-is Farley ; ÁIlamérdek /Clint
Eastwood ; Bűvölet /Nicole Kichnaii ; Stephen King: Éj anyánk /Nick
Nolte ; Beavis és Butt -head- mozisiker videón

Öut is várjuk
Top Video Téka, a kölcsonző!

Nyi tva: hétfötöl-szombatig: 15-21 óráig; vasániap: zárva

( Pbj. Rózsa u. 2. a templonuiál)

Az ürömi gyógyszertár új címe és
telefonszáma:

Doktor Sándor u. 1. 350-147

A Pilisborosjenő Hírmondó
hirdetési feltételei

1998.

Egész oldal:

Fél oldal

Negyed oldal

Nyolcad oldal

Tizenhatod oldal

25. 000,-Ft

12. 500,-Ft

6. 500,-Ft

3. 500, -Ft

2. 500,-Ft

Fenti árak azAFA-t is tartalmazzák!

A hirdetéseket, melyek a következő havi számban jelennek
meg, az előző hónap 20-ig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzü-
gyi Osztályán befizetni.
Legalább három egymás utáni megjelenés együttes, készpénzes
befizetése esetén 10% kedvezméiiyt aduiik.
A hirdetéseket egyéni kerettel, vagy különleges kérés teljesítése
esetén 5 % felárral vállaljuk.

A Szerkesztő Bizottság

, FIGYELEM!
A háztartási szemetet a

Rumpold Kft. minden héten
csütörtökön reggel 7 órától

szállítjael!
Kérjiik, hogy a kiikákat

szíveskedjenek ezen időpont
előtt kihelyeziii!

Polgármesteri Hivatal

Farsangi bál
Február 7-én 20 órától
a Művelödési Házban

a Pilischer Sramli
közreműködésével.

A PROVIDENCIA
OSZTRÁK - MAGYAR

BIZTOSÍTÖ Rt.
Képviselője Pilisborosjenőn

A POLGÁRMESTERI
fflVATALBAN

az Öuök rendelkezésére áll!
Biztositási, nyiigdijpéiiztán'al és
lakosság-takarékosságiügyekkel

összetiiggö
tanácsadás. kötés.

Miudeu hétfön 16-18 óráig
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Hangszerbolt

Budapest 1022 Alsőtörökvészi út 11
Telefon: 06-20-345-234

Hangszer adás-vétel-csere!
Húrok, kiegészítők, kellékek nagy vélasztékban!

Nyitva: hétfőtől péntekig 10- 18-ig

1
1
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Oi-vosi ügyeleti beosztás
/ Dr. Baksa Eva

2 Dr. Kovács Levente

3 Dr. Péterffy László
4 Dr. Kormos J ózsef'
5 Dr. Baksa Eva
6 Dr. Kovács Levente

7 Dr. Kovács Levente

5 Dr. Kovács Levente

9 Dr. Kovács Levente

/ O Dr. Kovács Levente

11 Dr. Kormos József

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. KOITOOS József

Dr. Péterfiy László

J2Dr.
13Dr.
J4Dr.
15Dr.
16Dr.
17Dr.
JSDr.
19Dr.
20 Dr.
21 Dr.
22 Dr.

Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

Éjszakai ügyeleti időszak
18-08-ig

Baksa Eva

Konnos József
Kormos József
K.onnos József
Kovács Lcvcntc

Péterjjy László
Konnos József
Baksa Eva

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Leventc

Uröm. Honvéd u.

Pbj.. Mariau. 13.
ílröm. Doktor 11.

llröm, Dózsa Gy.
Pbj., SteiiAeim u.
Oröm. Honvéd u.
IJröm Dózsa Gy.

23 Dr. Kovács Lcventc

24 Dr. Kovács Levente

25 Dr. Kormos József'
26 Dr. BaksaEva

27 Dr. Baksa Eva
28 Dr. Baksa Eva

24. 350-297
336-215

21. 350-224
18. 350-162

. 2. 336-900
24. 351-410

u. 69. 350-440

Hétvégcii:
péntektö! hétfö reggel 8-ig

^

MiuAanapokoii nappal, rendclési időbcn ( liétfőtől-péntekig) -
sürgős csctbeii -szíveskedjenek az oi-vosokat a rcndclőbcii kcrcsiu.

Alapftotta: az Onkormányzat Képviseló' Testülete
Feleló's kiadá: Szagedi Róbsrt polgármestflr

Fsleló's szerkasztó': Marton Feranc

A szerkesztoség cfmB: 2097 Pilisiiorosjenó' Fa u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethő Kft.

ILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is. videofil-

mes nyilvántartás, számítógépes adat-
feldolgozás, értékbecslés, ügyvédi

közremiiködés. Elsősorban

Pilisborosjenö, Oröm, Budakalász
teriiletén lévő

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengő bolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19:

szombat: 10-14

Ügyvezetö igazgató:
Keréuyi István

, 3engő Solt |
Iskola és irodaszerek, ,^

nyomtatványok megren- S
delésre, 8

Stt TOTO-LOTTO. KENO, TIPP-

MIX, hírlap vasárnap is
kaphatő a PENGÖBEN! "S

g Pbj. Fö út. 2. Tel: 336-593 §
ÍNyitva: H-Cs: 7-11 ; 14-17
1 p . : 7'13 ; 14~17 1
^ Szom: 7-13; 5|
Í Vas: 8-10
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nemzeti ünnepünk megünneplésére

1998. március
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Szeretettel meghívjuk Pilisborosjenő község lakóit a Művelődési Házban
1998. március 15-én (vasárnap) 17 órakor kezdődő

MÁRCIUS 15-í MEQEMLÉKEZÉSRE.
Ünnepi beszédet moiid Szegedi Róbert polgármester.

' A prograinot a faluban élő művészek és az iskola tanulói biztosítják, valamiiit kiállítás tekiiithető meg a 150 éves jubileum ^
alkalmából. A műsor után minden látogatót terített asztallal vár:
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Fontos tudnivalók!
Körzeti megbízott iroda
Pilisborosjenő Budai út 13.
Körzeti megbízotti fogadó óra:
Minden második hét: Szerda 15 órától 17 óráig
Telefonszáma: 336-247

Geszler András rendőr törzszászlós
körzeti megbízott

Közlemény

Budaörsi Rendőrkapitányság
Pilisvörösvári Rendőrség

Ügyfélfogadási idő igazgatásrendészeti ügyekbeii:
/gépkocsi átírás, jogosítvány, forgalmi rendszám,
PÁV, stb/

Kedd: 12. 00 - 15. 00
Csütörtök: 09.00 - 12.00
Személyi igazolvány ügyintézés:
Hétfő: 08.30 - 12.00
Kedd: 13.00 - 15. 30
Szerda: 08. 30 - 12. 00
Csütörtök: 08.30 - 12.00
Péntek: nincs ügyfélszolgálat

Adótájékoztató

<3-^0>>5-

Gépjármű-súlyadót, telek- és építményadót, valamint az iparűzési
adó 1998 évi adóelőlegét március 16-ig kérein a kiküldött befizetési
Gsekken postára adni szíveskedjenek.
Tájékoztatásul ismét közöljük, hogy a gépjánnű-súlyadó teljes évi
összegét annak kell fizetnie, aki az év január 01-én a forgalmi
engedélyben tulajdouosként vagy üzembentartóként van feltüntetve,
függetlenül attól, hogy a gépjármíívet birtokolja-e.
1998. jainiár 1-ét követően beépített szabályozott katalizátor 50
%-os, egyéb katalizátor esetében 25 %-os kedvezmény élvezhető.
Kizárólag elektromos meghajtású és gázüzemíí gépjárművek is 50
%-os kedvezményben részesülnek. Tehergépjárművek kedvezménye
csak a megyei közlekedésfelügyelet által kiadott műbizonylatával
igazolható.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Pilisborosjenö község Öiikormányzatának ügyfélszolgálatán meg-
tekinthető a Pilisborosjenő Diszpolgára cím és a Pilisborosjeuöért
Emlékérem alapításáról és adomáiiyázásáról szóló rendelet.
Kérjiik a lakosságot, hogy tegye meg javaslatát azon személyekre,
akiket a rendeletben megfogalmazott cím adományozásával ki
lehetne tüntetni.

A javaslatokat 1998. április 30-ig kérjük eljuttatni a Polgármesteri
Hivatalba.

dr. Hegedűsné Schmidt Agnesjegyzö
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Kiegészítés az előző számban megjelent körzeti telefondíj emelésről szóló cikkhez

MATAV RT ártájékoztatója
Érvényes 1998. 01.01-től / az árak AFA-val értendők/

Előfizetési díj . : . . Egyéni: 1. 375,- Üzleti: 1.669,-
1 impulzus (időegység) díja Elöfizetői állomásról: 13,-

Kártyás nyilvános állomásról: 16,-
Pénzes nyilvános állomásról: 20,-

(I impulzus /időegység/ időtartama napszaktól és a lúvott díjzónától fíiggően változik. Számlázásra minden megkezdett iinpulzus
/időegység/ keriil.
A hétvégi kedvezmény péntek 18 órától reggel 7 óráig tart. Ebben az időszakban a mindenkQri "kedvezményes" és "éjszakai'
díjazással számlázzuk beszélgetéseit.

A ómai atolikus gyházközség 1998. március havi hírei

Időszak

Csúcs

Nappali

Kedvezinényes

Ejszakai

Csúcs

Nappali

Kedvezinényes

Ejszakai

. 09-15

07-09

18-22

22-05

09-15

07-09

18-22

22-05

15-18

05-07

15-18

05-07

Helyi
csak településen belüli hivások

1 mipulzus
időtartama (mp)

86.61

91,76

208

328,42

56, 73

63,67

104

156

Ft/perc 1998.

I. Dijzóna
Körzeteu belüli hívások

9,-

8.50

3. 75

2. 37

13,75

12,25

7.5

5,-

Ft/perc 1997.

7,5

6,0

3, 14

1,61

15,-

II,-

6. 16

3,55

H. Díjzóna
A Budapestre történő hivások csak a következő települések esetében: Budakalász, Csobáiika, Leányfalu, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pilis-

szentiván, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, Pomáz, Solymár, Szentendre, Szigetaonsotor, Tahitótfalu, Üröm

Csúcs 09-15

Nappali 07-09 15-18

Kedvemiényes 18-22 05-07

Ejszakai 22-05

Csúcs 09-15

Nappali 07-09 15-18

Kedvezinényes 18-22 05-07

Éjszakai 22-05

47, 27

53.06

86,67

130

16. 50

14, 70

9,-

6,-

HI. Díjzóna mindeu körzeteu kívllli hívás

18, 91 41, 25

19.02 41,-

43.03 18, 125

65 12,-

Volánbusz értesítés megállóhelyek változásáról
AHivatalos Autóbusz Menetrend 1. sz. kötetéhez

Ervényes: 1998. febmár 1-jétől
2871 Budapest-Oröm-Pilisborosjenő autóbuszvonalakou a Budapestre érkező járatok
megállóhelye a Bécsi úti vasúti átjáróiiál lévő megálló megsziintetésével egyidejűleg a
BKV RT "Iskola" elnevezésű megállójába keriil át.
2871 Budapest-Üröm-Pilisborosjenő autóbiiszvonalakon a Budapestre érkező járatok
megállnak a BKV RT Bécsi úton található Orbáu Balázs úti megállójában. A megál-
lóhely távolsága " Bp. Bécsi út" megállóhelytől 1,0 km, menetideje2 percésa
Bp. Bojtár u. " megállóhelytől 0, 3 km, menetideje 1 perc.

Volánbusz RT Budapest

39,70

32,40

15, 30

8,40

39. 70

32,40

15, 36

18,40

eyes ítés
A Budakömyéki
Földhivatal címe

helyesen az alábbi:

1036 Budapest
Lajos u. 160-162.

01. Nagyböjt 1. Vasámapja
Khsztus egyháza örök egyház: ván-
dorként haladsz a történelem útjain.
Homlokod ékesen tündöklik, fény árad
belöled, ragyog egész alakod. Ki
öltöztetett a nap sugaraiba? Es az Egy-
ház felel: ö, aki engem szeret, - és ti
magatok, Krisztus gyermeki, isteni
Umiiknak, az Emberfiának gyem-iekei.
Szeressétek Egyházatokat és fígyeljetek
szavára, - akkor is, ha olyasmit mond,
ami nektek nem tetszik.
Anyaszentegyházunk: édesanyánk
vagy! Te oltalmazol müiket. Köszön-
jük!
/Bares Miklós püspök/
06. Kodály Zoltán zeneszerző,
nemzetnevelő és zenepedagógus, Bu-
dapetí, 1882-1967.
Kodály, a mag útját járva, sosem
tévesztette szem elöl a jövőt. Meg
akarta változtatni maga körül a világot,
szebbé, jobbá akarta teimi az ifjúság, az
egész nép életét.
/Eösze László/

08. Nagyböjt 2. Vasámapja
A bűnbáiiat nemcsak erőfeszítést és ter-

hetjelent, hanem örömöt is - méghozzá
olyan örömöt, mely semmiféle más for-
rásból nem fakadliiat. Ugy tíínik, hogy a
modern ember bizonyos értelemben
elveszítette emiek az örömnek az ízét, -
és elveszítette annak a lelke eröfeszítés-
nek az örömét, ainely lehetövé teszi,
hogy saját lelkében találja meg az
igazságot.
Nem hümi a jóságban: erkölcsi halál.
Himii, hogy mi vagyiink a jóság for-
rása, elmebaj. Himii Istenben, aki min-
den jónak forrása: imádkoziii hozzá,
elfogadni akaratát mindenben: ez az
igazi bölcsesség és minden erkölcsi
tökéletesség kezdete.
Ha szatíad és értékes emberek akanmk
leimi, rá kell bíziimik inaguiikat Isten
vezetésére: aki egyedül szabadíthat meg
a gonosztól, és aki egyedül tehet sza-
baddá és értékessé.

A^lagyimir Szolovjev/
15. NagyböjtS. Vasárnapja
19. Szent József a Boldogságos Szííz
Mánajegyese.
Az isteni Ige a Csend fogadott fía; -
mert szent József úgy halad át az
evangélium lapjain, hogy közben
egyetlen szavát sem halljuk.
22. Nagyböjt 4. Vasárnapja

Oszintén akarjuk-e, hogy szebb legyen a
világ élete? Ne ábrándozzunk világ-
megváltó tervekről, de ne is keseregjünk
és panaszkodjuk a világ romlottsága
miatt! Igyekezziüik mindenek előtt mi
magunk jobb emberek lemii! Ha
életünk, szolgálatkészségünk, deriís
lelkünk, békés szíviink tanúskodik a

"jobb világ" lehetőségéröl, másolat is
közelebb vezetüiik a szebb, a jobb
világhoz.
/Jakob Koch/
25. Umiik híriiladása /Gyümölcsoltó
Boldogasszony/
.... Nem lehet tudiii, homian vette a szaj
a szókat,
mert rajta még sosem volt beszéd.
A szél elállt, a mindenség alélt,
a Kezdet szól így, s bemie a Vég.
Aztán csak mondta, feledve,
hogy otthona az Eg. S akihez szólt:
értette, bár angyalul beszélt...
/Puszta Sándor: Aimunciáció/
29. Nagyböjt 5. Vasámapja

Serédi Jusztinián hercegprímás,
1884-1945.

Minthogy bennem teljesen összeforrt
magyar és katolikus mivoltom, úgyhogy
egyik a másikat nemcsak soha el nem
nyomta, hanem inkább mindig elő-
mozdította: azért római katolikus
anyaszentegyházamat és magyar
hazáiikat mindig egyszerre, egyformán,
igazáii és önzetlenül akartain szolgálni,
abban a biztos tudatban, hogy így
összefonódva tökéletes a szolgálat, mig
különválasztva sokszor tökéletlen, söt
néha veszélyes is lehet. Ebböl a szem-
pontból viszontagságos életemre vissza-
tekintve kiilönösen is hálát adok az is-
teni Gondviselésnek azért a ritka

. kegyelemért, hogy nemcsak egyházi
vonatkozásban, hanem a magyar tár-
sadalmi és gazdasági, valamint a bel- és
külpolitikai életben is, még a legsúlyos-
abb köriilmények közölt sem törődtem
emberi tekintetekkel vagy a népsz-
eríítlenséggel, hanem mindig
következetesen hirdeltem és követtem a

változatlan igazságot, úgyhogy súlyos
megnyilatkozásaimat soha nem kellett
sem visszavomiom, sem módosítanom
vagy letagadnom. Utolsó utamról sze-
retném erre az egyenességre felhívni
püspöktársaimna, papjaimnak és összes
magyar testvéremnek fígyelmét a haza
javara.

/Serédi Jusztinián Végrendeletéből./
30. Apor Vilmos győri püspök,
1945,
Még egyszer üdvözöm papságomat.
Köszönöm szerető ragaszkodásukat, s
kérem, tartsanak meg emlékezetükben.
Legyenek hüek az Egyházhoz, hirdessék
bátran az evangéliumot. Segítsék rom-
jaiból felépíteni szerencsétlen magyar
hazánkat!

Istenem, Atyám - a Te kezeidbe aján-
lom testemet, lelkemet, Jézus, Mána,
Szent József, legyetek énvelem, most és
halálom óráján! Jéziis Szentséges Szíve,
bízom Bemied!

Fölajánlom összes szenvedésemet en-
gesztelésül a saját bűneimért, de föla-
jánlom papjaimért is híveimért, az
ország vezető embereiért és ellen-
ségeimért...
/Apor Vilmos végrendeletéből/

Március

E hónap nevére felcsillaii a szemiuik.
Emberi mivoltuiikba a tavasz pici kis
szikrája beoson. Napfényt, frissességet,
megújulást remélüiik testben, lélekben.
Prohászka nagy püspökünk szerint a
nagyböjt a lélek tavasza. Hogy is
muiikálkodik a tavasz?
Fénnyel, meleggel ragyo&ja be
légköriüzket. Hatására megmozdulnak a
hidegben megdermedt rovarok, a
göröngyök alatt sziumyadiii látszó mag-
vak. A tavasz első virágai csak úgy
repesztik a kemény talajt. A fák riigyei
duzzadnak. Minden élni akar!

Mi is kapaszkoduiik, induluiik az élet
felé. Ain lelkiuik élni akarását pénzes
zacskók, ma divatos értékek nem
mozdítják elő. Húsvéti ragyogás kell
neküiik. De eliliez a ragyogáshoz Jézus
is a keserves keresztutat járta meg.
Menjüiik erre az útra.
A Megváltó vérének harmata áztassa
meg lelküiik rögös talaját. Csak tölünk
íligg, hogy bemiüiik hogyan bontakozik
ki ez a ragyogó tavasz?
Jéziis, jó Testvérüiik, Ki azért jöttél
közéiik immár kétezer éve, hogy lelküiiLk
rögeít niegáztasd, hogy kikeljenek az
"emberséges" magvak. Segíts neküiik,
hogy "jó" emberek lehessünk!



Bronz táblák hel ett G .N
.. i ^

Cöz-té

Ainióta a temetöben felállították

azon német katonák emlékinüvét, akik

az 1944. decemberi, 1945. januán

harcok során Pilisborosjenön estek el,

minden év jaiiuárjában, a hónap első
hetében egy rövid idöre meg szoktam
állni az emlékniű előtt.

Az elesett fiatal katonák neveit és

életkori adatait tartalmazó bronz

táblákat szemlélve, eszembe jutottak a

második világháborúban elesett

családtagjaim is. Sokszor gondoltain
arra, hogy az ismeretlen helyeken
n^aigvó családtagjaim, s e fíatal német
katonák életáldozata sajnos értel-
metlen volt. Erről Pilisborosjenő

kitelepített lakosai, meg az itthon
maradottak bőven tudiiának mesélni,

hiszen e űatal katonák halála utám

idök igencsak megkeserítették sokak
életét.

Ez év januárjának elsö hetében,
ainikor íohajtásra megálltam az em-
lékmű előtt, megdöbbenten vettem

észre, hogy vandálok kezei letépték az
emlékmííről a bronz táblákat, s azokat

elvitték. Hát igen! Ide is elérkezett
koruiik "megélhetési bűnözése". Vagy
aljas politikai szempontok szerint gon-
dolkodók "töriesztettek".

A halott katona nem ellenség,

mondja a hadviselés egyik alap-

szabálya. A temetők meggyalázása

pedig bííncselekmény.
Remélem, hogy Pilisborosjeiiő hi-

vatalos szervei megteszik a szükséges

lépéseket a vandálok megkeresésére és
kirekesztésére. Addig is vigyázziiiik
közös értékeiiikre, régi erkölcsüiikre, a

falu még meglévö emlékeire.
VIGYÁZZUNK A STRAZSAN!

Csak így tud megmaradiii ez a szép
falu az elkövetkezendö idök meg-

próbáltatásai ellenére is. S pótoljuk az
elrabolt táblákat is.

ÖNTÖTTVASBOL!

A víz a Patak utcában ismeri a fízikát

Minden utca neve elé találhatnánk

jelzöt: ez csendes, az a legforgal-
masabb, hepe-hupás, fasorral díszített,
stb. A Szent István utca végére érve

eléd tárul a Patak utca minden

"szépségével". Igazi patak utca a
Patak utca, hiszen a végében található
egy víztározó, ainely gyakran szivárog
túlfolyás miatt, máskor meg hömpö-
lygő vízfolyásként működik a rendszer
átmosása miatt. Füllesztö nyári meleg-
ben nem is lenne annyira zavaró,

hiszen lehet lábat áztatni s

gyönyörködni a tisztára mosott macs-
kakövek ragyogásában.

De tudják mi történik ha a víz eléri
azt a részt ahol már nincs kő, csak

földút? Hát a keveredés eredménye

sár, dagonya, meg "ki tud nagyobbat
ugrani?" vetélkedő.
És mi van télen, amikor a hőmérséklet

fagypont alá süllyed? Hát itt is jég lesz
belőle. Csúszós, síkos, szép vastag

jégpálya ezen az egyébként is meredek
uton.

Többször túrták mostanában fel út-

jainkat. Van itt gáz, víz, csatornaárok.
Mivel ez a víz nem csatíakozhat a

kommunális csatornahálózatra, miért

nem fért el egy plusz csövecske abban
a mély árokban levezetve a felesleges
(ám értékes!) ivóvizet az árokig.

Persze lehet, hogy mi lakók nem
vagyunk elég leleményesek, hiszen
csatiakozhattiánk a rendszerre és locs-

olhatnánk, moshatnánk az "mgyen

vízből". Úgyis gyakran szenvedünk a
házon belül is ezen állapottól: az utcán

folyik a víz, a benti csap meg csak
sziszeg.

Valahol olvastam, hogy a

közmüvek után jöhet a járda, meg az
aszfalt. Bár mi mindig utolsók

vagyunk, így a megoldás még biztos
várat magára. A miértjére talán sike-
rült rájönnöm. Abécé sorrend szennt
nem végezhetik a munkálatokat, mert
akkor minimum a Petőfí Sándor utcát

kellene megelőznünk. Az övezet fí-
gyelembevétele sem jött be, mert a

nyaralóövezeten jóval előttünk történ-
nek a munkálatok. Irányok - fekvés
szerint megint csak nem jó a sorrend,
mert egyszer felettünk, máskor mellet-
tünk, a végén meg mi.

De rájöttem, vagy legalábbis sejt-
hetö: a mi csodás kőutcánkat

megláfrván, ( és ide értsd a csatlakozó
Szent Isfrván utcát is) mncs az a

inunkás aki vágyat érez ennek
felásására és helyrehozatalára. Persze
a rossz utcának is van előnye: nem

tudnak az autók 120-al száguldozni, -

csak némelyik.
Azért ha mégis ideér az aszfalt, búj-

tassunk el egy kis csövet, vagy

vezessük el a hegyről amúgy is lezú-
duló csapadékkal együtt a még nem

létező járda szélén egy bújtatott kis
árokban a tározó vizét. Folyamatosan

találni pályázatot a felszíni és felszín
alatti vizek elvezetésére. Erdekel

valakit?

Dóra

Többen érdeklödnek, hogy lesz-e folytatása a már

megkezdett jótékonysági programoknak. Hogy
tudjuk mire számíthatunk az év folyamán, íme a
tervezett összejövetelek címlistája havi lebontásban:
III. Hús\'éíváró

IV. Táncház és néptánc bemiitató
V. Bábkészítö délután

VI. Barkácsoljunk játékszereket.
IX. Kiállítás, csere-bere " Megjöttem a nyaralás-

ból!"

X. Boszorkányszombat.
XI. Termésbábok készítése.

XII. Karácsonyra készülünk.

^ ályázati felhívás
Szükségesnek tartjuk ajátszótér bekerítését, mert:

jelezné a tér határát
megnehezítené a nem játszani szándékozók
bejutását
megóviiá a teriiletet az állatok piszkításától
biztonságot adiia az önfeledtenjátszadozó
gyermekeink részére

De ha már kerítés lesz, kapu is kellene.
Ezúton kérjük fel a falu lakosságát olyaii kapu tervének
elkészítésére mely fomiáját, alakját tekintve kifejezi a tér,
jellegét, fuiikcióját s a gyerekek részére legyen játékra
csábító.

A pályamíívek, tervek tetszőleges méretben, teclmikával
készülhetnek.

Gvermekmiuiikákat is szívesen fogadui-ik.
Beadási határidő: 1998. március lO. -ig
Bármely szei-vezőnél leadliató.

A beérkezett pályamüveket nyílt megbeszélésen fogjuk
értékelm.
1998. március 11. -én szerdán 16 órakor.

Mindenkit szeretettel vámiik a Müvelödési Ház kister-
mében

A felnött pályázókat erkölcsi elismerésben, a gyerekeket
csekélyjutaloinban tudjuk részesíteni.

Köszönettel a szervezők: Dessewffy Erzsébet
Dér Denisa, Dienes Dóra, Kalmár Gabriella

Radnótiné Nagy Ágnes, Vízhányó Anikó

KISMAMA KLUB
márciusi programok

március 12. (csütörtök) 10-12-ig
Beszédfejlődés

* Fejlesztö foglalkozások 20-22 hónapos korban.
Tavaszi munkálatok a kertben.

Kosárfonás.

március 26. (csütörtök) 10-12-ig
Egyéni gondok, örömök

. Baba- mamatorna

Húsvéti receptek, tojásfestési ötletek
Ünnepváró koszorú és díszek
Fejlesztő foglalkozások 21-22 hónapos korban.

Érdeklődj Eszternél a védönőnél
vagya0620322021-en.

A tél örömei

Az idei tél - eddig (február húsz) nem igazán kedvezett
környékünkön a téli sportokat kezelöknek. Hóembert
egyáltalán nem sikerült építeni, hiszen havazni nagyobb
mennyiségben csak kétszer sikeredett.
Az elsö szánkózási lehetőség napján hókotrómk soha
nem tapasztalt fürgeséggel és alapossággal tisztították
utcáinkat, így hólepte út hiányában a szánkózás
meghiúsult. A második havazásnál pedig mire hirtelen
lehullott a hó, már csak latyakos pocsolyákban húzhat-
tuk a szánkót; Hát ennyit leltárként a hóról.
De sok gyermek és felnőtt örömére volt jégpálya.
Hiszen a mínuszok közeledtével az iskola udvarán már
megkezdődött a szorgos készülődés. Nem kis munkára
vállalkoztak, hiszen a pályát elkészülte után karban-
tartani, újralocsolni és felügyelni is kellett. Nem kis
számú korcsolyázni vágyót mozgatott meg ez a
lehetöség. Biztos, hogy minden száguldó, újra járni
tanuló, jégen csücsülö és felállást gyakorló nevében
köszönhetjük meg Horváth János testnevelö tanár-
nak, Fauszt Sándor iskolagondnoknak és Antonovits
Márta munkáját, melynek eredménye volt egy-egy
kellemes, derós óra és sok-sok jégen ügyeskedö gyer-
mek és felnőtt.

Én már ugyan nagyon várom a tavaszt, de sokak
szerint a medve nagyon megijedt az árnyékától....

Dóra



JÖTÉKONYSÁGI
PROGRAMOK A
JÁTSZÖTÉRÉRT!

HÜSVÉT
Már melegít a nap-

sugár, a madarak énekelnek,
a fíí zsenge, a rügyek fakadnak az

ágakon. Mi pedig húsvétra készülünk:
a húsvéti csokorhoz kiscsibéket, nyula-

kat, festett tojásokat készítünk, a húsvéti
asztalt tojástartókkal, papírdíszekkel terítjük
meg, és a bejárati ajtót maguiik készítette füz
fakoszorúval ékesítjük. Ezt a készülődést

szeretnénk elősegíteni.
XIÜSVÉTVÁRÓ
címmel hirdetjük meg következő összejövetelün-

ket, melyet 1998. március 28-án
szombaton 15. J" -18 óráig tartunk

a Müvelödési Házban.
Belépődíj: lOOFt/fö

Erdeklődni és segítőkéntjelentkezi-ii a
0620322021-enlehet,

támogatókjelentkezését örömmel fogadjuk.

A kifújt tojások gyűjtését már most elkezdheted!

-s .'
Gyermekruha ésjátékbörze
Megint nőttek gyermekeink úgy nyolc - tíz centimétert,
így újra átrendezhetjük szekrényünket.
Es ha már kiválogatjuk a bokáig érőket, hozzuk le és
adjuk el

1998. március 21-én szombaton

9-11 óráig a Művelődési Házban

tartandó BORZERE ahol eladható még: cipő, játék,

könyv, korcsolya, szánkó, babakocsi, kiságy és mmden
amire otthon már nincsen szükséged.
A BORZEN a következő akciós termékek vásárlására

is lesz lehetöség:
* Kedvezniényes húsvéti csokoládévásár

" könyvvásáriási lehetőség
LIBERO pelenkavásár

Belépő 20 forint fejeiiként. A vásár végén ismét
lehetőség nyílik a felajánlott tárgyak Jótékonysági
Boltba való eljuttatására.

Anisként való bejelentkezés és érdeklődés a
0620322021-estelefonon.

'@ c^

A gyerekek játékra készen, a hinták
készülőben.
Lássuk a szervezők mit tettek az elmúlt

hónapbaii, mit szeretnénk közös muiiká-
val megkezdeni és megvalósítani az
elöttünk álló idöben.
.? Gyöngykavics ügyben a Buják Bt-

vel sikerült felvemiii a kapcsolatot,
mely szerint öt teherautó egyenként
nyolc köbméter kavics leszállításá-
val járulnak hozzá a park meg-
valósításálioz.

. Köút ügyében az ürömi Flinstone
2000 Kft. -vel folynak
megbeszélések.

w A teret körülvevő kerítés és támfal

elkészítéséhez egy csobánkai
kerítésfonat készítővel , valainint a

Pilisi Parkerdőgazdasággal állunk
levelezésben.

. Növénytelepítésre kijelölt hely
facölöpjeinek megvásárlására az első
játék rendezvény bevételéből jut
penz.
Nemcsak helyi vállalkozókkal, in-

Játszótéri hírek
tézniényekkel keressük a kapcsola-
tot. A STOLLWERCK - kapcsolat
sikere után a Kosár és Fonottárú
Kereskedés, és a Szentendrei Pa-

pírgyár válaszlevelére váruiik.
Esőbeálló megvalósításához a kért
támogatást a Pilisborosjenőért
Alapítványtól inegkaptuk.
Az elvégzett munkálatokról a Pol-
gármestert és a Képviselőket
folyamatosan tájékoztatjuk.
A hivatalos iratok beszerzéséhez a

Polgármester Urtól kértünk segít-
séget.

Es lássuk mit tehetnek azok akik

segíteni szeretnének. A következő
munkálatok állnak előttünk. Az

elvégzendő feladatok pontos idejét
plakátokon tessziik közzé.

Domboldali munkálatok:
betonkockák támfalként történő
beállítása

o csúszda helyének előkészítése

C1 facölöpökböl kiépített támfal meg-
valósítása

*' gyomtalanítás
A területre folyamatosan érkezik:
gyöngykavics, homok, sóder, temiőföld.
(Nagy teherautókat nem szeretnénk a
talajegyengetés után beengediii.)

Egyéb feladatok:
. Köút kiépítése
. Kiszáradt fák cseréje
R Hmta kihelyezése
R Gyöngykavics és föld elterítése

Bármely feladat elvégzéséhez ötleteket,
elképzeléseket és segítséget örömmel fo-
gaduiik.
Segítségre volna szükségüiik a kerítés
kialakításához, mind a tervezéshez,

inind a kivitelezéshez. Esetleg a kerí-
tésoszlopok anyagáiiak biztosítása,
valamint a konkrét kivitelezésnél is

elkelne a szakértő segítség.

APRÖKNAK- APRÓT
KÖSZÖNET

ajótékonysági bál előkészítésében és lebonyolításában végzett muiikálatokért:
Meyer nagymamának a belépők szorgos begyííjtéséért.
Dér Denisának, Dér Andrásnak és a színjátszóknak a MASZKABAL címíí előadásért.
A szülőknek a sok ötletes jelmezért, a leadottjátékokért.
Király Dávidnak a zenéért.
Bereczkiné Szendrey Evának és az óvodás né|)táncosoknak a uépi játékokért.
Pápai Istvánnénak a díjak kiosztásáért
Dessewffy Erzsébetnek, a díjak szállításáért, vásárlásokért, álarckészítésért, arckifestésért, sárkáiiyként való
fényképezésért.
Az ügyes háziasszonyoknak a sok űnom síiteményért, szörpért, kávéért, szendvicsért.
Papp Enikőnek, Pásztor Ritának, Víg Annamáriának a mhatárbaii való őrködésért.
Aczélné Csányi Mártának a zsákbamacskák begyííjtésért és csomagolásáért.
Vízhányó Anikónak a zsákbamacska ámsításáért, a dekoráció megjelenítésében való segítségért.
Nagy Tibornak az ásványokért.
Kalmár Gabinak a díjak begyíyléséért, a kellékekért, a büfében való ámsításáért.
Radnótiné Nagy Agnesnek, Kisné Erdei Katinak, Nagy Lajosnénak a büfében szorgoskodásért.
Windisch Lacinak hozzáállásáért, segítségéérl, a bohócért.
Tibus bohócnak a mosolyért, a nevetésért.
Körtvélyesi Tibornak, Marton Ferencnck, Radnóti Gézának a rendezvéiiy utáni nagytakarításért.
Király Lászlónénak a rendezvéuy videofelvételéért.
Kenyeresné Kis Ildikónak a kellékek elkészíléséért és a lelkesítésért.
Végiil, de nem utolsósorban Diencs Evának a sok ötiet és könyv begyííjtéséért.
A rendezvény támogatóiiiak:

KISS ABC
KOMLÓS DISZKONT

MESTERI ABC
POTTOM ABC

MŰVELŐDÉSI HÁZ
STOLLVVERCK Édcsi|)ari Kft.

Köszöujük: Dóra

@> c^

" A Jótékonysági Bolt is
adakozott a játszótérért"

Felhívás a falu vállalkozóihoz

Több vállalkozó kapta meg a játszótér
létrehozását elősegítő kérésüiiket. Mivel a
vállakozók teljes listája előtttiiik uem is-
meretes, így az újságon keresztül is megje-
lentetjük a levelet, aunak reményében,
hogy az eddig oly szép számú (ámogatók
köre (Kiss ABC, Komlós diszkont, Pöttöin
ABC, Mesteri ABC, Gyógyszertár, Okelme
bolt, Buják Bt., Jótékonysági Bolt) tovább
bőviil.
Ime a levél:

Tisztelt Vállalkozó !

Aiuiut azt bizonyára tudja Pilis-
borosjenő lakossága a község teriiletén egy
szabadidőpark - játszótér kialakítását sze-
retné megvalósítani. A szűkséges
pénzösszeg nagy része lakossági segít-
séggel termelődik elő, külöiiféle

alapítváuyi és jótékonysági reudezvények
bevétele révéii. Tavasszal komoly
előrelépéseket szeretnénk temü. Az eddigi
elvégzelt inuukálalok és megbeszélések
sejtetik, hogy ez a folyamat vissza-
fordíthatatlan. Ki szeretnéiik már helyezni
a már elkésziilt és a lakosság segítségével
folyamatosan késziilőben lévő játékokat. A
talajmuiikálalok és a növénytelepítés,
közmíífejlesztés is sok feladat elé állít miii-
ket.

Az anyagi keretek sajnos szííkösek, így
állandóan keresuiüik kell a pénzforrásokat
Ainennyiben úgy dönt, liogy táinogatná
ezt a kezdeményezést, azt kétféleképpen
teheti meg:

1. Amennyiben valamely
jótékonysági programuiikat szpoiizorként
ludná segíteni, úgy keresse Dieiies Dórát(
Patak u. 26. ) a 06 20 322 021 -es (ele-
fouon, hogy a segités mikénljét és idejét
egyeztethessük. Minden 500 - 1000 forint
értékű adományt köszönüiik, hiszen ezek
segítségével tudjuk reiidezvényeinket
színvoiialassá és érdekessé lenni. Cserébe

csupán köszöiietíinket és iievét ( vál-
lalkozását ) támogatókéiit meguevezését
tudjuk felajánlani.

2. Ainennyiben közvetlenül sze-
retné a tervet támogatni, úgy ezt a Pilis-
borosjenőért Alapítványon keresztül teheti
meg, és a befízetett összegről adócsökkentő
igazolást kap. Ez esetben Bereczkiné Szen-
drey Evát ( Budai út 34. ) keresse a 336 -
480 -as telefonon.

Pilisborosjenő 1998. február05.

Köszöiiettel: a szervezők

Dessewffy Erzsébet

Dér Denisa

Dienes Dóra

Kalmár Gabriella

Radnóüné Nagy Agues

Vízhányó Aiükó



Orvosi ügyeleti beosztás
1 Dr. Baksa Eva

2 Dr. Kovács Levente

3 Dr. Kovács Levente

4 Dr. Kovács Levente

5 Dr. Baksa Eva

6 Dr Kovács Leventc

7 Dr Kovács Levente

&' Dr Kovács Levente

9 Dr Kovács Levente

10 Dr Kbvács Levcnte

] 1 Dr. Kornios József

12Dr. baksaEva

13 Dr. K.ovács Levente

14Dr. Kovács Levente

15 Dr. Kovács Levcntc

16Dr. Kovács Levente

/ 7 Dr. Kovács Levente

18 Dr. KorniosJózsef^
J9Dr. Bak.wEva
20 Dr. Kormos József
21 Dr. Kormos József
22 Dr. Kormos József

Dr. Kovács György Dröni,

23 Dr Kovács Levente

24 Dr. PéterJJy László
25 Dr. KOrmosJózsef
26 Dr. Baksa Eva
27 Dr. Baksa Eva
2S Dr. Baksa Eva
29 Dr. Baksa Eva
30 Dr Kovács Levente

3 ] Dr. Péterffy László

Honvédu. 24. 350-297
Dr. Venesz Ilona Pbj., Máriau. 13. 336-215
Dr. Komios . Tózsef llröm,

Dr. Péterffy László Llröm,
Doktor u. 21. 350-224
DózsaGy. 18. 350-162

Dr. Meggyesi Tiinde Pbj" Steiiilieim 11. 2. 336-900
Dr. Kovács Levente Oröm,
Dr. Baksa Eva Dröm Dózsa Gy.

E.jszakai üjo'elcti időszak:
18-08-ig

Honvéd u. 24. 351-410
'. u. 69. 350-440

Hctvégén:

péntektől hétfő reggel 8-ig

Nőnapi virágvásárt
tart Sági Katalin a Művelődési Hiízban.

Mmikaiiapokoil nappal, rendclési idöben ( liétfőlől-pcntekig) - sürgős esctben -sziveskedjcnek
az oi-vosokat a rendclőbcn kcrcsiü.
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. Fénymásolás MINOLTA géppel A/4 ^
és A/3 méretben ( 14, -Ft / db/ A/4 ::;;
árou), fotózáshoz KODAK Hlm kap- :
ható ;

. Walt Disney ajándéktárgyak kapliatók ;

. Ajáulatunk ;
Mozisiker videón ;

Halálos terápia (Gene Kackman), ^
Con Air A Fegyencjárat (Nicolas Cage), :;;;!

Féktelenül 2. (Sandra Bullock), ^,
Anaconda, ::'!

Batman és Robin (Swarzenegger), ;:5

Nekem 8. :^
Top Video Téka, a kölcsönző! :;^

:Nyitva: hétfotől-szoinbatíg: 15-21 oráig, '^
vasarnap: zarva ;;.]

1
(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál) -^

Figyelem!
A Magyar Szabadidő Sportszövetség az idéu is
megrendezi, ezíittal nyolcadik alkaloimiial a

Kihívás Napja
sportvetélkedőt.
Kérjíik kísérjék figyeleimnel az ezirányíi fel-
hivásokat, és vegyeuek részt az országos meg-
mozdulásokou.

Dr. Szendi Veronika

gyermekgyógyász
neonatológus

1998. március 02-tól magán rendelését
megkezdi. Dr. Meggyesi Ttinde fogor-
vosi reudelőjébeu.
Reudelési idő:
Hétfő 16-17.30 Szerdaló-17.30

Szombat 9. 00-10.00
Ezen kíviil telefonos megbeszélés

alapján:
Tel: 326-5037

vagy 06-20-677

?i(jj'<ül'i|r<g^;<<ji|:l<tl<y<ji|'

e "Bot |
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX, hírlap vasárnap is

kapható a PENGŐBEN!
g Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593 g

Nyitva: H-Cs: 07 -11
14-17

P: 07-13
14-17 :

Szo:07-13
Vas: 08-10

.,. -.1
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6.

március 7.

8.

13-18 óra
08-20 óra

08-12 óra

.

.

.

.

?ILIS 2000
IN GATLANKÖZV ETÍTÖ

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladasa, vétele, hosszútávú bér-

beadás külföldieknek is. videofilmes

nyilvantartás, szamítógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, iigyvédi közremüködés.

Elsősorban Pilisborosjenő, Oröm, Budakalász
területéil lévő

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

Rt?:06-30-218-531
Képviselet:

Pengő bolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ogyvezető igazgató: Keréuyi István
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A START-BAU
Ingatlaiiközvetítö Iroda keres és kinál
budai és budakömyéki eladó és kiadó
ingatlanokat. Ezen felül vállalja házak,
lakások építését, tervezéstől kulcs
átadásig.

Telefon: 3352-110.
Budapest II., Fraiikel Leó út 68.

,7 -a.
tci^GM^o^'lzeü!

Vetömag, kerti szerszám,
festék, barkács áru...

^<

Vegyesbolt

Pbj . Fö út 14 .
Hétfö-Péntek:

6-12-ig ; 14-17-ig
Szombat: 7-12-ig

.

!<

Alapította: az Onkormányzat KépvisBló' TestületB
Feleló's kiadó': Szagedi Róbert polgármBSter

FBlaló's szerkeszto: Marton Ferenc

A szBrkBsztó'ség ci'mB: 2097 Pilisborosjeno Fó' u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06.26.336-313.

Typográfia: Windisch László - Nyomdai munkák: Pethó' Kft.
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1848. MÁRCIUS 15-RE EMLÉKEZTÜNK
iSziporkázőan napfényes volt 1998.

március 15. A délutáni fényben szép-
száinú ünneplő gyüiekezett a Mu-
velődési Ház nagytermében.. A szerep-
13k kell5 feszültséggel várakoztak a
niűvészváróban. A Pilisborosjenői
Onkorn-iányzat Kiilturális és Oktatási
Bizcttsága nevébsn Szántó Mársa és
Szinieth Mária, valamint segítő stábjuk
készítette és szervezte az iinnepi clé-
lután program. ját.

A mintegy 170 íinneplő vendég a
magyar Himnusz eléneklése után
tájékozcatást kapott Varsányi Zsuzsa
kellenies közvetlenségével a niűsor
prograiTijárő], a fellép3kr61, sok vidám-
ságot és szelleniességet csillogtatva
niegjelenésével.

A polgármester íinnepi beszédét a
vendégek, a műsorban fellépő művé-
szek, a kiállítő Birkl László, a tanárok és
gyerekek, Gröschl Györgyné díszpaigár
és a képviselő testület megjelent tag-
jainak üdvözlésével kezdte. Ossze-
foglalta a magyar forradalniat niegelozo
európai megn-iozdiilásokac, a niagyar re-
formmozgalommal érintett gazdasági,
irodalmi, művészeti és politikai tör-
ténéseket. Az első független magyar
kormány létrejöttében, a változásban és
a pozsoiiyi országgyűlésen elfogadott
törvéiiyck inegalkotásában fellelhető
volr a Pcst-Budai n-iárciiis 15-ével
kezdődá forradaloni ráliatása, a n-iárciiisi
ifjak cörténelen-i alakítő szerepe. A
reformn-iozgalom eszmei és gyakoriati
elindítói között a színcn inet'. jeieiit'!
Széclienyi ístváii gróf és Kossutli Lajos
zcrepérc'II, együitműködésérfíl és

késfíbbi külön és egyniás ellen fellépő

hatásáről beszélt az eiőadó, külön-

bözőségíik, szen-ibcnállásiik hatásáről
életútjiikra, é.s a nen-izet érdekeit
elősegílS-hátráltatő következtetésekrő]
adott összefoglalót. Kossutli, aki
Széchenyita "legnagyobb magyarnak"
iievezte, Széclieiiyi, aki csak akkor is-
nieri fe! Kossiith szerepét, an'. ikor n-tár
késő, cragikus egyéni sorsot érnek meg,
pedig niindketten a nemzet fel-
em. elkedésén munkálkodtak őszintén,
nagy odaadássai. A szőnok végkövet-
keztetésként leszögezte, hogy a törté-
nelem tragikus korszakai megoldliatat-
lan dilenimák elé állítják a népeket és
a vezetfiket. Tragikiis és egyszersmind
téves clileninia volt Kossiithé és

Széchenyié is. Gsak az ország népének
lehetett kára abből, liogy vagy az
egyiket, vagy a niásikat lehetett csak
követnie: a forraclaloni és szabadság
íigye tévesen keriilt ellentétbe a hícl
építésével, az ország civilizálodásával,
korszerűsítéséve]. A forradalmárok

igazságának és a hídépícok igazságának
keli egyesüinie a niagyar történelem-
ben ahhoz, liogy az alkoto er8k ne
egymás ellenében működjenek, két ut
ne a tagadásban váljék szét, lianen-i a
társadalnii. a törcénelmi felenieikedés

igenlésében egyesüihcssen. Szécheiiyi
híre. s gondolatálioz csatlakozva fejezte
be üniiepi beszcdót a polgárniester:

A n-iiilt elesett liataln-iiinkbol, ,i

jövend^nek Lirai vaiiyuiik. Sokaii azc
gondolják, hogy Magyarország volt, és
én azt szerecnérn liinni: lesz,.

Ezt kovetre a gálan-tusor, iit'1-iely-
bcn iiafiyon szép és inap. as színvoiiiili'i
prodi. ikcint kapott a jelcnlévn közön-

ség. Elsőnek Kladiva Krisztina tanárnő
rendezésében a Jelenetek a Pilvax-bó!

cíniu színjátékkal szerepelt az általános
iskoia művészgárdája, majd Szokolai:
Kiss szvitjének 1-2. tételét adta elő
niély átéléssel Szentesi Kinga gondo-
rkáii, zongorán kísérte Kincses Margit
zer.eranár művésznő. Trudics: Rcná-
inőját adta e\8 Bereczki Anti trombitán,
kísérte Kincses Margit zenetanár
művésznő. Fodor Taniás rendező-
színművész csodálatos élményt nyújtva
adott át a hallgatőknak Petőfí LSándor
verseiből egy szép csokrot. Bartók Bé]a:
15 n-iagyar parasztclal ciklusáből a Bal-
ladát aclta el6 zongorán Selmeczi Bor-
bála. Liszr Ferenc: Arcképek sorozatből
Petőfít játszotta Kincses Margit zene-
tanár művésznő, óriási sikerrel, vissza-
hívták többször a hallgatők tapsviharai.
Mendelson: Hegedűversenyét mély
-ítéléssel és nagy tetszést aratva adta elő
Selmeczi Cj ábor, zongora kíséretet

adott: Kincses Margit zenetanár
niLivesznö.

Az ünnepélyt gazdagította Birkl
Lnszlő 1848-as gyűjteményből származó
nagy történelmi jelentőségű relikvia,
valamiiit láthato volt a Magyar Erem-
gyűjtök Egyesülete által a Forradalom
és Szabadságharc 150. évfordulójára
veretett emlékérem, inely Perczei Mór
lionvécl tábornokot ábrázolja és amelyet
két pilisborosjenői lakós Birkl László
tervezett és Csóka Zsiizsa készített.

Köszönjük a nagyszeru élményt!

Lejegyezte: Szegedi Rőbert

A tartalanibal:
Ctafeoi'mányzati hírek 2-3. oldal
Egyliázi náptár 4. oldal
feta a ISagy-Kevelyre Cinagyar és
német nyel'sen) 4. otdat
Népessegit atíatolt R9N>o)t 5. oldal

.
^.-v^1&.

<^lf-^^.

A tartalönib<íh
* Kozéleti hírek 5. oldaltól

* Iskolai beszíimoló 6-7. oldal

* Cyerck sztímmel 7. oldal
* Ajíitszótérröl 5. oldal
* KJsmama-Klub 6. oldal



Onkormányzati hírek, felhívások
Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 1998.
április 16-án /csütörtökön/ a községben
lomtalauítás lesz. A lomtalanításra szánt
anyagokat kérjük a kuka inellé kitenni.
A lomtalanítás során a szemétszállító cég
veszélyes hulladékot nem szállít el. de

olyan tömegíí gépjármű alkatrész, inelyet
a tehergépjárműre fel tudnak temü elszál-
lításra kerül.

Akinek veszélyes hulladéka van, az el-
szállítási igényét jelezze a Polgármesteri
Hivatalban 1998. április 10-ig.
/veszélyes hulladék: akkuinulátor, elein,
festékstb./

jegyzö

FIGYELEM"
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a mur-

vabányánál és a Tevesziklánál fokozott mértékű
az omlásveszély!

Kérjük a kirándulókat, hogy a fent jelzett
területen testi épségükre vigyázzanak. A sza-

kadékok szélét ne közelítsék meg és a gyerekeket
is óvják.

Ütíevél
Tájékoztatjuk a község lakosságát,

hogy útlevél ügyintézéséhez az alábbi
okmányokra van szükség:

régi útlevél,
1 db útlevéligénylő lap
(postán beszerezhető) ,

2 db 4x4 fénykép,
okmánybélyeg ( 70 évfelett és 18 év

alatt 1. OOO, - Ft, 18 évfelett 4. OOO, - Ft)
Ugyintézés az ügyfélswlgálati irodában!

!. '. j

Á
Azebek 19 98. évi

veszettség elleni kötelezö
védőoltását
Pilisborosjenőn

1998. április 20-án
hél.főn800- lO. OOóráig

a Fu út43. sz. nlatt.
u Eíécsi úton

1998. április 20-án
héttön 13.00- 14.00 óráig

a Bécsí út 71. sz. alatt tartjuk.
Pótoltásra 1998. ájirilis 27-én

hétfön 800 - 9.00 óráig a
Fö út 43. sz. alatt kcriil sor.

Az oltás dija: 500 Ft/'eh

Térítési díjak
Pilisborosjenö köiség Onkormányzat 2/1998. (111. 12. ) Kt. sz. rendelete a sz.emélyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról swló 7/1996. (IV. 3 8.) sz. Kt. rendelettel módosttott
14/1994. (XI:17.) Kt. számú rendelet módosításáról:
l.§
A többswr módosított helyi rendelet 2. §. 5. pontja az alábbiakhan változ. ik:
Az étkeztetés napi személyi térítési díjai 1998. évben
- a núndeiikori öregsógi nyiigdijminimum alatt térítésmentes
- a mindenkori öregségi imigdijminimum 130 %-ig napi jövedelem 15 %-a.
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160 %-ig a napi jövedelem 20 %-a,
- a mindenkori öregségi nyujdíjminiinum 160 %-a fölött napi jövedelem 25 "/o-a
2.§
A többswr módosított rendelet 4. §. (4. ) pontja az, alábbiakra módosul:
Missziós Ház napi személyi téritési díja 1998. évben:
- a mindenkori öregségi nvaigdíjininimum alatt térítésmentes
- a mindeiikori öregségi nyiigdíjmiiiiinum 130 %-ig 50 Ft
- a mindeiikori öregségi iiyugdijminimum 160 %-ig 70 Ft
- a mindeiikori öregségi nyiigdíjmiiiiinum 160 %-a felett 100 Ft
- a szociálisan nem támogatottak esetében (munkaképes korú esetében) jövedelemtől
fíiggetlenül 200 Ft/óra.
3.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről ajegyző gondo-
skodik.

Szegedi Róbert polgármester

Tájékoztató az adók esedékességéről
Bevallási határidők:

Epítményadó
Telekadó
Iparíízési adó
Idegenforgalmi adó
Gépjármíí súlyadó

december 20.

befizetést követő hónap 15-ig

március 15.
március 15.

május 31.
befízetést követő hó 15-e

vásárlást követő 15naponbelül
eladást, adat-, egyéb változást követő 30 napon belül

Befizetési határidők:

Épitményadó /120 Ft /m2 1997 évtől március 15. szeptember 15.
Telekadó , 10 Ft/m 1997. évtől március 15. szeptember 15.
Iparűzési adó előleg március 15. szeptember 15
előző év adója (8 ezrelék) majus 31.
feltöltési határidő
(100 %-ra kettős köuywitel esetén)
Idegeiiforgalmi adó (100 Ft/fő/éjszaka)
Gépjármű súlyadó inárcius 15. szeptember 15
A gépjármű súlyadó összege 1997. jan. 1-től:
szeinélygépjármíi ininden inegkezdett 100 kg (ömege után 450 Ft
motorkerékpár, lakópótkocsi, sátras utánfiitó, lakóautó 3000 Ft
tehergépjánnű saját tömege összegezve raksúly felével
minden megkezdett 100 kg iitán 450 Ft
Mindeii kizárólag gáz-, elektroinos tizemeltetésíi, valamint szabályoxott katalizfitor-
ral cllátott szeinélygépjárniíí 50 % kedvczmcnyben részesül. 1998. január 1-ét követőeu
beépitett szíibályoziitlan katalizAtor esetében a kedvezmény összege 25 %-os.
Tehcrgépjánnű, nyerges-vontató katalizíítorral való ellátása a mcgyei Közlekedési
Felügyelet által igazolliató.
A gépjármű súlyadó alanya cgész évben az" aki az év elso napján a gépjármű
forgalmi engedélyében tulajdonosként, vagy üzembentartóként vaii fellüntelve.

A polgármesteri hivatal ügyfélíbgadási ideje:

A közbiztonságról
A közbiztonság ügyében közre adjiik
(kivonatosan) a Pilisvörösvári Renclörörs

parancsnokának információit.
A rendöri szerreink igyekezetét méltányolva
továbbra is vegyes gondolaíok kiséretéhe'i
tesszük közzé a tájékoztatást, hogy
községüfik továbbra is igényli a tartós
rendöri Jelefilétet. Ez a feladat továbbra is
kormányzati hatáskör. A gépjániiiivek sza-
bálysértései és a tiltott árusítások clleni fel-
lépést és a fekete munkások alkalmazásáí
üldözö intézkedéseket is hiátiyoljtik. A lakók
egymásért érzett felelőssége, szolidáris fel-
lépése segithet, tehát figyeljtmk a
környezett'mkben elöforduló gyamh jelen-
ségekre , és alapos mdok esetében érícsítsuk
a (26) 330-130-as ügyeleti telefonon a
rendőrséget. Csak összefogással tehefjiík a
áevimis eleniek szániára elvisellietetíermé
Pilisborosjerwt.

Tisztelt olvasok'

E cikk megfogalmazásakor március elejét
iruuk és ilyeiikor már túl vagyi -uik az előző évi

kiniutatások összesitésén, értékelésén.

Elkésziiltek, vagy készülnek a beszámolók az
öiikonnányzatok felé, melyben számot adunk
előző évi muiikánkról, eredményeinkröl,
egyes vonatkozásokban kudarcainkról.

Eruiek kapcsaii engedjek meg, hogy a széle-
sebb nyilvánosság előtt is beszámoljak
néhány dologról.
Nem újkeletű infonnáció az Ünök számára,
hogy a Pi'isvö'.cis'.'ari Rendőrörs 8 település
felügyeletét végzi. Ezek közdl a büncselek-
mények- számáuak alakiilása szerint az 1997-
es évben Pilisborosieiiő számít "fe.kete

báránynak". Ebben jelentős szerepet játszik az
is. hogy a település körzeti niegbizottját
kenyszeriiségböl liosszabb idöszakra más fela-
datra vezényeltük.
Az örs ilietekességi terílletén nem egészen
1300 bűncselekniényröl szerezttüík tudomást,
melybol 69-et (5. 3 %-át) követték el Pilis-
borosjenőn. Az altalunk felügyelt össz
lakossag kb: 6,5 o/o-a él Pilisborosjenőn, így
ehhez viszonyítva még miiidig a viszonylag
békésebb települések közé sorolhaló az
Ünöké. IJgyauakkor én az 1997-es évben
sokat hallgattam az Önök polgánnesterétől.
joggal mert az 1996-os évhez képest a bímcse-
lekinények száma 81 °/o-kal nőtt.

Emberölés, mint a legsúlyosabb szeinély el-
leni bűncselekméiiy neiii volt. 5 esetben
követtek el testi sértést, 9 volt a száma az
egyéb eröszakos, garázda iellegű bűncselek-
ményekiiek.
Az elkövetett jogsértések döntő hányada a
vagyonelleni bűncseleki-tiények köréből kertil
ki. A terület vonatkozásában 54 eset (78 %)

A nőj.

Hazai pálya:
ápnlis 01.

04.
11.
12.
18.
22.
25.
29.
02.
03.
06.
09.
16.
17.
23.
31.

Sport

ma~]us

kézá.IaJbda csapat tavaszi bajnoki mérközéseí
: Budapest III. ker Gyógyszertár u. 22-24.

17 óra Pilisborosjenö - AFOR Ifjúsági
15 óra Pilisborosjenö - Eger Felnött
16 óra Pilisborosjenö - Testvériség F
11 óra Kispest - Pilisborosjen5 I
11 óra Kispest - Pilisborosjenö F
15 óra PilisborosjenÖ - Láng Vasas I
16 óra Pilisborosjenö - Pilisszentiván F
17 óra Pilisborosjenö - XVII. Lakóhely I
15 óra Göd - Pilisborosjenö F
13 óra Budakalász - Pilisborosjenö I
18 óra Pilisborosjenö - Malév I
15 óra Testvériség - Pilisborosjenö I
12 óra Telefongyár - Pilisborosjenö I
11 óra Salgótarján - Pilisborosjenö F
16 óra Pilisboros-jenö - Gyöngyös F
13 óra Hatvan - Pilisborosjeno F

hétfő
szerda

13. 00- 18. 00
08.00- 12. 00 13.00- 16. 00

Tavaszi nagytakarítás!
Beköszöiftött a tavasz. Igaz nem az elképzeléseinknek tetszően. A tél sem volt liagyomáiiyos.
A tennészetet is megbolonditó évszak keveredés ellenére eljön a meleg tavasz is. A nagy-
takarítás a zíirzavar elleuére nem maradhat el. A község határában, utak mentén ismét
rengeteg kömyezetcsúfító szemiyező hulladék halmokat, kupacokat hoztak létre bizonyos
embertársaiiik. Itt jelzőt nem szíikséges külön hasziiálm, a létrehozott "szemét" ömiiagában
elégséges eliliez. Egy kis lelkes csoport, már évek óta igyekszik, szabadidejét feláldozva
példát adni. Ugy tíinik, mégjó ideig szilkség lesz eire.
Tisztelt rendet, tiszta kömyezetet szeretö fiatal és nein fíatal pilisborosjenőiek!
1998. április 4-ére, szombat reggcl 8-tól takarító akciót lürdetiüik inindeiiki számára.
Találkozó: a Művelődési Ház előtt. Kérjük, hogy a mmikahoz illő védőöltözékben és
eszközzel (főként gereblyével, kesztyűvel) felszerelve segítsen! Figyelem: Ainemiyiben az
időjárás (eső, hóvihar) nein teszi lehetővé aprilis 4-én a inuiikát, 1998. aprilis 18-án
(szombaton) pótoljuk. A közös muiika élményében gazdagodva előre is megk-öszönöm
segítségüket a

Kömyezetvédelmi és Területgazdálkodási Bizottság

sorolható ide, iiiely adaton belül 19 a
betöréses lopások száma. Legveszélyeztet-
tebbek a hétvégi házak, ug^-anis sérelmü^e
11 betörést követtek el, a további 7 eset iaká-

sok. 1 eset pedig üzlet sérelmere történ; A
számok az előzö évihez képest inintegy 69
%-os emelkedést (ez a legkirivóbb') mutatnak
Mivel eg\re nyi lvanvalóbb, hogy a rendőrség,
még a polgárórséggel egi 'ütttmiködve sem

képes ezeket az eseteket hatekonvan
rnegelözm, elgoiidolkodtató lehet Onök
számára ez a számsor. Nein lehet véletlen,

liogy az egyébkéiit értékhaixnuzó üzletek
sérelmére viszonylag kevesebb betörés
történt. Eimek az az oka, hogy egyre inkább
felismerik és alkalmazzák az üzlettulaj-
donosok a vagyonvédelmi ajáiilásokat,
melyek közül jelenleg a rendőrség által is
leghatékonyabbnak ítélt: csendes riasztó rend-
szert a területen is inűködö Pilis Secuntv Kft.

alkalmazza, telepiti.
A temleten közlekedési bűncselehnény 1997.
évben nem történt.A polgái'örséggei
egyt'iltműködve szinte havonta szerveztüiik a
liétvégi házas teríileteken figyeléseket.
Megoldódni látszik kapitányságunkon az
ügyeletes tiszti beosztás ellátása, igy nem.
vagy csak kevés alkalommal fog. ják
vezényelni erre a feladatra a falu körzeti meg-
bízottjait.

Juhász Józsefr.szds.

Budakalászi közlekedési
akadályok

Ertesítjük a köz.ség lakóit, hogy 1998.
evben a követkew közlekedést akudályotó
munkák folynak majd Budakalászon:
1. Pomázi llllj. út: szennyvízcsatorna
építés folytatása és ároktisztítás félpályás
útlezárással 1998. márcicus 15-től június
végéig.

2. Budai út - Damjanich utca CUrömi 1108j
út): szennyvízcsatorna építés félpályás
útlezárással 1998. március 15-től októberig.
Ország u. (Szenteiidrei u. ) 11088J út: a
csatorna több szakaszban épül 1998. május
augusztus között.
3. Ország u. (Szentendrei u. ) 2208J út: a
csatorna több szakaszban épül 1998. inájus-
augusztus között
4. PEMAK KIIT tervezetl munkái:

a. /Doliiiai patak ludjának szélesítése aBu-
dai i'iton (1108J iit) várliatóan: 1998 inájus-
június hóiiapban késztil
b / Budai út inacskaköves S7. ;ikaszáiiak

áté.pítése (1115j út) . Az út teljes átópitésre
kcriil 1998. aiigsztus-iiovember lió között.
5. József A. llllj út: szennyvízu. satorna
építés az OMSZK park inellell a Reuault
szalonlio/ íélpályás útlezárással. lenezett
építési idő: 1998. marcius végótől - ápnli.s
vegeig
Javasolt útvonalak: Pomáz - Szentendre

közötl i 112j. út, Uröm - Csillag hegy
közötti út



A Római Katolikus Egyházközség 1998. április havi hírei
Uram, a szeined rajtam, te isinersz engemet.
Miudenfelöl köriiiölel karod, kezedet rajtam
nyi. igtatod. Tudásod túl csodálatos iiekem. mu-

gasságos, hogy el iiein érheteui. /Sik Sándor
tordítása/
05. Virág\'asárnap. Ma Krisztus liniiik
Jemzsálembe való bevonulásának eiiilékére a
szentmise elött barkaszentelés. kömienet és
passió eneklés lesz.
09. Nagycsütörtök. Az emberek megváltásáiiak
és Isteu tökéletes inegdicsőüléséuek művét
Kj-isztiis föképp az ó húsvéti titka által vitte
végbe, amikor haláluiikat halálaval megtörte,
és az életet feltáiuadásával újjászerzette.
Ezért az Ur szeiivedéséuek és teltámadásának
húsvéti szent három iiapja az egész egyliázi év
tetöpoutjakónt tüudöklik. Alwgy a vasámap
csücspont a köziiapok fölött, úgy csúcspoiit a
í-IUS\?ET ü'NNEPE is az egyházi évben.
"Az e.ayház évenként a nagycsütörtöki esti
iitolsó vacsora íimieplésétöl a húsvét vasámap
vecsemyéig tartó három napon űmiepli az em-
ber inegvaltasának legnagyobb titkait. Joggal
hivják ezt az időszakot igy: Krisztiis keresztie
teszílésének. sírba tételéiiek és feltáinadásá-
nak három uapja."
10. Nagypéntek. "Osi l'ingyomniiy szeriiit az
egyház ezen a napon nem lart eukarisztikus
üimepet. A szentáldozást Krisztus
szeuvedésének és halálanak íimieplése közben
szolgáltatják ki a hivekiiek. A betegekuek,
akik nem tiidiiak megjelemü a nagypéuteki
liturgiáu, a nap bannely részében cl lehet viimi
az oltáriszentséget. A kijelölt olvasmányokat
elejétöl végéig el kell olvasui. A válaszos
éneket és az evangélium elölti éneket a szoká-
sos módou éneklik. A szeiit Janos evangéliuma
szenuti szenvedéstörtéuetet ugyauúgy lehet
énekelui, vagy olvasui, mint virágvasániap. A
passió iitán homilia következik. Emiek végén a

pap rövid csendes imádságot ajánlhat a
híveknek.
11. Nagyszoinbat. A inai iiappal esetleg egy-
bekötött szokásokat - núvel régebben
elővételeztük nagyszoinbalra a luisvéti űn-
nepet - helvezztik at az ejszakára vagy Irósvét
napjara.
12. llL'isvétvasániap, Krisztus teltamadiisa.

.leziis keresztje alatt inegértjük, hogy Isteii
útjai egészeii mások. iniul ahogy mi
elképzeljük. Hiszen Isteii is egészen más,
inint aimiyemiek goiidoljuk. O arra is képes.
hogy a halalbol életet fakasszon, és mindent
ujjá alkosson.
[gazi hitiiiijaiek a hétköziiapok soráu kell
;negnyi!atkoziiia, és uuiiaen újabb kereszt
újabb próba elé aliítja 1. 1 hi tet. Ha kitartuiLk

beime, inegtapasztaljuk Isie'.i gyözelmes ere-
jét, inely a halálon is diadalmaskodik. /Jacob
Kremer/

13. Húsvéthétto. Zaklatott élettüik hasonlít a
feleltünk száguldó viharhoz. Testileg is, lelki-
leg is vágyódmik iiapsugaras, kiegyensú-
Ivozott élet iitáii. Jéziis, núiit ember, inindezt
átélte. Sok, sok pillanatot élt át a meg nem
értés, ellentinondás, gyíilölet, harag ziihatag-
jai alatt. A haroin szent iiap borz.almait szein-
lélve, emberi tekintetén át ráiik ragyog tüzes,
irgalmas szeretete. Figyeljüiik csak! Moiidja
is: ember, ue félj! A nehezén túl vagy. Hisz
magauu-a vettein, aini iieked elviselhetetlen
leime, kiborítaua. Alyáiik akaratat keresd. S
ha ezt teszed, meglátod, megszépít a kereszt
cipelése, a sok lelki kin, fajdalom után a
halal. De nem lett vége. Azou a szép reggelen
testemről eltiint minden borzalom nyoma. A
megdicsöült lélek diadala ragyogott át min-
den sejten, a sziklasíron, az egész mindensé-
gen. Ember! Testvérem vagy! Testvérek
vag>auik-! E földi ólet próbatétel! Bízzal!

Remélj! Mert várok rád, hogy egy-íitt
zenshessük az örök élet véget uem érö, diadal-
mas allelujáját.
Músvetuiik szép ümiepén alle-alleluja,
Hálaimát zengek ón. alle-alleluja.
Jézusiiiik feltámadott, alle-alleluja
Köszöiijük e szép iiapot, alle-allelu;a!
16. E-^emadett /+1879. ápr. ló. / rövid földi
életében sokat szenvedett nemcsak betegsége
miatt. hanem a jelenések miatti sok zaklatás
miatt is. A szíizanya, aki tizeimyolcszor megje-
leiit neki Lourdi;sban, niegigérte iieki, hogy
nem ebben a földi életbeii hanem a túlvilágon
akarja boldoggá temii Ainikor halála előtt
móg egyszer kérdezték a jelenesekröl azt
moiidta: '"Látják. az én életem igen egyszerii: a
Szüz iaénvbevett. és aztáii t'élre lettein állítva.
OU van ax én helyem, ott vagyok boldog és ott
is maradok.'

19. FIúsvét 2. Vasámapja.
24. Szent György. Györgyöt /+303/ megalo-
inartyr-nak, a nagy vértanúnak hívták. Az
eröslelkű katonát nein tudták hitének megta-
gadására bínu, iioha sokféle kiagyalt kiiizási
módszeiTel probálkoztak. Ezért lett György
tisztelete olyan iiépszerii.
25. Szent Márk evangélista
Márk /+67/, a második evangélium szerzöje,
Pál, késöbb Péter apostol munkatársa, az
alexaudriai egyház megalapítója, ma Ve-
leiicében nyi igszik a róla eluevezett dómban.

26. Húsvét 3. Vasániapja. Búzaszentelés.
29. Sziéuai Szent Katalin. A pápát Katalin
bírta rá, hogy Avignonból visszatérjeu
Rómába. Szíileinek Katalin volt a 25. gyer-
meke. Hány ilyen zsenije lemie a világuak, ha
a sztilök elfogadnák Istentöl a "sokadik" gyer-
meket is,

Az 1997-es népességi
adatokból

1997. évben született pilisborosjenői
gyermekek

>*''--?
>^.

Séta a Nagy-Kevélyre
Eg)' csodálatos vasárnap reggel gyermekeimmel elhatároztuk,
liogy "meghódítjiik" a Nagy-Kevélyt. Jó hangiilatbau indiiltiiiik
útnak és kíváiicsian vártuk. liogy elérjiik kitűzötl céliinkat, a
hegycsúcsot. Csodálatos kilátásra és egy kelleines piheiiőhelyre
vágytiiiA. Nag}'ot csalódtuiik. Ainit találtuiik az egyszeriíen
rettenetes volt. Az évekkel ezelőtt leégett menedékház életveszé-
lyes roiiija, a uiiiiden iniiiiinális rendszereretet is inessze alul-
inúló szemétliegyekkel körilve elszoiiiorító látványt im'ijtott.
Ug} tűut, hogy már cvek óta senkinck seiu volt fontos a
szeiuétkosarakat és az azok köniyékén keletkezett szeinétlie-
g}'eke( kiürítse, illetve eltüntesse. Igy nein inaradt niás liátra.
miuthogy osztozva a többi megdöbbent kirándiiló sorsában - iiii
is lielyet keressünk magiiiiknak Pilisborosjenő i'ijdoiisült szciiict-
telepén és giiberálás lielyett elfogyasszuk a inagiiiikknl liozoll
szeiidvicset. Piknik volt ajavából
Rrtlietetlenül álltunk a probléina előtt: Miért niiics gazd3Jn
exekiiek a pilieiiőlielyekiiek'.' Neni foiitosíik sz<iinunkra ezek ;iz
értékeiiik?
Ki az, akivel érdemben lehetue "szemétkérdésről" beszélni? Ki a
felelős mindezekért? Ilyen és hasonló kérdések sokasága tör fel
belőliüik, ;ikik szeretnéiik, hogy a hegy- és környezetiüik úgy
általában ismét "emberi fogyasztásra alkalmas" legyen.

Azt hiszem ilt az ideje a cselekvésnek!
Csiszár Christine

Spaziergang zum ÍÍNagy Kevély55
An cinein minderschöneu Soniitagmorgen unternahm ich mit
iiieiiien Kindern e. iii Ausfliig ziim Nagy Kevély! Wir waren alle
giiter Stimiiiiing und gespannt auf unserer Ziel - die Spitze des
Berges zii erreichen. Sicher wirde unsere Aiistrengung mit einer
schönen Siclit und einen gemütliclien Rastplatz belohnt werdeu.
Doch was uns dort oben geboten mirde, war eiirfach schrecklich!
Das "Menedéklinz" seit Jaliren sclion abgebrauut steht als ver-
wilderte Riiiiie dort iiiid noch scliliiiinier was der Aiiblick des
viclcn Müll's. Es inacht deii Eiiidruck als ob schon seit jahren
liier nieiuand inelir die iiberiíillten Papierkörbe und Müllliaiifen
entsorgt hat. So sasseii wir, ebenso aucli die reilien anderen
Spaziergánger z\visclien den Míillhaufeii und inacliten unser
kleiiies Pickmck! Schade, dass dieser schöne Rastplatz so ver-
scliandelt mirde, des von so reilieii Waiiderern niifgesuclU wu-d.
Wer ist für die Sauberlialtung aiif deni Berg veraiitwortlich und
wer köiiiilc koiikrete Hilfe gebcii. 11111 dein Eierg vveider eiii
freuiidliclie. s Aiigesiclit 711 gcbcn? Viellcicht ware aucli eiiie
.Scliiilcniktioii deiikbai''

Christine Csisznr
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1 .' Sápi Adnenn
2. /Kardos Szabolcs
3. ' Báthonr Balázs
4. /LászlóEnikő

5, /Jakucs Péter

6. /Papp Dominika
1. 1 Bányai Krisztián
8. /GlivaErnő
9. /TamásFlóra

10 / Nagy'Barnabás
II. / Bencze Zsófía

12. /NagyBernadett
13., Király Mercédesz
14. /FenvákBeuedek
15. /BorosDániel

16. /GoglRéka
17., Lengyel Krisztina
18. /KökénvPéter
19. /TamásWilhelm

20. /SzendyPatrik
21. /RadnótyB álmt

22. /DózsaMáté

23. /SzilágyiZsolt
24. Csikos Aron
25. /SerafinKlaudia

január 14.
február 10.
febmár21.
inárciiis 2.
március 4.

április 2
április 15.
április 28.
majus 3.
május 10.
május 10.
június 8.
júiüus23.
július 2.
július 27.
július 31.
szeptember 12.
szeptember 14.
szeptember 20.
október 9.
október 29.
november 30.
december 14.
december 16.
december 15.

1997. évben meghalt pilisborosjenői
lakosok

Apel Sándor
Szirota Aiidrás

Herczeg Gyziláné
Willieiin Lászlóné

Halász Lajosné
Ihász Lajosné
Fulöp Kálmán
Szendrei Mihályné
Petneliázi IsU'áiiné

Király Sándor
Szofráii .Ajidrás
Liidn'ig Andonié
Szabó Miklósné
lllovai Géza
Bodor Illésné

Barabas Károlyné
Pilisborosjenő községben 1997-ben

házasságot kötöttek

Kaptás Gábor - Guba Hajnalka Aiiua

A Művelodési Házban továbbra is vár-

ják a tisztelt lakókat az alábbi klubok,
tanfolyamok:

Calanctics toina, Színjatszó. köi, Jaz/.-
balett, ]átszól'iá/-kiiándulás, Nyi igdíjas
l-. luh, karale (Sport F:. i, óvodás torna,
gyeiinek néptánc, ping-pong csupoit.

Gondolatok a könyvtárról...

Ha kimondják ezt a szót, köny\4ár, az em-
berek többségének valami kön^ekkel
megrakott helyiség jut eszébe, ahol temp-
lomi csend uralkodik, s ahová akkor
érdemes bemenni, ha a gyereknek valami-
lyen kötelező olvasinányt ad a tanár, avagy
a sok-sok hétköznapi elfoglaltság mellett
ráfanyalódik valaki arra, hog}' egy regényt
olvassou. Pedig azok. akik egyszer átíépték
a kön\vtár küszöbét, azok tudják, hogy egy
könyvtár sokkal többre képes. ma már segít
eligazodni az iiiformációk tengerében. Ezt
a segítséget döntőeu azok az adatbázisok
nyiijtják: kézikönyv'ek. lexikonok, szótárak
euciklopédiák, nielyek egy otthoiii
könyvespolcon talán még nem találhatók
ineg. Községiuik köiiyvlára a kézikönyvtár
fejlesztését elsőreiidíi feladatnak tekinti,
amely bizouy a mai könyvárak mellett sú-
lyos terhet ró a fenntartó Oiikormányzatra.
Győződjön meg személyeseu köu'i'vtámnk
mííködéséről, melyek az iiiformáció
keresés - könyv-kölcsönzés mellett, a di-
afílm kölcsönzés, video kölcsönzés és

színházjeg^' rendelés szolgáltatásokat is
nyiijtja.
Könyvlácunk nyitva:

hétfö', szerda, péntek 17-18^ -ig.
Mindeiikit szeretettel vár a könyvtáros.

Köszönet azén, hogy a végre kiemelt és
hónapok óta ott heverő betontömböket el-
szállittatta. hiszen ez a szen'ezök

lehetőségeit meghaladta annak elleiiére,
liog\' ígéreteket bőven kaptak.
Tette ezt úgy, hog^' ncm itt él a falubaii és
muiúíatársait is csak reggelente hozza a
faluba. On és munkatársai "csak" szeretik

a gyerekeket, szeretik az embereket. és
szeretnekjót cselekedni.
Ugy gondolom a szervezők nem voltak elég
tájékozottak, de soha nem késő meg-
köszönni a segítséget.

Köszönet Onöknek mindenért!

Kovács Győzőné

Ami kimaradt...
A Pilisborosjenői Hírmondó 1998.

márciusi száinát olvasva a kedves olvasó

arra a következtetésre jut, hogy a falu
életében csak egy közpoiiti kérdés és ese-
méiiy vaii a játszótér. A sok cikk ellenére
úg>' érzein, hogy inégis kimaradt egy
lénycgcs dolog. Ezért tollat ragadtam.
Köszöiiet jiitott jócskán a táiiiogatóknak,
meg is érdenüik. azoiiban egy köszönöm
sajnos elinaradt. Ezt kíváiiom most pó-
tolni.

Megköszönöni Szarjas Miklós vál-
lakozónak, hogy inunkásaival együtt
ötvencxer forint értókíi társadalnii niiiiika-

val és pónzbcn ki iiem fejezhető lelkesedós-
sel scgítettc a jatszótór ügyct. Tárgyalt.
kilincselt az OMS t-liingarin Kt't. állal
adoniányozott csúszda ós iiiászóka felál-
litásn, valamiiit a nigós knkasok iigyóben,
kivitclezővel tár^'alt. és niérgclödötl, iiieg-
próbált;i a lc^többet kilioziii a ren-
delkezésre álló ;iny;igiakból. Ho/. záórtését.
c.s sokcves t;ipas7. l;ilal;i) ;idta lioz^n.
(l'ulytntt'isjeiil a kövelkcző hnsábon...... )

Kedves Fiatal Szülők!

Kitünő élményben volt részünk a
Művelödési Házban febniár utolsó szoni-

batjáu. Olyan nagyszeríí légkört teremtett a
sok kedves és tehetséges an^Tika és apuka,
hogy a gyerekek is, de a kisérő iiagymamák
is iiagyon jól érezték magiikat.
Gratulálok a leleményességükhöz, a
ttirelmükhöz, a kéziigyességiikhöz!
Be kell, hogy valljam, mi (mai iiagy-
mainák) nem voltuiik ilyen ügyesek, sem
csuhét fonni, sem pörgettyüt készítem, sem
similabdát vagy netán fonalbabát soha nem
csináltam a gyerekeimnek.
Talán az akkori relative olcsó g}'e-
rekjátékok, vagy az a tény, liogy ellútttik a
"szocialista embertipus" eszinéjét, de bi-
zoiiy nem törekedtüiik azokra a iiagyszerií
dolgokra, amit inost megtapasztaltam.
Sokat szidott "mai" fíatalok, fogadják
őszinte elismerésemet:

Egyminden jóra kapható nagyniama

Játszótéri hírek

Vállakozóinklioz és a falu lakóihoz írt fel-
luvásiuikra többen jelezték segitö
szándékiikat, és jámltak liozz-á a tér meg-
valósításahoz. Horváth László és Lisztiier

Gábor megx'ásárolták ós leszállították a/.
esőbeállólioz sziiksóges faanyagot, mclyet
Bercc7J<i Aiital készit el. Buják I.ászló
homokot ajándékozott a csúszda köré.
Tniiik Zsolt nagyinennyisógű terniőföldet
adományozott a térnek. Rtkerüllek a
teriiletről a belonlöiiibök is.
Lakosok. családok fizetlek szeinélyeseii.
vagy iilallák at felajánlásukat - többek
között ÍY/. IJNÍTEX Bt. - a Pilisborosjenöért
Alapitvanyon keresztül. Kö.szöiiet erle

(folyt. a köv oldalou. ...)



Játszótéri hírek
. 'folytatás az clöző oldalról)

Tobben jelezték, hog\ adójiik egy száza-
lékát erre a célra fízettók be. Mivel a
csekken ezt külön nem lehet feltíintetni,
kérjük, hog\' a szándékot az Alapítv'ány é,s
a játszótér szen'-ezői felé jelezzék. hogy- az
igényt továbbiiani tudjuk. Az adnkozásbol
befolyl összeg eddig 52.700 forint. A
jótekonysagi prograniok bevétele eddig
48.651 fonnt Es ha már ilyen szépen gy-iilt
a pénz, iiagyobb kiadásokra elszántiik ina-
gunkat. Faanyagot vásároltuiik a Pilisi
Parkerdögazdaságtól, fából készült
iiövéiiytartót vettünk és pótoltuk az
időközben kilialt fákat valanúnt cserjéket
vásároltunk. A növéuyeket Váczi Károly
vásárolta. válogatta és szállitotta le.
Köszönet az előkésziileti niuiikálatok inin-
deii résztvevőjének. A pontos költségvetés
a Játszótér története című könyv'ben bár-
mikor megtekinihető.
Az idei év első nagv-játszótérépítő délután-
ját a viharos szél elfújta, de ami késik az
ueni múlik.

Kismama klub

Aprilis 9.
Sziiiiet a húsvéti késziilődés miatt.

Aprilis 23. (csutörtök) 10-12 óráig.

. "Okos" játékok

. Fejlesztö foglalko/ások 24-25 hóuapos
korban

. Egy kis kozmetika - termékbemutató

. Gyermekeink fogai - Ainire nagyon fí-
gyelni kell a fogápolás során.

. Gyennekpárnák liázilag.

Köszönet

afebruár 28-án megtartott népi
játékkészítő délutánon való segítésért:

. Meyer nagy'mamának a már szakszerií
gytijtesert.

. Temesi Csabánénak, Juditnak a szép
színes fonalbabákért.

. Bereczkiné Szeudrey Evának a surrogó
surrogöért.

. Körtvélyesi Tiboniak és Selmeczi
Tamásnak a niesszire hallatszó bodza-

sípokért.
. Metzlerné Kútvölgyi Eszternek a

nag\'sikeríi siinilabdákért.
. Kalmár Gabriellának a gyorsan pergö

pörget.tyiíkért.
. Vízhánvó Aiúkónak, a szél iiélkül is

iiiűködő szélforgókért.
. Desse\vfíy Erzsébetnek és Meyer

Mártának a Játszósarokban való
őrködésert.

A bevétel 5. 100 fonnl volt

. A reiidezvéiiy támogatóiiiak:
Okeime
Miívelődési IIáz

Gyógyszertár
. Miuden érdeklődőnek.

Köszöner: Dóra

A rendei.vény vidüófelvétclc - mclyet
Kirdly Lász. lóiié készített- a könyvtárhól
kikölcsöiiö:.h ctó'

Jótékonysági programok
ajátszótérért.

A játékszabályok és a hag^'ományozódás
folytouossága megőrizték a mai gyer-
mekek számára is az ősi gyermekjátékokat,
táncokat. Alihoz, hogy az auyanyelv, a
dallam, a mozdiilat és az íinnepi viselet
egy-iittese életre keljen, hogy gyermekeink
és mi magiuik is értékeset, szépet es jöt
játsszanak, hirdetjiik meg következő össze-
jöveteliüiket a jól isnien csujjogatós kiki-
abálásával:

Aki nem tud táncolni,
Menjen haza alifdni!

Es aki a láiicot választja az
1998 április 25-én (szombaton)Jöjjön el

15 - 18 óráig a Míivelődési Házba.
Tervezett prograiiiok

. Ovodáskorii néptancosok bemutatója

. Népijátékuk laiiitása

. Iskolások bcniutatója

. Lépéstanítás

. Üröini Öröin iieptánciníihely bemu-
tatója

. Táncház elözenére

Belépő: 100 Ft''ío
Büfébeii való sefiitóként, felajánlásokkal és
a rendezvény lainogatójakeiu íi

06 20 322 021-en lühetjelcnlke/. ni.

Dóra

Lépésrőllépésre
Megszüleltüiik, megtanultunk lépm, járni,
felállni. szaladni...
S a létrán végigjáruiik mindeii lepcsöfokot.
akkor is. ha olvasni tamilunk, akkor is, ha
zenélni, s íg>' van ez a néptánccal is.
A népzeiie s néptánc ragadott el miiiden
résztv'evőt. s ejtett bűvöletébe március 7-én
a pilisborosjenői Müvelödési Házban. Az
üröini Öröm néptáncmühely mutatkozik
be. s szen'ez táncházat - szólt a megliivó
amelyen többségében a vendég üroniiek,
de érdeklődő, s táncos gy'ennekeikre nem
ok nélkül büszke borosjenői szülő,
nagyszülő vett részt. Engem többszöröseii
inegfogott a rendez\'ény, hiszeii Uröniről
keriiltem ide, s a jelenlévő szülőkkel ug}'
20 éwel ezelőtt együtt még mi táncoltunk
a színpadon. Másrészt az a szintű táiic s
összhang. felszerelés, s a "szeretem
csinálni. mert öröinöm van benne" kisu-

gárzott.
Biztosan ismerik azt az érzést, amikor
nemcsak a színpadon, de a nézötéren is
érezni a dobbanást, amikor egyszerre inoz-
dul a láb, jól ismert a dallam, ragyog a
szem, csattan a csizmaszár s felhangzik a
taps.
Jól tudom, náluk már múltja vaii. A régi
táncosok felnőttek, némelyikük néptánc-
egyiittes tagja, s adják tovább tudásiik.
De nálunk is elkezdődött valami, hiszeii
van már óvodás néptánc, népi játéktanitás,
ahol csírázik a ritmus, a lépés, az ének.
Es van iskolai néptánctanítás is. Folytas-
siik! Legyen nálunk is hagyoinánya! Ha-
ladjuiik tovább lépésről lépésre!

Dóra

Iskolai hírek
Március 13-án új tantermet kapott az
iskola, amelyet a szomszédos szolgálati
lakás szobáiból alakitottak ki.
A hatodikos gyerekek nagy örömmel vet-
ték birtokba a szeptembertől váft, az
előzőtől (30 ni2) 18 in -rel nagyobb termet.
A szép ablakok. íalak és bútorok inellett
csak a padlózíit niaradt a régi. (Reiiieljük
bírja az "apró" bakancsok rohamat.)
Ezíiton is megköszönjük a iiagyszerii
kivitelezést Szarjas Miklós úrnak és
iniiiikatársaiiiak. (OMS Huiigária)
A polgánnesteri liivatal a Jogi akadályokat
kü/.dölte le sikercsen K.ülön köszönet

Szegedi Róbert polgánnester úrnak
taradoznsáen'
A gyerckck üröinél lálva - inefiérte!!!
Fokozliatna e. /. t az öröinöl, lia nemcsak eg}'
osztál>uyi gyerek, haiiciu a többiek
köriiliiiénvei is javulnáiKil;. Az intézmény
v;'ir|a H fejlcsztéseket; új ebédlöt, tornater-
inet, stt) Azt liiszen setüíi nein vitatja ezek
Jogosságál. (F''olytat;is a kovetkező oldalon)

Iskolai hírek
(folytatás...)

Az iskola tartalmi munkája a megszokott
mederben halad. Megtörtéiit a beíratás az
1. osztalyba. A létszáin 27 fő, és inég 1-2
bizonytalan eset van. A szíilők kérték a két
osztály indítását. A személyi feltételek
ehliez biztositottak, a fenntartó
eg^'etértésére van inég szíikség.
Több szaktárg\'i versenyen indulhattak a
gverekek. A Kazinczy vers- és prózamondó
verseny 104 részvevője közül 10-en
képviselik az iskolat a körzeti versenyeken.
Szoritunk értűk!
Matemaükából már lezámlt a Zrínyi Ilona
inegyei verseny (3-8 osztály). Az 5. év-
folyani 853 résztvevoje közül Kiss Gábor
16. lett. Jutalmát Ráckevén, nag^'szabásu
inegyei rendezvényeii vehette át tanára,
Mocsán József kíséretébeu. A nagyszeríí
eredméuyliez szívből gratuláluiik!
A többi résztvevő a középmezőnyben
vegzett.

Az iskolában évek óta a környezelvédelmi
nevelést kiemelten kezeljíik. Tartalmas
programot állított össze Szentesi
Zsuzsaiiua tanárnő.

Megvalósításának anyagi fedezetét a
Környezetvédelmi Bizottság biztosítja. A
program elfogadása esetéii a részvételi
lehetőségeket jelezni fogjiik. (papírgyíijtés
stb.)
Az eseményekben gazdag napok és a
tavaszi szünet után jelentkezíink újra,
reméljiikjó hírekkel.

Papp Józsefné igazgató

Gyerekszemmel

A 150. évforduló

1848. március 15-s Q mQgyarok
sgyih legszsbb ünnspe. Többsk között
ozért, mert március 15-én vér nélhüli

gvözöt:!: forrQdQlmunk, mojd meg-
kszdődött: QZ egyévss szQbQdsághorc,
omi ugyon Q mQgyorok versségévsl
végződött, dC msgmutottuli Q világ-
nok, hogy QZ elnyomóhliQl szembs
Ishst: és szembe is kell szállni.

 

zen Jsles évfordulón QZ önkor-
mónyzoti ünnspségen Q megnyitó
beszédet Szegedi Róbert pol-
gármsster mondto. sgy his történslmi
visszQsmlékezésssl.

R "Iscke" után kövstheztünh mi,
QZQZ Q 8. osztálvosok. Bemutottuk Q
hedvss nézökneh - msrt ök is szép
számmol voltQk -, hogy mi történt 150

évs Q PilvQX Kávéházbon. Jslsnstünh
után Szsntesi ZSUZSQ néni lányQ cselló-

zott. 6z Q pár perces zens is nogyon
fcstszstt Q közönségnsh. Zene után
zenével folyfcQ tódofct Q műsor: Bsreczki

fíntol trombitázott Kincses Morgit: zon-
gorQhíséretével. Czutón KincsesMorgit
zongoroszólóját hollhQttuh: Liszt: R
MagyQ r Történeti Rrcképek címú'

müvéből Pstőfit mutQtfca bC.

Ismét Cgy zongoroszóló kövefc-
hezett, omit: Selmsczi Sorbálo játszott
CI a közönségnsh.

"fí világ legszsbb és Isgszersncsé-
ssbb foluJQ: Borosjsnö" , VQrsánvl
ZSUZSQ nem hiábo mondto Czt.

Rengeteg növshvő és már nogy
művész él itt körnvezetünkbsn.

Fodor Tomás stílszsrűen négy Psfcőfi
versst szQvalt. fíz sgész hözönséget
ámulotbQ sjfcetts gssztikulálásávQl,
hQngsúlyozásávol. Mindenhi tátott
szájjol hallgottQ a szép höl-
fceményshet, még ho nshsm nsm is
volt ismerős mindsgvih. R Selmeczi
csolád egyih tagjo, Bolázs hegsdűlt
Msndelsontól. Itfc ismét Kincsss Morgit
kísért zongorán. R gyönvörú' zenévsl,
és színpodi mú'vészettsl bstöltött:
lelhünh után Q hQsunhat: is msgtölt-
hettrüh Q polgármsstsr úrjóvoltából. fíz
sgész kávézó tels volt süteménvekhel,
szendvicsskkel és üdífcőhksl is. Rki

Qkort pezsgőt is fogyoszthQtott.  zzel
párhuzQmoson meg lehetstt tehintsni
Birkl László sgysdül álló, párja nélhüli
gVüjtsménvét: 1848-ról.

LóthQtóak voltoh Q március ifjah,
ohkor és több éwsl hésöbb, mihor már
nsm Q forrQdQlommQl foglQlkoztQk,
honsm Isgtöbbjüh újságíró, szsrhssztö
Istt. 6zen hívül msgtQlálhotó volt sgy
1948-os nemzefcőr csákó. Pstőfi egyih
smléhirQtábQn megláthottuh, hogy Q
nQgvsihsrű Nemzsti dolát sossm
szovoltQ sl Q Nemzsti Múzsum ClötL

Végül Q dshorációról is ssséh néhány
szó, msrt figvC lRmrs méltó volt, aho-

gyon Vstró Tünde néni feldíszítette Q
nQgytsrmet. Minden Qblokon egy
piros-fehér-zöld zászló , Q folon PetőFi
Sándor és Pelczsr Mór orcképs volt
láthotó. fí folro nogy számohhQl - ter-
mészstessn Q mQgyor színekkel -
kiírtók Q 150-ss számot.

Köszönjük Q hedvss hözönségnek,
hogy ilysn szép számmol stlátogQttQh
idR Q Művelődési Házbo.

GolbQ-Dsák Rdám

A ilisborosjenői
nkéntes Tűzoltó

"gyesület
riasztása az OMNINVEST

ügyeletén a

336-597-es
telefonszámon lehetséges.

Elöbb azonban a

105-ös
telefonszámon az állandó

ügyeletet adó központi
tűzoltóságot kell értesíteni!
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S eghívó |
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J2 .... _ -I

Aprilis 5-én, ^

j^ vasárnap délelőtt 11 órai
J3 kezdettel orgonahang- JQ

verseny lesz a pilis- ^
^ borosjenői templomban,
^ melyre mindenkit JQ

szeretettel várunk. ^
J3 Musoron:
^3 Liszt fí

Via crucis címu darabja. ^
i
1
J3

A helépés díjtal. an

<!3

1
i
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wfesztívál
fílísboros]enón

1998. április 18-án 14 őrakor

a Pilisborosjeiiői Oiikormáiiyzat és
az (Jrömi Oiikormányzat védiiöksés.e

alatt, az Ezüsllicgyi Gazdák cp,yc-
sülctciiek szervezchcbeii. mesicii-

dczi ;rz Eziistlicgyi Borfeszriv.ílt,

mc-lyrc miiiden óideklodőt szcie-

tetrel váruiik a pilisborosjeiiöi
Kulturházba.



Orvosi ügyeleti beosztás
1 Dr Kovács Levente

2 Dr Kormos József
3 DrSaksaEva

4 Dr Kovács Levents

5 Dr Kovács Levente

6 DrKovács Levente

7 Dr PéterJJy László
.S DrKormosJózsef
9 DrBaksaEva
]ODr Kormos József
11 Dr Kovács Leventc

12DrRaksaEva
13 Dr Kovács Levente

! 4 Dr Kovács Levente

J5 Dr Kormos József

16DrRaksaEva
17 Dr Kormos József
i8 Dr Kormos Józ&ef

19 Dr Kormos Józscf
20 Dr Kovács Levente

21 Dr Péterffy László
22 Dr Kormos József

Dr. Kovacs György llröm, Honvéd u.
Dr. Venesz Ilona Pbj., Mária u. 13.
Dr. Konnos József Oröm, Doktor u. 2
Dr. Péterfly László Dröm, Dózsa Gy.
Dr. Meggyesi Tiinde Pbj., Steiiilieim u.
Dr. Kovács Levente LIröm. Honvéd u.

Dr. Baksa Eva Uröm Dózsa Gy. u. 69.

23 Dr Baksa Eva

24 Dr Baksa Eva
25DrBaks3Eva
26 Dr Baksa Eva
27 Dr K.ovacs Leverite

28 Dr Kovács Levente

29 Dr Kormos József
JODrBaksaEva

24. 350-257
336-215

21. 350-224
18, 350-162
2. 336-900
24. 351-410

350-440

Ejszakai ügyeleti időszak: Héfrvégén:
18-08-ig péntektől hétfő reggel 8-ig

Miuikaiiapokón nappal, rendelési időbeii ( hétfőtől-péntekig) - sürgős esetben -szívcskedjenck
az oi'vosokat a rendelőben keresm.
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. Fénymásolás MINOLTA géppel A/4
és A/3 méretben ( 14, -Ft / db/ A/4
áron), fotózáshoz KODAK film kap-
ható

?: . Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

^ . Ajánlatunk á])rilisra:
|c; Bean az igazi katasztrófa-film,
!.? A Félelem országíitján (Kurt Russel),
|;> Men iii black - Sötét zsanüí,

^: Tűz a mélyben ( Steven Segal),
Apák napja (Robiu Williams ),

Az elveszett világ,
j;;; és inég sok filmújdonsággal várjuk

Onöket.
i>

Í Top Video Téka, a
t kölcsönző!
!<
^Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig;

vasarnap: záiva

;[; (Pbj. Rózsaii 2 a teniploiiiii;il) :;'|
:.
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Dr. Szendi Veronika

gyermekgyógyász
neonatológus

1998. március 02-tól

magán rendelést folytat
Dr. Meggyesi Tünde

fogorvosi rendelőjében.
Rendelési idő;

Hétfó 16-1730 Szerda 16-1730
Szombat 900-1000

Ezen kíviil telefonos megbeszélés
alapján:

Tel: 326-5037
vagy 06-20-677

t

ÁZ VAN!!
Konilóséknál
(Erdőu. 3.)
továbbra is

kapható propán-
bután gáz nagy
választékban!

Tclefon: 336-525

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

Naponta 8 - 1830-ig
Szombaton 8- 12-ig

AS T-BAÜ

Ingatlanközvetítő Iroda keres és kínál
budai és budakömyéki eladó és kiadó
ingatlanokat. Ezen felül vállalja házak,
lakások építését, tervezéstöl kulcs
átadásig.

Telefon: 3352-110.
Budapest II., Fraiikel Leó út 68.

^^ ^f
Várjuk kedves
vendégeinketT

^ KARIBI SZALNUNK-ba!
r?

Solárium, masszázs,

muköröm, pedikur

? ,,., ^ Nyi+va: . ". ^
Hé+fő-vasárnapig 6-20-ig

1 Gárdonyi u, 8,
Tel; 336-630
Józsa Henrikf

í'
T- rr f-f---^

A pilisvörösvári Rendőrség
félfogadási időben nem 12,
hanem 13 órától várja az

ügyfeleket!

Figyelem!
Egy rákbeteg kislány névjegy-

kártyákat gyűjt. Szeretne bekeiíilni
a Rekordok Könyvébe. A névje-
gyeket a Postán kell leadni és ők

továbbítják a kislánynak.
Köszönjük!

Alapítntta: az Onkormányzat Képviselo TestületB
FelelSs kiadó': Szagadi Róbert polgármastBr

Feleló's szerkesztó': Marton Ferenc

A szBrkesztó'ség cime: 2097 PiiisborosJBnó' F6 u. 16.
Tf: 06 26-336-028, Fax: Q6-26. 336. 313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: PBthö Kft.

 .
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1998. május

Milyen faluba költöztünk 3 éve?

Egy hónapja laktuiik itt, mikor a Polgárok - Polgárok c.
cikkre válaszban leírtam, liogy milyen kiváló kisközösséget.
szomszédokat kaptunk, s ez hála Isteiinek ma is így van.

Azóta a tágabb közössóggel is barátságba keriilttiiik. reiid-
szeresen jámnk a kitűnő gyennek programokra a Míívelődési
Házba, nem annyira rendszeresen a női tornára, a különböző
egyéb programokra. Kapcsolatba vagyunk inind az óvodával,
mind az iskolával. színvonalas programjaikat élvezzíik és ahol
tuduiik segítjtik őket. Kíilön fígyelemmel és táinogatással kísér-
jük a falu időseiuek életét.

Szomorú, bár talán csak emberi, de a széthúzással és a
békétlenséggel is meg kellett ismerkednímk. Milyen kicsi falu,
mégis mennyi felé húznak az emberek!
Ugye ncm abba afalubajöttünk, ahol:
- az ironikus írás már-már becsületsértő tud lenni?
- tömény kritika illet mindent és mindeiikit megoldási javaslat
nélkül?
- aliol dupla liavi tájékoztató jelenik meg, pedig a másodiknak az
árából talán valóban lehetne szemétgyííjtőket elhelyezni a
faluban?

Talán mégiscsak oda költöz.tünk, ahol:
- a polgármester egyiitt dolgozik a tavaszi szemétszedéskor az
áldozatos, közösséget és tiszlaságot szerető einberekkcl?
- kitiínő német nyelvíí nyiigdíjas klub működik?
- a Míívelődési Ház annyi programot hirdet, hogy bármelyik
fővárosi elszégyelllieti inagát?
- egy remek házaspár színdarabokat tanít meg a gyerekeknek?
- néhány lelkes ember szombatoiiként a Jótékonysági Boltban
dolgozik?
- ragyogó könyvtár mííködik?
- az óvodai nevelési program országos híríí?
- sok-sok összefogással játszótér épül?
- még zeneiskola is működik tehetséges gyerekkel?

Hála Istcnnek a második kérdesrc adott válaswk sokkal hosz,-

szabbak, tchát bátran mondom, hogy én még BIZAKODOM!

Fáyné Péter Emese

Tisztelt Polgárok!
Tájékoztatom önöket, hogy a 2097 címíí közéleti kiad-

vány áprilisi számában a helyi öiikormáiiyzattal kapcsolal-
ban számos valótlau állitást tartaluia/'ó cikk jelent meg,
mely a község demokratikiisan megválasztott öiikor-
ináiiyzatát hamisan vádolja liibák elkövetésével és indoko-
latlaiuil rossz szíiiben tünteti fel azt.

Ezért kérem Onöket, hogy a fenli címíí újságbaii az
önkormányzattal kapcsolatban leírtak valóság tartalmáról
minden esetben győződjenek meg. A Polgármesteri Hi-
vatalban, vagy a Pilisborosjenői Hírmondóban valós
tájékoztatást kapliatnak a községünket érintő dolgokról.

Az öiikorniányzat a jövőben sajtó kiigazítást kér inin-
den a közösséget nem valós téiiyekkel tájékozlató esetben.

Dr. Hegedűsné Scliinidt Agnes
jegyző

Figyelem! Fontos közérdek!
Tisztelt pilisborosjenői polgárok, ingatlan tulajdonosok!

Evek óta lart a község lávlati reiidezési lervének előkészítése.
Most a tervezési miiiika, testiileti döntés alapján felgyorsulhat. A
pályázat nyertese a BFVT Kft., iiielynek vezetője újságiinkban
rövid tájékoztatót ad a lervezés lakókat is érintő inunkíifolya-
matairól, és a lebonyolítási elképzelésekről. Kérein, hogy a
leírtakat mindeiiki a tervezési muiika elindulásáiiak tekintse,
és véleméiiyével segitse a közös gondolkodást és a mielőbbi
megvalósitást. Számitok érdeklődő polgáraiiik közreinű-
ködésére, indiilatmentes, liatározott, és a közösség javát szolgáló
elképzclésekre, inivel ez a folyamat csak több, egyinást követö
megbeszéléssel valósítható ineg.
Kércin kisérjék figyeleinmel újságiiiik hasábjain megjelenő
híradásaiiikat és inás iiifonnációs iiiegkeresósiiiiket.

Szegedi Róbert
polgánnesler

(A cikk a 2. oldalon olvasbató!)

A tartalomból:
OIvasóilevél (1; old.)
A falu rendezési tervérőit (2. old.)
Á Borfesztíválról (2. oldal)
Egyházi hírek (3. oldal)

.n^. A tartalomtoól:
., Majusi kozösségi pmgramök

(3-4. oldal)
. Csatomáról mirtdenkinek

(5. oldal)



Borosjenő 2010

Milyen legyen Pilisborosjenő 10-15 év
niúlva? I/galmas kérdés, amely bennünket
különöseii sokat foglalkoztat inostaiiában,
hiszeii Pilisborosjenő Képviselötestülele a
köze.lmúltban i'igy döntött, liogy a lefolytatott
pályázat eredinéiiytíkent velünk, s/a'/. a Bu-
dapest Föváros Városépítósi Terve/. ő Kft-jével
köt szerzödést a település átfogó terveiiiek
elkészitésére.

Az igen összetett feladattal megbízott
tervezö csapat 10-15, soktele szakterűleten
otthonos szakemberből áll össze. van közöt-

ttüik közgazdász-szociológus, építész, kertész-
mémök. közlekedéstervező és közmütervezők

is, és mindamiyian sokéves tervezési tapasz-
talattal rendelkezünk. Egy dolgot azonban -
bármennyit törjük a fejünket, vitatkozunk,
egyeztetüiik - nem tudunk egyedül kitalálni,
mégpedig éppen a legfontosabb kérdésre nem
tudunk magunktól választ adni: milyen Pilis-
borosjenőt szeretnének az itt élők'?

Mivel azonban ez a dileirmia ter-

mészetesen nem ért benniuiket váratlanul,

hiszen mindeiiliol ez a helyzet , olyan - sok
helyeu sikerrel kipróbált - tervezési eljárást
ajánlottmik az (-)nkomiányzatnak, amelynek a
lényegéhez tartozik a mmika legelejétől biz-
tosított nyilvánosság, és a kommunikáció,
azaz a beleszólási lehetöség biztosítása min-
denki számára, akit érdekel a kérdés, írásban,

vagy szóban. A dolog lényege az, hogy a
munka legelején, majd több alkaloninial is
fórumokat szervezüiik azért, hogy mindeiiki
szamára világos legyen a mmika célja, és
értelme, és lehetőleg mindenkinek lehetősége
nyíljon elmondani számuiikra azt, hogy mi az
igazán lontos a település jövője szempont-
jából, az ő megítélése szerint.

A munka lényegében hárorn sza-
kaszban zajlik. A lugclső lópés a liusszútávú
Településfejlesztési Koncepció elkcs/.itésc,
ainelynek feladata ;rz, hogy vilagossa váljon a/.
erintettck - döntósliüzók, jenői polgárok, vagy
mashol ólő beruházók, üzleteniberek s/ámáia

- a település "közös jövőképe", tehát az, hdgy
milyen irányban, rnilycn módoii kivánják az itt
élök a falu t'ejlődését biztosítva látni. A iná-
sodik lépésként a jövőkép fizikai vonatkozá-
sait térképcken ós szövege.sen iiiegjelenítö
Településszerkezeti Terv készül el, amely az
egyes területrészek felhasználási módját, a
település müködéséhez szükséges műszaki in-
frastniktúra elemeinek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elren-
dezését határozza ineg. Ezzel párhuzamosan
készül majd a Szabályozási Terv és a I-Ielyi
Épitési Szabályzat, mely a település közigaz-
gatási területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a köniyezet tennészeti,
táji és épitett értékeinek védelmével kapcso-
latos sajátos helyi követelményeket, jogokat
és kötelezettségeket megállapító építési előírá-
sokat térképen, rajz loniiájábaii, vuluiiiiut
szövegesen, helyijogszabályként tartalmazza.
Ezek a tervek, dokumentumok egytittesen
teszik lehetővé azt, hogy a község fejlődése
racionális és összehangolt lehessen. Azt azon-
ban, hogy mindez az Ouök elképzeléseivel,
igényeivel is minél inkább egybevá^jon, csak
az biztosíthatja., ha Ouök is a tudomásuiikra
hozzák, hogy milyen falut szeretnének a
maguk és utódaik szamara létrehozni. A
folyamatos kommunikació érdekében olyan
rendszeresen ülésező Telepulésfejlesztési
Konziiltációs Munkacsoport szervezése van
folyamatban, amelyben nagyobb számban -
kb. 40-50 l'ővel - képviseltethetik magukat a
teleptilés civil szervezetei, és amelybe

meghivást kapnak azok a helyi személyiségek
i.s, akik tapas/.talataikiiál, foglalkozásuknál
t'ogva ismcrik a lársiidalini jclenségeket és
elvárasokat, igy eliga/.itust adliatnak szá-
rnunkra a'/. egyes felvetett kórdésekkel kapcso-
latosan.

A terveket - sokf'éle hatósági
egyc/'tetós utáii - tcrniós/.el.esen a Képviselő-
testület hagyja inajdjóvá, azniibaii bizonyosak
vagyimk abbaii, hogy a képvisclök is olyan
döntéseket, építési szabályziitol kívánnak
meghozrii, amelyek minél inkább egybevág-
iiak az itt élők sziíndékaival, elképzeléseivel.
K.órjük ezórt, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt a tervezéssel kapcsolatos
fórumokon, illetve - ha nem érnek rá az adott

időpontban eljönni - írasban közoljék a Pol-
gármesteri Hivatallal legfontosabb mon-
dandójukat. A tervezés soráii az elkészült
dokumentumok lényegéről idöről időre össze-
foglalást adunk az újság hasábjam, hogy Önök
is tudják, mikor, hol tart a munka.

A munkaindító Tervezési Fórum

1998. május 8-án, pénteken 17.00 órakor
kerül megrcndczésrc az Önkormáiiyziit
nagytermébcn.

(;)tt ugyanezekről a kérdésekröl - és
sztikség esetén másról is - élőszóban is eszmét
cserélhetünk.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel vár

- a megbízó (l)nkomiányzat és a tervező cso-
port nevében:

Ongjerth Richárd
irányító tervező, a BFVT K-ft. vezetöje

Crt^&ó^f.W^t J^Í. tiíl^Cf^Crí^C. ^íf^

A közel 12 éves hagyomanynak megfelelőeii 1998. április
17-18-áii az Ezíisthegyi Szőlősgazdák Egyesülete megrendezte a
soron következő Bortesztivalt. Nagy elismerésnek tekintjük, hogy a
Pilisborosjenői és az Urömi Onkomianyzat 100-100 ezer formttal
segítette a fesztivál lebonyolítását. Köszünjük!

A gazdak 11O bort neveztek be a versenybe, nielyet 12 bor-
bíró minősített. A neinzetközi s7xibályokiiak megfelelően 20 pontos
minősítést alkalma^tak: 18, 50 - 20 pontig arany, 17, 50-18, 50 pont
között eziist, és 16. 50-17, 50-ig broiizénnetadtak.
Araiiyémies borok:
Gál Csaba

Dr. Hidvégi Istváii
Huszti Gábor
Zsitnyányi Attila
Huszti fíábor

Szigetvüi Kft.
Meggyesi János
Gsibeli György
Badacsonyi László

Pawk I^aszló

Ambrus István

Pluszti Gábor
Kibédi Tamás

Szurkebarat

Cliardoimay
Chardonnay
Chardonnay
Irsai (.~)livér

Cserszegi Füszeres
Chardoimay
Chardoimay
Cliardomiay
Chardomiay
Merlot
Kékfrankos
Kéklrankos

97
96
97
96
97
97
96
97
96
97
97
97
97

Budakeszi

Budapest
Urörn
Pilisborosjenő
Oröiu
Eíiidakeszi

Pilisborosjenő
Pilisborosjenö
Uröm

Budapest
Oröm
IJröm

Budapest

Nagy sikere volt a szombat esti fesztiváliiak, amelyen 120
fizető és 30 meghivott vendég vett részt. . Az eredményhirdetésre és a
dij-átadásra is ekkor került sor.

Az esti rendezvényen megtisztelt miiiket Nikolits István
orszí'iggyűlési képviselő, Grószné K.rupp Erzsébet Pilisvörösvár
polgannester-asszonya, ós a Spanyol nagykövetség muiikatársai.
A Proinotor bor cég három különdíjat ajánlott fel:

. Dr. Hidvégi Istvánnak (legjobb fehér bor) 96-os Chardonnay
boraért,

. Ambms Istvamiak (legjobb vörós) 97-e.s Merlot boráért,

. Pavuk Lászlónak (legtöbb bort nevezett gazda)
1997. cv nagydíját Huszti Gábor ( 3 arany, 3 ezüst jelvcnnyel)
érdcmcltc Id.

A Budai Téglagyar Rt. külöiidíját a reiidezvény szen'ezési
muiikajáért, és a borkiiltúra terjesztési tevekenységéért Meggyesi
János kaptii.

1998. aprilis 18-an bebizonyosodott, hogy területünk
kimagasló iiiinőségíi borok tennelésére alkalmas és u gazdák cgyre
többet tiidnak a bor tenneléséröl.

A közös munka crcdményc, hogy Pilisborosjcnő é.s Uröm 1998.
június 1-től Magyarország cgyik borvidékc Icsz.

Meggyesi János

Eztist jelvényt uyert 34, bronz émiet pedig 32 bor.

A Római Katolikus

Egyházközség
1998. május havi hírei

01. Szt. Ju/"scf;i niunkások védöszentje. Jó/.set'
az Acs: iRt.eii titkainak örizöje. Istei) arra hívta
Jó/sctet, liogy túrsa legyeii 'Manáiiak a fiit
üt)án.

Néked ajánljuk Szűzanyáiik,
A legszebb hónap alkonyát,
Ezer nép híveii zengi ina:
f) tldvözlégy Mána!

02. Szt. Atanáz, Alexundria píispökc, egyház-
taiútó. "Ainikor az Ige fölvette einben
természetüuket és fölajánlotta aldozatul,
egészeii elvette tőlíüik és a sajátjába öltöztetett.
Ezért nioudja az Apostol: Eimek a roinlandó
lestiiek tel kell öltenie a roinlatlanságot, a
halandónak a halhatatlaiiságot...
A Megváltó valósaggal embeiTé lctt, ós így vált
a léleké egytitt...
Eiiiberi tennészete szeriut sztiletett Szűz Mária

méhéből, és ez a test az Ur igazi teste volt,
ugyanaz, uúiit a miéiik. Mária a ini
testvériuik.... ''

(Szt. Atanáz)
03. Húsvét4. Vasámapja. Aiiyák napja.
Karácsouy utáu érz.elinileg legmelegebb hónap
nektuik, emberekiiek a május. S ez érthetö!
Mert ugye a pici gyennek még alig tud beszélni,
de egyedüllétébeu ez a szó jön ki kicsi száján:
"Aiiya!" S a felnöttől is, kinek még ól az
édesanyja, de sokszor elhaiigzik kiáltva, vagy
suttogva: "Aiiya!" Ot, az örökös szolgalattevőt
kíilöu megköszönjük aMindeiúiatónak, ebben a
szép hónapban. Az anyai szív csodálatos
remeke a jó Istemiek. Fáradhatatlan, megértö,
megérzö, tapintatos, megbocsátó és inindig
szeretöjóság. Fokozott mértékbeu, s még többet
is elmondhatuiik a mi jó Szíizauyaukról..
Nemrégen, ktilhonbau jártombaii-kelteinben
betévedtem egy templomba. Nem akartam a
fíileniiiek hiiuii, igy zeiigelt a templom::
~'Boldogasszony Aiiyánk, régi nagy Patrónánk!"
Szivárváiiyos hallgatásomat ezzel fejeztein be,
hogy iniiiden einber a Te gyenneked. Egyet se
hagyj ki a palástod alól!
S'ü. Ftilöp és Jakab apostolok.
Ezt a két apostolt miiidig egytitt emlegetik.
Fülöp Elő-Azsiábaii, a szkiták földjén
inűködött. líalálának éve isineretlen. - Jakabot
a szentiras ''az Ur testvéréuek" inoudja. Azt
moiidják, hogy iiagyoii is hasonlított Jézushoz
és Júdás taláii ezért állapodott ineg Jézus
ellogóival a csók jelében, nehogy vóletleníil
Jakaliot tartóztassák lc.

04. Szt. Flóriúu vértanú. Flóriáiit 1+ 303. inájus/
az ausztriai Eiins lolyóba dobták. A sirja fölé
upíilt temploin és prépostság az ö iievét viseli.
"Aiiiiiit iiiiiitlen rossziiak gyökere az öiu'.és, úgy
iniiideii jóiink gyökcre a szeretet. Nélkülc a
ga/dag is szegény, ővele a szegéiiy is gazdag."
/S/t. Agostou/
07. Boldog CTÍzella, Szt. István lelesóge , 985 -
1060,
10. Húsvét 5. Vasániapju.

. 'Nein az a t'oiitos, hogy valami iiagyut tegyüiik,
hanem hogy Isten általiuik "valaini ertékeset
tegyen. " A.V. Wagner/
12. Szt. Poiignic. 14 éves volt, amikor hitéért
kivégezték.
13. Szt. Szerváciusz

14. Bonifác.
"Esténként légy iniiidig készen arra, hogy
kidobj lelkcdböl iniiideii elöítéletet, miiicleii
iiidokolt vagv iiidokolatlan goiidot. "l'égy
niindcnt teljes bi/aloinmal ;i nieiuiyei Atya elé,
liogy holiiap, niidőii új iiapra óbredsz, újra
kezdhesd az életet, ós vállald azt, ami a
fekidalod."

/Micliel Qunist/
16. Neinomuki Szl. Janos, akiben a gyónasi
titok vértaiu'iját tiszteljiik.
"A keresztéuy reményseg iieiii iiciiv
optiini/mus, kettös pillére a halal és a
feltáiiiadás. Az Egyház a liúsvéti iiiisztériumot
hirdeti és éli iniiidaddig, ainig az úr újra el iieiu
jön. Meglialni ós reltáinadiii Krisztiissal: ez a
kcresxtény egzisztencia törvéiiye. A keresztéiiy
"homo viator" /utazó ember/: állandóan
elszakad a földtöl, biztonságos vilagától,
ömnagatól,, - hogy hiltel ós reménységgel
ráhagyatkozzék a Szeretetre. Előre megy
bizonytalaiiul is a biztosjövő felé, ahol Isteii vár
rá. Reménységéiiek gyökere tehát a hit /"hit-
ttiiik a szeretetnek... "/, záloga pedig az az isteni
szeretet, ainelyet a Lélek ad szívébe, és amelyet
a testvéri szeretetben gytimölcsöztet."
/S7íibo Ferenc S.17
16. Húsvét 6. Vasamapja.
"A világegyetem nem véletlenek alapján
működik. Léteziiie kell az okságiiak. A inagain
tajdalinas kutatásaiból tudom, sok vakvágány-
ból, hogy inilyen neliéz egyetlen megbizliató
lépést is teimi annak megértése felé, ami igazán
jelentős.
Mindaz, aki komolyaii belebonyolódik a tu-
dományos kutatásba, arra a meggyözödésre jut,
hogy egy Szellem nyilatkozik meg a világe-
gyetem törvényeibeii, - ós ez a Szellem messze
felsöbbrendű, inint az emberi szellem. Isten
uagyon különös, de nein rosszakaratú."
/Albert Einstein/
22. Szt. Rita szerzetesnö.

24. Unmk meiuiybeineiietele.
Szent elgondolás: volt cgy Jéziis
Ki Krisztus volt és lehetctt,
Es szerelte az embercket.
0 mondta: fegyvert a tegyverrel
Gyöziii s legyöziii nem szabad:
Józiis volt, Krisztus: legigazibb.
Az einberek úgy elrosszultak
/[Uszeu nem voltak sohajók:/
Most Kriszttis-hiltüiket csútblók.

Pedig ma is élhet. Föltáinadt,
Ki Kj'isztus és iiagyon iiagy Ur,
De él inásképpeii és igaxu).
Járj köztüiik, drága Isteneniber,
Tavasz van, iiönek a gazok,
S kevesek az igaz igazok.
Ogy látlnk, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De éii szívem egcszeii tied.
/Acly: voltegy.Tézus./

31. Píiiikösd Viisániap.
"Veiii Creatoi Spiritus. A szeiitlélek oly erö,
mely teremt. Ncktink is jól cs erösen akaró,
kiinduló, tereintö lelket nd. Erre van szük-
ségüiik. Erröl lélek nólktil tiidoinany,
iiiüveltség. állas init sein hasziiál... Az egyház
valamcimyi kegyszere és szeiitsfge is csak úgy
hasziial, ha erös odaadással togjuk, s vesszíik
ha erós, hajthatatlaii a lelkíiiik, Jöjj el tehat
Szentlélek!"
/I-'roliászka/
"Isteii Lelke a szabadság lelke Altala ineg-

szabadulunk a büiitől, a törvénytöl, a haláltól,
és bátorsagot nyerünk a cselekvésic, a
szeretetre. Bátorságot iiyerünk alilwz, hogy
békébeii, öröinben, igazságban, remónybeu,
luílás s/. ívvel éljüiik... Az apostoli kortól
iiapjaiiikig hívek megszámlálhatatlaii serege élt
e hitbeii, remóiiyben és tflreleinbcii, szeretetbeii
és örömben. Nagy ós kis döntéseikben,
felelmck, veszélyek kö7.t, scjtésekben ós
Vcirakozással. Miudig a Szeiitlélektöl nyertek új
erőt, bátorságot, tartast, vigasztalást. A
szeiitlélek, a. szabadság Lelke, az einbert így
vezeti mindig előbbre: nem a niásvilágra.
hanem ebbe ;i miiidemiapi életbe: hogy úrrá
legyen rajta. " /Hans Kíüig/

Pályázat!
A Pest Megyci Levéltár

krónikaíró pályázatot hirdet.
A pályázati feltételek a Pest Megyei Le-

véltárban (1364 Budapest, Senunelweis u. 6),
a pilisborosjenői önkonnányzatnál vagy a Hír-

mondó szerkesztöségében niegtekiiithetök.

Májusi szabadtéri
rendezvények

A májusla, majtá a természet ujjá-
sztiletésének szimbóluma és szerelmi ajándék is
lehet. A májusfák készitése a legények, legény-
bandák feladata. Ejszaka vágják ki az erdön a
fát (lakat) és május elsejére virradóra többnyi re

titokban állitják a helyi szokásnak megfelelően
a lanyos házaklioz, illetve a középületek, kocs-
mák elé.

Emiek a szép hagyománynak a
megőrzésére vánuik minden tréfát kedvelő, ép-
kézláb férfíembert április 30-án csütörtökön
este Kíiller János udvarán.

a szervezők

Május 1.
8-10 óráig vidám, zenés ébresztö a

Művclődési Ház clőtt.
Gyermekekiiek aszfaltrajz-verseny, trétas
jatékok, májusfa körbetáncolása, uépi hagyo-
niáiiyok felelevenítése. Mindeiikit szeretettel
vár a Kulturális Bizottság.

Május 17.
Madarak-és fák napja

Sóhaj
Fák,
lépegelök,
zöldselveiii univök,

tölgyck.
pldláitok, fiyirek, pnieák, jtigék, fefiyők,
szúl haját fésülök,
t;g iidvarát .'iöpröf, ulők,
sóliajlniók a teiiger morajló szerelméért,
li ievclisiikónt reszketök-

iigy szerclnák éliii alnttalok ,
miiillia volnék szánn'as mai. iaraíok.

hármikor

iiia^a'iba
röppcilö

14 órakor a Müvelödési IIaz előtt találkoziink!
Térzeiie iitáii zenés sétával iiiduljuiik a Köves-
bércre. Trélus játékokkal, vetélkedővel ünne-
peljtík a tennésxetet!
Miiideiikil szeretettel var a Kultiirális }3izottság

és a szervezök

(Folytatás a követkcző oldalon!)
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satornáról mindenkinek

Májusi prograniok
(Iblytatas)

Május 24-én vasárnap
Gyermeknap - Családi Va.sárnap

(19 óriiki>r (utóveiseiiy
10 or. ikoi akadalypálya
12 óiako.': inüvészeti és sport beinutatók (néptáncosok, színjátszók

és karatésok bemutatói
13 órakor: ebéd ( a délclötti piogramokoii résztvevötaiek ingyeu!)
)4órakor: erópróba
15 órakor: száiiüiáború, ügyességi játékok, foci, kötélhuzás,

zsákban-futás. célbadobás

17 órakor: eredményhirdetés- dijkiosztas. Tombolahúzás.
18 órakor: szaloimasütés!

Miiideiikit szeretettel vámak a Teve-sziklánál
ci Tennészetjárók

FIZETETT POLITIKAI HIRDETES!
Tisztelt Martoii Ferenc Ur!

Május 27-énszerdán
A Kihívás Napja

A Kihívás Napjának tizenete a játókosság a vidámság, a mozgás öröme,
léuyege pedig, hogy mindeiiki jókedvíien emlékezliesseii erre a napra.
Ebben az évben az egész falu lakosságát hívjuk és varjuk a nógy
helyszíneii folyamatosan zajló sportlehetöségekre.
Az iskolában, óvodában, a Művelődési Házban és a Játszótéren lesziiek
a verseuyek és vetélkedők értékes uyereményekkel, vidám hangulatbau!
Részletes programok a uagy plakatokon!
Mindenki talál számám teljesithető sportolási lehetőséget, hiszen a séta,
a gyaloglás, a foci, a futás, a kerékpározás, a játékok, a táuc valame-
lyikébe a kedvére valón részt vehet bárki.

Mindeiikit vániiik szeretettel

a szervezök
*

Támogatókat kcresünk!
A Pilisborosjenőért Alapítváiiyon keresztül a inájusi szabadtéri ren-
dezvények, Gyennekjinp, K.ihivá.s Napja, Főzöverseny (júniusban lesz),
szpoiizorokat kerestiiik, akik a koiikrét eseinényeket dnlogi vagy nnyagi
táinogatásokkal segíteni tudjak! A támogatásról adócsökkeiitő igazolast
kap és a reiidezvéiiyekeii reklámozzák az adományozót!

Részletes telvilágosítás: Berec?lcinó Szendrey Eva 336-480
Alapitváuyi szánilnszíím: 11703006-20050973

Minden kisebb-iiagyolib segitseget s/.eretcttel vánuik. Az adoiiiáiiyok
telhasziiálását miudeiiki ellenőrizlieti

.>

Köszönet
a HÚSVÉTVÁRÖ reiidezvéiiyeii a programok vezetöiuek és inuideii
éfdeklödönek:

. Gyannati Istváiuiéiiak a belépők gyiijtéséért

. Mayer Martanak az oiigaiiii iiyuszikért

. Keiiyere.siié Kis Ildikóiiak az ablakdísxekéit

. Breierné Virág Er/.sébetnek a lojásknszoriikérl

. Píipai Istváiiiiéiiak a fíijt t(. >ja,s dís/'ekeit

. Metzleiné Kútvölgyi Es/. teniek és Teiiiesi Csal);ui6nak a nyiiszik és

csihók varrásáért
. Sági Józsetiiénak az asztali disxekéit és babérkos/. oríikéit
. Okrös Martáiiak a szép tojástarlókért
. Vizliányó Aiuk'óiiak a tojástcstési ötletekeért
. Kardos Kataliimak n csodns iiiotíviunokéit
. Dessevvfty Erasébetiiek. Bihalyiie S/.egedi Magdolnaniik, Aczélné

Csányi Mártának a jatszósarokban való kitartó örködésért.
A be.vétel 9. 050 foriiit volt Táinogatók:

Aldeko Kft. (Varga Ildikó, grafika)
Sági Józsethé ( Kati virág)
Művelödósi Ház

Dóra

'; }

tí

Demeter Ervin

országgyűlési képviselö

l/an esély ajobbra,
mert májusban Parlainenti választások lesznek és megteremtődik a
lehetösége, hogy csak tiszta, becsületes képviselők kerüljenek az

rs7<iggwlésbe. Konnniiyra keriilve az esyik legsüreetöbb feladat,
hogy fel.'száinoljiik a kormpciófi
Van esély ajobbra,
inert a kötbistoiiság javítása érdekében növelni fogjuk a rendőrség
aiiyagi bázisát, létszámát és képzettségét. A jogállam kötelessége,
hogy szavatolja a polgárok élet és vagyonbiztonságát. Ez nem csak
létszanunal, fizetéssel, teclmikai felszereltséggel, hanem fegyelem-
mel és elrettentö hatású, szigorii büntetésekkel biztosítható.
Az orszagnakjól szervezett, férfías rendőrségre van szíiksége!
Van esély ajobbra,
mert ha a Magyar Deinokrata Fónun konnányra kertil, megvédjük a
termöföldet a magyar parasztság számára. A föld a társadalom, a
nenizet létének alapja, ezért belátható ideig külföldi kezébe nem
adható. A mezőgazdaság és a vidék talponmaradása csak a lakosság
helybeuntartasával, életminőségének javitasával lehetséges. A
leendö konnány elősegiti a versenyképességhez sztikséges szak-
tiidás megszerzését, Állami támogatással és kedvezményes
hitelekkel jövedelemgaranciát teremt a mezőgazdaságból élő em-
bereknek.

Segiteni tbgjuk a kis- és középvállalkozók megerösödését!
Van csély ajobbra,
nert a Magyar Deinokrata Fómm programját egyeztetve összetogott

a Fidesz-Magyar Polgari Párttal, és kész összefogni ininden olyau
politikai eröve!, amelyik a jelenlegi konnány jövöfelélö politikája
lielyett a niagyar társadaloiii és a jövő építését tekinti alai^vetö
feladatnak.

A leeiidö konnányprogram középpoiitjába a csaladpol itika áll,
ainiiiek fö célja a gyennekiievclés, az oktatás és az egészségügy
tániogatasa!

üemctcr Ervin országgyűlési kcpviselő elérhetö:

Krpvi.wlői Irodaház

Tel. : 268-5150
Fax: 268-5948

J

l'ilisvördsvári

Kampányiroda
Fő utca 8.
Tel . 26/330-909

^Á

Mint a "Pilisborosjenői Hímiondó" felelös szerke.sztőjéhe?, for-
dulok a következő problémával.
Biztos Oimek is feltíint, hogy az újságbaii a lakosságot rendkivül jól
tájékoztató nagyon fontos dolgokról szöló cikksorozat, nevezetesen a
"Csatornáról mindeukinek" az 1997. oklólieii s/áin utáiii liosszú
szünetet követően 1998. jaiiuár óta nem s/.crcpel. VáiUuii az új hireket,
de sajnos nemjeleimek meg. Gondoltam, hogy ;i szükös tei-iedelem leliet
az oka, hogy sok más nagyon fontos, sokakat ónntö hir miatt nmcs hely.
De amikor a legutóbbi áprilisi számban inár arról is íniak, hogy milyeii
útépitések kezdődiiek Budakalászon, an'n goiidoltam, hogy felhivom a
szíves figyelmét, hogy meg kellene próbáliii újra indítaui a sorozatot,
mert van még a faluban egy jelentős teriilet, ahol inég iniiidig nem
üzemel csatonia. Ugy gondolom sok lakótársainat érdekli - velem
egytitt- milyen akadályok hátráltatják a riikötóst és föleg mikor lehet-
séges elfelejteni a szippantós kocsival való bajlódást.
Kérem a következö májusi számban írjoii néhány tájékoztató sort a
dolgok állásáról.
Pilísborosjenő, 1998. aprilis 17.

Üdvözlettel
Füzes Gyiila

Tucsökutca l/D

Tisztel Füzes Gyi ila Ui!

Be kell látai, hiányérzete jogos. Ahogy a beniházás a vége felé
halad úgy fogytak el a közérdekű intbnnációk, az általáiios érdeklődésre
számot tartó események. Egyre speciálisabb és egyedi gondokkal
kemltmik szembe. A Bécsi út rákötése az egyik ilyen, sajnos számtalan
nehézséggel terhelt ügy. Már a kezdetek idején számtalan kételkedő
volt ezen a területen. Valljuk be őszintén ők jobban ismerték
kömyezetüket, núnt mi. Senmúképpen nem szeretuéiik panaszkodni de
a terepviszonyok és az emberi viszouyok egészeu különleges helyzetet
teremtettek.
A sok egyeztetést kívánó muiikát még nehezitette az átemelők köriili
mulasztások. Az amúgy sem egyszerii rendszer üzembe helyezését
nagyon sok tényező akadályozta. Ezek köztll a legjelentősebb az elektro-
mos energia hiánya volt, amit 1997. febniárjában megrendeltíüik.
Miután az ügyuek a továbbiakban az Oiikonnányzat nem volt gondos
gazdája, így eshetett meg, hogy 1998. elején iiem volt energia a szivaty-
tyíiklioz. Ezt Ön ismerheti a legjobban, hiszen az Öii segitségével
sikerült ezt a folyamatot a helyes mederbe terelni. Ezt ezúton is
megköszönöm. A március közepén megtartott Bécsi úti gyíílésen, ahol
próbáltmik- valamiképpen valös képet telvázoliii a jeleulévőkiiek, a

Polgármester úr által igért aprilis elsejei határidő akár hihetö is
lehetett voliia. Így most is csak félve irom le, hogy reméuyeim szeriiil
mire ezeket a sorokat Onök olvassák, mar inűködni fognak az áteinelők
és ráköthetiiek a rends/. erre.

üzútoii ragadom ineg az alkalmat, hogy megkérjek miiidenkit, hogy
akinek a rákötéssel kapcsolatosaii problémája van, keressen meg inin-
ket, akár tbgadóóran, akár egyéb alkaliiiakkor. Akinek a kivitelexűk a
há/i bekötéssel kapcsolatban ígéretet tettek, jelezzék, mi kapcsolatot
tereintüiik veldk.
A bemházás a végéhez ért, és aimak ellenére, hogy a tisztítótelep
niíiszaki átadását az Oiikonnányzat által alkalmazott lebonyolító cég a
iiiai iiapig, altaluiik megmagyarázhatutlan okból nem végezte. ül, a
hálózat niüszaki átaciását előkészítjük. Egyidejűleg a Pilisboiosjenöi
Csatoniamű Társulat is meg fog szűmii.
Ezért iiyomatékosaii kémék minden pilisborosjenői társulati tagot, hogy
most jelezze, ha valami gondja van, és péiizűgyeit is rendezze
inegfelelően, inert iiem szeretnéiik lezáratlan ügyeket maguiik utáii
hagyui,
A tovabbiakban is szamítuiik véleménytlkre és támogatásukra.

Fogadóóráink májusban:
május 14 (csütörtök) 13-18 óráig
május 21 (csütörtök) 13-18 óráig
május 28 (csütörtok) 13-18 óráig

Pilisbomsjenöi Csatomamü Társulat

Vélemény eltérés

A Bécsi úti és Tücsök utcai átemelőkhöz az elektromos
energia biztosítás valóban 1997. febniár 4.-én indult az ELMÜ
Pilisvörösvári Kirendeltségénél. A Csatornamíí Társulat, mint
bemházó felel a szennyvíz hálózat kivitelezésének egészéért, így
az átemelők beüzemelhelőségéért is. Az önkormányzat az energia
biztosítás költségeit vállalta. Ezt az összeget a szerelés készreje-
lentésekor azonnal befízette. 1998. III. 23. -án és 24. -én. Az

átemelők üzembehelyezése azóta is késlekedik, pedig az öiikor-
mányzat kötelezettségét a fentíek szerint teljesitette.

A késedelemre vonatkozóan a társulat nyilatkozhat.

Szegedi Róbert
polgármester

Apróknak - aprót

y'A o s,

1998apritísa

ÖKELME

'Miteccik bolt

Pvk bult

KissABC

Pengő

Plútó

Konitós diszkoiit

I'ötlöni zöldsegcs

Föttöm ABC

(jyógy'szeftár

Hentes

TOP Videá

Osszesen

3 29, -Ft

444, -Ft

119, -Ft

573, -Ft

475, -Ft

2626, -Fl

1138. - Ft

329. - Ft

1455, -Ft

951, -Ft

158, -Ft

1185, -Ft

9782, - Ft

Eziiton szeretiiéiik köszöiietet mondani Dömötört'y Zsoltnak a
2087 foriut aprópénzért és mindazoknak akik március 21-én délutáii a
játszótér rendezésén részt vettek és muiikájukkal segítették ügyünket.
Köszönjük Meggyesi Jánosnak, hogy ötven százalékos engedméiuiyel
vásárolhattuiik saját tennelésü borából és ezzel megkinálhattuk a ját-
szótéren seréiiykedőket.

Kóriüik müideiikit goiidoljanak továbbra is szeretettel a ját-
szótérre, és reméljük ajó idő beálltával egyre többször találkozhatuiik
szeinélyesen is a gyerekekkel egyi itt.

Odvözlettel:
a Szervezők

iI:S:
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Orvosi ügyelcti beosztás
SODr. BaksaEva
/ Dr. Kovács Levente

2 Dr. Kovács Leventc

3 Dr. Baksa Eva

4 Dr. Kovács Levente

S Dr. Péter/jy László
6 Dr. Kormos József'

7 Dr. BaksaEva
S Dr. Kovács Levente

9 Dr Kovács Lcvente

/ O Dr. Kovács Levente

/ / Dr. Kovács Leventc

12Dr. Kovács Levenlc

13 Dr. K. ormosJózsef
14 Dr. Baksa Eva
15 Dr. Kornins József
/ 6 Dr. Kormos József
/ 7 Dr. K. uniios Józsrf
ISDr. Kovács I .evcntc

19Dr. K.uvács Lcveníu

20 Dr. Kormos József
21 Dr. Baksa Kva

Dr. Kovács Oyörgy llröm, IIonvéd 11.
Dr. Venesz Ilona Pbj., Mária u. 13.
Dr. Komios József Oröm. Doklor u. 2'

Dr. Péterfly Laszló LIröiii. Dózsa Gy.
Dr. Meggyesi Tünde Pbj.. Steinheini 11.
Dr. Kovács Levente Dröm. Hoiivéd 11.

Dr. BaksaEva Uröm Dózsa üy. u. 69.

Ejszakai ügyclcti időszak:

22 Dr. Buksa Eva
23 Dr. liaksa Eva
24 L)r. Baksa Eva
25 Dr. Kovács Levsnte

26 Dr. PctcrjJ'y László
27 Dr. K.onnos József

28 Dr. Baksa F.va
29 Dr. Kovács Levente

30 Dr. Kovács Levcnte

31 Dr. Kovncs Lcvcnte

01 DrBaksaEva

24. 350-297
336-215

21. 350-224
18. 350-162

. 2. 336-900
24. 351-410

350-440

IIét^cgcn:

18- 08-ig péntek 14 órától hétl'ö reggel 8-ig

.
^
^
.
^
.
.
.
^
^
.
.
.
.
.
->
.
.
.

Muiikanapokoii iiappal, rcndclcsi idoben ( Iiétfőtől-penfekig) - sürgö.s csetbeii -si'ivesketljeiick
az oi'v'osokíit a rendclobcn keresni.

^V-v-VV^WTV-vVVVVVVVW^'VVW^

videoté

^

. Fénymásolás MINOLTA géppel A/4 -^
és A/3 méretben ( 14,-Ft / db/ A/4 ;:;:;!
áron), fotózáshoz KODAK filiii kap- ;;.!
ható

. Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

. Majusi ajánlatunk:
Fedőneve: Dinnic Brasco (Al Pacino.

Joluiny Depp), Kaj^csolat (Jodie Foster)
Dennis a komisz 2., Az clnök külön-

gépe (Harrisou Ford), Ellcnségcs vizc-
ken (Rutger Hauer), Manhattanrc lc

száll az cj (Aiidy Garcia).

Top Video Téka, a kölcsönző!
|;ÍNyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig;

^ vasaniap: z;irva
y- (Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

^A^-VV^AAA/W^^'AAAAAAAAAAAAAAAAAAÜ

A szemétszállítással
kapcsolalos reklainációkat kérjiik a Pol-
gánnesteri Hivatalbaiijelezni, hogya

sziikséges iiitézkedéseket. inegteliessük.
Jegyző

ELADÖ!
Nagyou jó állapotban lévö
heverö és 2 db fotel eladó!
Erdeklödnilehet: 337-197

Dr. Szendi Veronika
gyermekgyógyász

neonatológus
1998. március 02-tól

magán rendelést folytat
Dr. Meggyesi Tüiide

fogorvosi rendelőjében.
Rcndclcsi idő:

Szerda 16-1730

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

N.-iponta 8 - 18-")-ig
S/.ombaton 8- 12-ig

.^.....^........ ^.^...>

?iLis2000 :
INGAILANKÖZVETÍTÖ ^

KERESKEDELMI ÉS ^
SzoL(íÁi;rA'ró KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bér-
beadás kiilföldieknek is. videotilmes

nyilvánlartás, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közreinüködés.

Elsösorban Pilisborosjenő, IJröm, Budakalász
területén lévö

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

Rlf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengő bolt 06-26-336-593
I''éllbgadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István

>

.

90°-l000
Hétfő 16-17-'1

Szombat

Ezen kíviil telefonos megbeszélés
alapján:

Tel: 326-5037
vagy 06-20-677-261

^.wsraw^raresraraiwwsa-w

A

1 START-BAÜ

llngatlanköz\'-etítő Iroda keres ési
|?kínál budai és budakörnyéki eladó|

, és kiadó ingatlaiiokat. Ezen felüli
'vállalja házak, lakások építését,|
^ten'ezéstől kulcs áladásig.

Telefon: 3352-110.
Budapcst II., Fraiikel Leó út 68

.M.aM^tMMJS^^S^S^. &MaiSi. ^M

^......... ^... ^...... <>

KISMAMA KLUB

Május 7. csütörtök 10-12-ig

. Alvászavarok

. Fejlesztőjátékok 26-28 hónapos
korban

. Gyermekeket nevelő sztilő ellátá-
sai

. Gordou módszer

. Textil bábok maradékból

Május 21. csütörtök 10-12 -ig

. Egyéni gondok, örömök

. Baba-mama torna

. Fejlesztőjátékok 27-29 liónapos
korbaii

. A láthalatlan kölelék

. Otletek nyaraláslioz

Utitársat keresünk!
Az 1998. Június 14-én Németországba iii-
diiló busziiiikba kb. 10 útitársal keresüiik.

Utirány: Bécs, Liiiz, Salzbiirg, Müncheii,
Ulm.

Tervezett visszaindulás: 1998. június 2 1.
Erdeklődui lehet:

Pilisborosjenő Altalános Iskola,
dólelőlt 336-370, este: 337-197

-^-
Alapította: az Onkormányzat KépvisBlo TestülBtB

Faleló's kiadó': Szegedi Róbert polgármBster
Feleló's szarkaszto: Marton Ferenc

A szerkBsztoség címe: 2097 Pilisborosjeno Fó' u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26. 336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethó' Kft.
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1998. június

A Művelödési Házban

" KULCSOS?? HÁZ
megnevezéssel

- megfelelö számú jelentkező esetén -

nyári napközis tábor
indul

1998. június 15 - július 13-ig
6-14 óves gyermekek részére

(18 éves korig az idösebb testvérek is résztvehetnek!)

A heü részvételi díj tartalmazza a iiapi egyszeri főétkezést ( kb. 200,-Ft/
nap) és napi 100,-Ft anyag és eszköz hozzájámlást.

Igy a heti összbeftzetés:
1.500,-Ft. (testvérek együttcs részvételekor kedvezményt adunk!!)

A tábor célja:
A nyári szünidő kezdeti szakaszában olyan kellemes, hasznos idötöltest
biztosítani a gyermekek számára, hogy ne legyenek a lakáskulcsot a
nyakukban hordozó, unatkozó, ténfergö gyermekek a falu utcám. A
gyermekek színes, változatos belső programokon vehetnek részt, jó idő
esetén a szabadban, külső foglalkozások lesznek. A gyermekekre szaka-
vatott pedagógusok vigyáznak és gondoskodnak a megfelelő, kultúrált,
hasznos elfoglaltságról.
A négy hetes tábor programjait heti felosztásban az alábbi íöbb csopor-
tokba osztottuk:

1. hét: Kézműves-néptánc (június 15-19-ig )
2. hét: Játékos számítógépes foglalkozások (június 22-26-ig)
3. hét: Sportos hét (június 29-július 3-ig)
4. hét: Az előzőekben sikert aratott tevékenységekből összeállítva

(július 6-10-ig)

A négyhetes táborra lehet heti részvételre is jelentkezni, de a
beűzetéséig kérjük eldönteni a kért idöpontot.

díj

Befízetés ideje június 3. és 5. 17 - 18JU-ig a Művelődési Ház

könyvtárában. Bővebb felvilágosítás és előzetesjelentkezés:
a 336-377-es, a 336-480, vagy a 06-60-33-33-30-as telefonon.

a szervezök

Az első tavaszi kirándulás
/A Nyugdíjas Klub egy napja./

Nyugdíjas Klubunk tagjai "országjáró" programjuk
során ellátogatnak hazánk nagyobb városaiba, ter-
mészeti szépségekben gazdag tájaira. A kellemes
lavaszi idő beálltával a Kiskunság ősi pásztorha-
gyományait őrzö Bugac pusztára tettünk kirándulást.
A korszerií közlekedési viszonyok ma már lehetővé
teszik ennek a föútvonalaktól távoleső vidéknek a

könnyű megközelítését. Kiskunfélegyházán a vasútál-
lomástól a helyi utazási iroda autóbuszával jutottunk el
a pusztai rezervátum központjába. Ott mindenekelött a
pásztorélet és foglalkozás ősi eszközeit, szerszámait
bemutató múzeum gazdag gyűjteményét tekintettük
meg. Ennek megtekintése után a ménes gondosan ápolt
magyar félvér és lipicai lovaiban gyönyörködtünk.
Megtekintettük a legelésző villásszarvú szürke magyar
gulyát, a kócos puli segítségével terelgetett juhnyájat.
Ezek után került sor a pusztára látogató turisták
szórakoztatását szolgáló lovasbemutató gazdag prog-
ramjára. Egy órán át gyönyörködtünk a csikósok és
lovaik teljes összhangban és teljes pontossággal bemu-
tatott akrobatikus látványosságú műsorábai;.
Pusztai látogatásunk a korszerűen berendezett, de a
puszta hangulatát őrző csárdában fejezödött be, ahol a
hosszú program után jó étvággyal fogyasztottuk el a
hely hangulatához illö ebédet, ajóízü gulyást.
Visszatérve Kiskunfélegyházára volt még időnk a város
megtekintésére. A szépen fásított sétányszerü széles
utcákon és a szépen parkosított főtéren sétálva
gyönyörködtünk a Kiskunságnak látványosságokban is
gazdag városában.
Megtekintettük a jellegzetes népművészeti díszítésű
tomyos városházát, a díszes tanácstermet, Petőfi gyer-
mekkorának emlékét őrző Hattyú-házat, a költönek a
város főterén álló szobrát, a Kunkapitány házban elhe-
lyezett Kiskun múzeum gazdag gyüjteményét.
A jó közlekedési lehetöségeknek köszönhetöen nem
fárasztó és élményekben gazdag kirándulásról a csoport
jó hangulatbaii tért haza.

Tóth Gáspár a Nyiigdijas Klub vezetője

e3i^, we:^^aG>^s^-



Pilisborosjenő Kozség
Onkormányzatának

Képviselő-testületének

4/1998. (IV. 23.) számu
RENDELETE

az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-
testülete az 1995. évi XLII. törvény 2. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a
település szilárd és folyékony hulladék össze-
gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhe-
lyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott
területen lévő ingatlan hilajdonosa, használója
(továbbiakban: tulajdonos) számára az ingatlanon
keletkező szilárd és folyékony hulladék elhe-
lyezésével kapcsolatban:

I. fejezet
Szilárd hulladék kezelése

1.

a. ) A rendelet tár a: A község közigazgatási
területén keletkező lakossági szilárd kommunális
hulladék gyűjtése, szállitása, lerakásának elvégzése.

b. ) A közszol áltatással ellátott működési terület:
Pilisborosjenő Község közigazgatási területe.

2. §.
A szilárd hulladék kezelését ellátó szervezet:

RUMPOLD - BICSKE Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. - 2060 Bicske, Kossuth u. 60-62. (a továbbiak-
ban szolgáltató).

3.

A közszol áltatás ellátásának rend'e és mód'a- a
szol áltató és a tula'donos ezzel összefü ő o ai és
kötelessé ei:

a. ) Lakossági hulladék gyűjtése minden hét
csütörtökön 6. 00 - 12. 00 óráig történik az ingat-
lanok elé kihelyezett kukákból ill. a kuka mellé

elhelyezett szemét elszállitása révén. (A hulladék
elhelyezése kukába, vagy a község területén elhe-
lyezett konténerekbe történhet.)

b. ) Az elszállitást a szolgáltató végzi a rendelkezése
álló járműparkkal. A szemét a Bicskei Körzeti Hul-
ladéklerakóba kerül elvitelre.

c. )Azin atlan-tula'donosnak "o a van ahho hogy
a háztartásában keletkezett hulladék minden héten

(amennyiben a szállitás napja munkaszüneti nap, a
következő első munkanapon) elszállitásra kerüljön.

d. ) Az in atlaii-tuladonosnak kötelessé e az a.)
pontban feltüntetett időpontra a háztartasi hul-
ladékot az ingatlan elé kitenni elszállításra megfelelő
állapotban. A tulajdonos kötelezettsége a szemét-
szállitás során a szolgáltatóval való együttmíiködés.
Az. ingatlan-tulajdonos köteles a kuka beszerzéséröl
gondoskodni.

Nem minősül háztartási hulladéknak:

c jég, sár, hó
. állati trágya, tetem
. növényi hulladék, épitési törmelék
. folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes

anyag

. minden olyan tárgy, amely terjedelménél fogva
a szemétszállítás során nem elszállítható.

Nem háztartási hulladéknak minősülő anyag elszál-
lításáról az ingatlan-tulajdonosa saját költségére
köteles gondoskodni.

f. ) A szolealtató 'o a: az önkormányzattal
megkötött szerződés alapján a szolgáltatás díjának
igénybevétele.

g. ) A szolgáltató kötelessé e: a szolgáltató köteles a
háztartási szilárd hulladékot szállitani a b. ) pontban
megjelölt helyen a hulladékot lerakni, minden
környezetvédelmi igényt kielégitő, műszaki
védelemmel ellátott formában.

A szolgáltató köteles a hulladékok szelektív
gyűjtéséről - meghatározott rend szerint - gondos-
kodni.

A szolgáltató a veszélves hulladékok gyűjtésére és
évenkénti 1-2 alkalommal történő elszállítására és az
elszállitott hulladék ártalmatlanitására köteles.

A szolgáltató köteles évenként legalább egyszer a
lomtalanitás során összegyült szemetet elszállítani.

4. §. Akozszoleáltatás di'a: 400. - Ft/hó.
a. ) A közszolgáltatási díj fizetése lakóingatlan tulaj-
donosok esetében egész évre szóló.
b. ) Az üdtilőingatlan-tulajdonosok az éves díjból 10
% kedvezményt kapnak.

c. ) A közszolgáltatás díja kérelemre, méltányossági
szempontokat figyelembe véve csökkenthető, vagy
elengedhető. Az eljárás lefolytatására a Szociális és
Egészségügyi Bizottság jogosult. Az eljárás során
figyelembe veendő értékhatár az, hogy a családbail
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegét eléri-e.

5. §. A lcözszolgáltatás di'fizetésének rend'e:

a. ) A közszolgáltatás díját havonta, negyedévente,
félévente, vagy évente lehet befizetni.

b. ) A dijat az önkormányzat alkalmazásában álló
közalkalmazott szedi be.

c. ) A közszolgáltatás során
kötelezett.

számla adására

6. §. Az iiigatlan-tulajdonos köteles a közszolgál-
tatást igénybe venni, a háztartási hulladék
kezelésével kapcsolatban a reá vonatkozó
kötelezettségnek eleget tenni.

7. §. Azzal a személlyel szemben aki, huzamosabb
ideig nem fizeti a közszolgáltatás díját - felszólítás
ellenére sem - ügyében ajegyző köteles eljárni.

e. ) A közszolgáltatás keretében háztartási hulladék
elszállitására kerül sor, ezért veszélyes hulladéknak
minősitett aiiyag kitétele tilos. A veszélyes hulladék II. fejezet
gyüjtése a szolgáltató és az önkormányzat által
egyeztetett időpontban, meghatározott helyen és Folvékon hulladék keiEcIése
időben történik.

Háztartási hulladéknak minősül a lakás céljára szol-
gáló helyiségekben rendeltetésszerü használat során 8. §. A rendelet tár
keletkezett hulladék.

kezelése.

Folyékony hulladékiiak minősül a fürdőből,
mosógépből stb., kereskedelmi-szolgáltatasi, ház-
tartási tevékenységből származó hulladék.

9. §. A közszol áltatással ellátott teriilet: Pilisboros-
jenő község közigazgatási területe belterület.

10. §. A háztartási folyékony hulladék kezelését
Pilisborosjenő község Onkormányzata
(Pilisborosjenö, Fő út 16. ) látja el. A szennyvíz-
tisztitó telep müködtetése bérbeadás folytán valósul
meg.

11. §. A közszoleáltatás ellátásának mód'a: A
folyékony hulladék elszállítása és feldolgozása a
községben kiépült csatornaliálózat
közreműködésével a pilisborosjenői
szennyviztisztító telep folyamatos működtetésével
történik.

12. §. A szolgáltatást ieénybevevő és a tula'donos
'o ai és kötelessé ei:

a. ) A szol áltatást i én bevevőnek 'o a vaii alihoz,
hogy a községben kiépült csatornahálózatra
ráköthessen és a háztartásában (vállalkozásában)
keletkező szennyvizet ily módon vezettesse el. A
tulajdonosnak joga van alihoz, hogy a rendszert -
meghatározott díj fízetése ellenében - használhassa.
A tula'donos kötelezettsé e abban áll, hogy a
kiépült csatornahálózatm köteles rácsatlakozni és
minden közműpótló létesitményt ezzel egyidőben
me szüntetni fél éven belül. Uj épitési engedélyek
kiadásánál a rácsatlakozás kötelező!

b. ) A tula'donos 'o hogy a folyékony hulladék
kezelésért meghatározott dijat számoljon fel.
A tula'donos kötelessé e, hogy a csatornahálózat és
a szennyviztisztító telep rendeltetésszerű müködését
biztositsa.

13. §. A közszolsáltatás diifizetésének mód'a: Az
önkormányzat külön rendeletben meghatározott
módon rendelkezik a csatornadij mindenkori
mértékéről.

14. §. Minden belterületi ingatlan tulajdonos köteles
a rendelet kihirdetését követően az ingatanon
keletkezett szennyviz kezeléséről elszámobii
melynek alapja
a. ) a vízórákon mért fogyasztás;
b. ) a csatornadij mértékéröl szóló rendeletben meg-
fogalmazott

dij alapján kapott számla;
c. ) vagy a leeresztő-jeggyel ellátott sáppantós szám-
laja;

(ebben az esetben a folyékony hulladék elszál-
litásának és elhelyezésének

dfját az ingatlan tulajdonosa köteles rendezni)

15. §. Folyékony hulladékot közterületre (utcára,
parkba, árokba stb. ) kivezetni tilos.
A szennyviz ily módon történő kivezetése eljárást
von maga után. Az eljarás lefolytatására a jegyző
jogosult a szabálysértési kódexben rögzitett
feltételek fennállása esetén, a szabálysértési eljárás-
ról szóló törtvényben meghatározott díj fizetése mel-
lett.

]III. fejezet

Közterűletek tisztasá ának védehne

16. §. Pilisborosjenö közterületein bármilyen
szilárd, folyékony hulladékot (épitőanyagot, épitési,

a: A község köágazgatási bontási törmeléket, veszélyes folyékony hulladék
teriiletén keletkező háztartási folyékony hulladék stb. ) lerakni, elhelyezni külön engedély nélkül tilos.

17. §. Közterülsten szemetelni, környezetet zatia. havi átalányt kötelesek fizetni. Az átalány
szennyezni, gondatlanságból, vagy szándékosan összege az év minden hónapjára vonatkozóan 3 m
ipari, kereskedelmi, háztartási és élelmiszer hul- (három köbméter) fogyasztásnak megfelelő

Gondos gazda

ladékot hagyni tilos.

18. §. A község útjain bármilyen anyagot úgy kell
szállítani, hogy a szállítmány az úttestet és a
környezetet ne szennyezze.

szennyvízdíj.
(a 3. §. módosítva a 3/1998. (IV. 23. ) sz. rendslet
alapján)

Záró rendelkezés

19. §. A közterület azon részét; amely az úttest és az 4. §.
iiigatlan határa között van az ingatlan tulajdonosa
köteles tisztántartani, ill. arról gondoskodni. Ezeken A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
a területeken az évszaknak megfelelően kötelező a
flinyírás; lomtalanítás, hó-eltakarítás, csúszás- Szegedi Róbert
mentesítés. polgánnester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
jegyzi)

20. §. Ipari, kereskedelmi, vendéglátói célra bér-
bevett közterületek tisztántartásáról a bérbcvevőne

kell gondoskodnia.

21. §. A közterület tisztasága ellen vétőkkel szem-
ben szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, a
szabálysértési eljárásról szóló törvényben foglaltak
alapján. Az eljárás lefolytatására ajegyzőjogosull.

IV. fejezet 1. '

Pilisborosjenö Onkormanyza
Képviselő-testíiletének

3/1998. (IV. 23.) sraniú
(ÍENDELETE

a c.satornudíj niértékíről sy.óló
9/1997. (X1.26. ).szánui
rciltiele nióifnsítu. Si'uól

Záró rendelkezések

22. §. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról
szóló 7/1997. (VI. 5. ) számú rendelet.

23. §. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondos-
kodik.

A rendelet 3. §-a helyére a következő rendelkezés
lép:

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyző

Pilisborosjenő község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/1997. (XI. 26.) sz.

Önkormányzati rendelete
a csatornadij mértékéről

Bsvezető

Pilisborosjenő község Önkormányzat ké vi.selö-
testülete - az árak megállapitásáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. §. -ában toglaltak alapjáii u csalor-
nadíj mértékéről az alábbi rendeletet iilkotj.r

A rendelet hatál a

1.

Mindazon ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók
(együtt tulajdonosok) akik nem rendelkeznek
vezetékes ivóvizzel. de rákötöttek a csatorna háló-

zatra, havi átalányt kötelesek fizetni. Az átalány
összege az év minden hónapjára vonatkozóan 3 m
(három köbméter) fogyasztásnak megfelelő
szennyvizdij.

2. §.

Záró rendelkezés

A rendelet kihirdetésröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
poleannester

Dr. tlugedűsné Schmid Ag ies
jcgyxö

Pilisborosjenő község önkormányzat
5/1998./IV. 23./sz. rendelete

A Pilisborosjenő község Önkormányzat 1998. évi
költségvetéséröl szóló 1/1998. sz. rendelet

módositásáról

A rendelet hatálya a Pilisborosjenö község területén 1. §.
csatornahálózatra rákapcsolt ingatlanokra A rendelet 11 §-a az alábbiakra módosul:
(^természetes személy tulajdonában és jogi személy A képviselő testület az Önkormányzat általános tar-
tulajdontiban lévő ingatlanokra) terjed ki. talékát 7. 381 eFt összegben hagyjajóvá.

A módosítás indoka, hogy 100 eFt a Pilisborosjenői
A csatornadí' mértéke Altalános Iskola számára kerül átadásra az 1998. évi

németországi gyermeküdültetés buszköltségének
2. §. fedezésére.

Az önkormányzat a csatornadíjat (köbméterenként)
az alábbiakban állapítja meg:

a./1998. április 30-ig 100 Ft + ÁFA
s /1998. május 1-től 1998. augusztus 31-ig
SOFt+ÁFA

2. §.
A pénzösszeg utalása az Önkormányzat Pénzügyi
csoportjának feladata.

3. §.
A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

3. §. Szegedi Róbert
Mindazon ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók polgármester
(együtt tulajdonosok) akik nem rendelkeznek
vezetékes ivóvízzel. de rákötöttek a csatorna háló-

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Ha olvasták a Hírmondó majusi számát észreve-
hették, hogy a csatorna kivitelezés egyes kérdéseit
eltérően ítéljük meg a polgármester úrral. Miről is
van szó valójában? Mint minden beruházás ez sem
volt mentes nehézségektől, előfordultak kiélezett
helyzetek is . Ezekkel együtt úgy itélem meg, hogy
ha erőfeszitések árán is de kezelni tudtuk a prob-
lémákat. Nyilvánvalóan lehetséges, hogy mások
másképp ítélik meg ezeket a dolgokat, attól függően,
hogy pozitív vagy negativ élményben volt részük.
Eppen ezért gondoltam úgy, hogy a Bécsi út
rákötését késleltető okok megfogalmazásánál vi-
szonylag szelíd mondatban utalok az Onkormányzat
szerepére. Ez a mondat pedig így hangzott: "Miután
az ügynek a továbbiakban az Őnkormányzat nem
volí gondos gazdája, igy eshetett meg, hogy 1998.
elején nem volt energia a szivattyúkhoz."

Megállapitásomat nem igazán kísérte elismerés.
Ennek eredményeképpen vélemény eltéréssel jelen-
hetett meg az írás. Szeretném nyilvánvalóvá tenni,
liogy nem baj az ha eltérnek a vélemények, de sajnos
vannak tények is.

Az energia igényléseket Pilisborosjenő
közterületén az Önkormányzat adhatja be. Ez nem
lehet más szervezet feladata, igy a Pilisborosjenői
Csatornamű Társulaté sem. A kérelmet annak rendje
és módja szerint el is küldték. Ha erre a kérelemre
válasz, műszaki megoldás, befizetési felszólítás
érkezett azt csak az Onkormányzat kaphatta meg. Ha
nem, az csak neki hiányozhatott. Es itt érzem én a
felfogásbeli különbséget. Gondolkozzanak el azon,
hogy ha bármilyen kérelmet, iratot beadnak, mennyi
idő múltán érdeklődnek az eredmény után. Nyilván-
való az előírt harminc napot a hivatalok a túlterhelt-
ség miatt nem szokták betartani, de két hónap
múltán már nem tünhet sürgetésnek a dolog. A
gondos gazda kifejezést azért használtam, mert egy
érdekeit szem előtt tartó gondos gazda természete-
sen nem vár közel egy évet a válaszra.

A dolgok végül is külső segitséggel rendeződtek
és a befizetés után harminc na al az átemelők

müködtek. Figyelembe véve, hogy az Elektromos
Miivek méltányosságból a sürgős feladatok közé
sorolta a rákötést, az eddig eltelt idöhöz képest nem
is sok idö.

Ez egy feladat volt a számtalan feladat közül,
amit napra nap meg kell oldani a faluban.
Véleményemet pedig fenntartom azért, mert sz-
eretném ha a tulajdonosi szemlélet teret nyerne.
Vagyis úgy kezelnénk közös ügyeinket, milit egy
gondos gazda.

Marton Ferenc

a Pilisborosjenői Csatornamű Társulat elnöke
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A Római Katolikus Egyhazközség 1998. június havi hírei

üna szándék: Az egész Egyház ismerje föl a
Szentlelket, mint "az új evangelizálás fő cse-
lekvőjét" és őt hívja szünteleiiül segítségül!
Add, Uram, nekünk a Vigasztalást Lelkét, mert
igaz ugyan, hogy vigasztalás nélkűl lelki
szárazságbaii is hűségesen akamiik szolgálni
ueked. Mégis kérüiik: add meg neküiik a vi-
gasztalás, az erö, az öröm, a bizalom, a kitartó
hit, a remény és a szeretet Lelkét, hogy örven-
dhessünk békédnek. Segíts kivetnünk ma-
gunkból inüiden keserüséget, sötétséget, zavart,
a hozzánk méltatlau dolgokhoz való ra-
gaszkodást. Ki akarjuk vetni maguiikból a
remény nélküli bizahnatíanságot, a laiiyhasá-
got, a szomorúságot és a rezignációt, főképpen
pedig azt az érzést, mintha te távol leimél
tölünk.
/Kari Raiiluier SJ/
05. Szent Bonifác ptispök és vértanú. Német-
ország apostola.
06. Szentháromság vasámapja.
Tele napsugárral, ragyogással. Lelkmik életét
rangos ümiepei emelik föl a Teremtöhöz.
Szentháromság vasámapja. Mélységes, nagy
titok, melyet ember föl nem foghat, elme meg
nem magyarázhat. s mégis, általa, vele, bemie
élmxk.
Az Atya, aki teremtett, gyemiekei vagyuiik.
A Fiú, aki megváltott, testvérei fagyunk.
A Lélek; aki megszentel, vezet az életen át;
hogy célhozjussmik.
Dicsérjük, áldjuk, magasztaljuk a Szenthárom-
ságot szívíiiiJdsel, lelküiikkel. Aziitán az Umap-
ja! Jézus, Ki értüiik testet öltött, testvérüiik lett,
s itt vaii velünk a kenyér színében. A legna-
gyobb kincset találja meg az, aki felfogja, hogy
Jéziis itt van az Oltáriszentségber.
Jézus szive uapja! E két ünnep el sem
választható. Aliol élet van, ott szívdobogás is
van. Aliol a sziv dobog, ott szeretet is van!
Menjíüik, menjmik Hozzá, hogy adjon nekünk
új szellemet, emberi, méltóságteljes, szép
életet.
Szentháromság... ne engedd, hogy bánni is

kizökkentsen békémböl, elvonjon tőled. Iiikább
mindeu pillanat ragadjon messzebbre misztéri-
umod mélységében. Teremts békét lelkemben,
tedd azt meimyországoddá, szeretett otthonod-
dá, pihenőhelyeddé. Add, hogy soha ne hagy-
jalak magadm. hadd legyek ott egész lényem-
mel, éber hitbeu, téged mádva, egészen átadva
magam teremtő tevékenységednek!
/Elisabeth Catez Kánnelita/
08. Boldog Csehországi Agnes, III. Béla unoká-
ja.
11. Szt. Bamabás apostol. Szent Pált megtérése
utáii Bamabás vette párfogásbn.
13. Páduai Szt. Aiital áldozópap és egyház-
tanitó.

Aiital + 1231. június 13. mindössze 36 évet élt.
O a legnépszerűbb szentek egyike, de sokszor
öiiző érdekek miatt kérik közbenjárását. Meg
kellene ismemi az ő igazi nagyságát, mint a
szentírás kiváló ismerőjét, a fáradhatatlan ige-
hirdetőt.
14. Krisztus szent teste és vére, Umapja, és
temploinmik búcsúja. d. e. 10 órakor üimepi
szentinise, utána könnenet a temploinkertbeii.
15. Szent Vid vértanú + Szicília 304. templo-
mmik védőszentje.
Ha hiszem, hogy az élet a földön csak kezdet, és
az örök igazság trónja előtt vár amiak folytatása,
akkor nincs számonira megoldliatatlan prob-
lémája az életnek. Akkor iiem köt össze a földi
igazságtalanság, akkor kitartok a legnehezebb
életküzdelemben is. Igeii, e foldi életnek csak
akkor van célja, ha van folytatása az örök élet-
ben.

De mi lesz akkor, ha nem hiszek ebben a
sírontúli életben? Mint ezemyi ezer szfuiksz
vigyorog akkor reám az életben a csapás,
szenvedés, betegség és halál. A túlvilági élet
hite nélkül elviselhetetleii kín az élet...
noűi Tihamér/
19. Jézus szentséges szíve ümiepe.
20. A boldogságos Szííz Mária szeplőtelen szíve
cmlékiiap.
21. Evközi 12. Vasámap.

22. Fisher Szent Jáiios püspök és Moros Szent
Tamás vértanúk, VHI. Henrik angol királynaJ;
lettek áldozatai, lefejeztette őket, mert az egy-
házhoz maradtak hüségesek.
24. 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 kezdettö
szól az örökkévalóságon át.
Nem volt könnyű Jézus hangját Jánosétól
megkülönböztetni, ezért vélték sokan, hogy
János a Messiás. O azonban azt feleli:

Egyengessétek az Ur utját! Azt mondta ezzel:
nyissátok meg előtte szíveteket. Ain, ha nem
egyengetitek útját, nem jön el hozzátok.
/Szent Agoston/
27. Szent László király
A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz harcos
tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyog-
tak a hősök: a magyar kar, a bátor sziv, nem
szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddi ez mmd
hiányzott a keresztéiiységben. Az emberek meg
voltak ugyan keresztelkedve, de a uép
lelke még nein: mert a neinzet akkor válik
kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik
meg. A régi vitézséget Szt. László tüntette föl
ömiiagán: a jellemvonása által szívén ragadta
meg a iieinzetet.
/Prohászka/
28. Evközi 13. Vasámap
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok.
"Te Péter vagy és én erre a sziklára épitem
Egyházamat, és az alvilág kapui sem vesziiek
rajta erőt. " Az Egyház számtalanszor megta-
pasztalta történelme során, hogy nagy viharok
után új virágzás kora következett. ez magya-
rázza, hogy az Egyház és maguk a keresztények
a jelen idők viharos eseményei közepette, so-
hasem bátortalaiiodnak el, nem menekülnek ki
a világból, iiem arról ábrándoznak, hogy ez előtt
mi volt. Krisztus Unuik minden idők Ura: a
mostaiue is.

/XH. Pius Pápa/

Programok a
játszótérért

Játékot venni nem nehéz dolog. De ha
magunk készitjük, az valami különös
dolog. Mert hol kapni csámpás kacsát,
saját készitésű sárkányt, melyet a réten
felrepíthetsz, vagy célbadobás gyakor-
lásához labdanyelö macifejet? De ha
kedved van készíthetsz virággömböt,
tűpárnát és vadlovacskát. (Utóbbi
elkészítéséhez egy régi seprűnyél
szükséges.) Mindezen - gyerekeknek
és felnötteknek összegytijtött - tár-
gyakat Te is elkészitheted június 6-án
1/2 4 - 6-ig tartó programunkon. Jó
idő esetén a rendezvény kinti helyszí-
nen kerül megrendezésre. Figyeld a
plakátokat! Az elkészithető tárgyak
mintáját május végétől a Müvelődési
Ház bejáratánál megnézheted.

Dóra

A bábozás a művészet ősi ága
A bábozás sokirányú és kimerit-
hetetlen lehetöséget rejt magában:
mesejáték, konfliktusok, spontáii
ének, azouosulás, kifejczés, stb.

S hogy a gyerekek kreativitását,
önértékelését. természetismeretét

mennyire növeli ha a bábokat maguk
készítik el, megtapasztalhattuk majus
16-án a bábkészítő délutánon.

Kenyeresné Kis IIdikó, Metzlerné
Kútvölgyi Erzsébet, Kalniár
Gabriella, Vizhányó Anikó, Dér
Denisa, Bereczkiné Szendrey Éva,
Teniesi Csabáné vezetésével készül-

tek a papir-, dugó-, fagolyós-, hajtoga-
tott-, zokni- és textilbábok.

A bábok készítése mellett Vepperi
Zoltán segítségével agyagozhattunk,
megismerhettük a formák öntésének
titkát, s szép formájú kancsókat,
vazákat vasárolhattunk, melyből be-
folyt összeg ajátszótérjavára lett fela-
jánlva. Köszönet érte.
A rendezvény bevétele a felajánlással:

9.050 Ft.
Támo atók:

. Jótékonysági bolt

. Aldeko Bt. (Varga Aiiikó)

. Míivelődési Ház

Köszönjük: Dóra

'rervcüik

A rendezvények bevételci, a Börzén
befolyt összeg, melyet Csiszár Chris-
tine adománya kerekített, újabb tervek
megvalósitását hozta közelebb.
Készülőben van egy láncoshinta
tartószerkezete, melynek munkálatait
Jász László. Selmeczi Tamás és Reiter

Lajos kezdték meg.
Mivel pedagógiai szempontból in-
dokolt lenne egy szerepjátékra al-
kalmas játszási lehetőség kihelyezése
is, igy a válogatás során a Pilisi Park-
erdő katalógusából egy ökrös szekér
kiválasztására esett a sor.

Ennek megvalósításához azonban még
további pénzre van szükség, így egy
rövid nyári szünet után ismét jelent-
kezünk programokkal, annak
reményében, hogy az érdeklődés és a
tenti célok idén megvalósuljanak.

Dóra
Köszönet az á rilis 25-i táncház
segítőinek:

. Kenycresné Kis Ildikónak a
belépők szedéséért,

. Bcreczküié Szendrey Evának és

az óvodáskorú néptáncosoknak
a bemutatóért és a népi játékok
tanitásaért,

. Jávor Csabának és az iskolás

néptáncosoknak a bemutatóért,
. Ilyés Boglárkának és Jávor

Csabának a kalotaszegi tán-
cokért,

. a Mokányos együttesnek a
táncházhoz szolgáltatott zenéért,

. A felajánlott süteményekért és
szörpökért,

. Kalniár Gabriellának és Kisné

Erdci Kataliiuiak a büfében való

ténykedésért,
. Sereg Péternek a ruhatárban való

őrködésért,

. Király Lászlónénak a ren-
dezvény videóra vételéért.

Bevétel: 13.600 Ft

Támo atók:

. Művelődési Ház

. PilisborosjenSért Alapítvány

Iskolai hírek
A tanév végéiiek közeledtével száinos helyszí-
nen képviselték iskolánkat tanulóiiik.

A pátyi területi szavalóverseuyen április
25-én Szentesi Kinga VI. helyezést ért el.
Felkészítö taiiár: Dillmont Éva. Kimagaslóaii
szerepelt Mészáros Szilvia, aki Móricz Zsig-
mond Hét krajcár című novellájáiiak elöadásá-
val II. helyezést ért el. Gratuláluiik! Felkészítö
tanár: Kladiva Krisztma.

A Hennann Ottó Biológia versenyt Pi-
lisvörösváron tartották 1998. április 25-én.
KiemeUcedő teljesítményt nyújtott Sági Zsolt,
aki másodil; alkalommal bizonyította, hogy Pest
megye egyik legjobb biológus paláiitája. Az
induló 86 versenyzö közül 90%-os teljesítinéuyt
ért el, 1 poiittal lemaradva a Szeiitendrei Fe-
rences Giimiázium tanulója mögött: II.
helyezést ért el. Eredménye azért is hízelgő,
mivel a megye számos 6- és 8 osztályos ginuiá-
ziumának tagozatos tanulóit is megelőzte.
Szívből gratulálmik! Felkészítö tanár: Szentesi
Zsiizsaiuia.

Német nyelvi levelező verseuyen indult
Stampf Brigitta. A döntő megmérettetésre
április 29-én került sor az isaszegi Klapka
György Altalános. Iskolában. A résztvevő 40
tanuló közül Brigitta a H. helyezést érte el.
Nagyszerű erediiiényéhez szívből gratulálunk!
Felkészítö tanár: Taskovics Zsuzsaima.
Sporteredmények:
Atlétikai Diákolimpia

Körzeti verseny - Solymár:
800m : Vízliáuyó Csaba 1 . helyczett
800m : Vig Aimamária 1 . helyezett
800m : Papp Eiúkő 2. helyezett
Kislabdahajítás:
PásztorRita 2. helyezett
Távolugrás:
VigAimamária 2. helyezett

Nagyköraeti verseny
Margü-sziget, volt Uttörostadion
1500m : Vízliányó Csaba 1. helyezett
1500m : Papp Euikő 1. helyezett
1500m :Vig Aimamária 2. helyezett
Kislabdahajitás:
Pásztor Rita 4. helyezett

A NEBULÖ alapítványról

Elérkezett az ideje, hogy megoszthassuk
Onökkel a NEBULO alapítváiiy első
öröinhíreit. ^ Még csak néhány hóuapja
működüiik, "de már biztosak vagyuiik abban,
hogy iiem hiába volt az igyekezet.
Az elmúlt időszakban megismertettük a
szülőket, Borosjenő polgárait a NEBULO
alapítváiiy létezésével, céljaival. Bemutatkozó
levélben felkerestük az itt élö vállalkozókat,
háüia önzetleu támogatókra lelüiik bemiünk.
Alapítványi estet szerveztíüik, amely igen jó
hangulat közepette - táncházzal és kézinűves
foglalkozással fűszerezve - nyújtott lehetőséget
az adakozásra. Igy a bevétel oldalán iimnár 250
ezer Ft gyarapítja szániláiikat. Ebböl 100 ezer
Ft-ot a Pilisborosjenőért alapítványtól kaptuiik
az elmúlt évi 1 %-okból, a femmiaradó összeget
cégek és magánszemélyek adták. Szeretettel és
hálásan köszon'ük! A fentiekböl adódik újabb
örömteli feladatunk: el kell kezdenüiik a

Megyei területi döntő
Budapest Honvédpátya
1500m : Vízhányó Csaba 1. helyezett
!500m : Papp Enikő 5. helyezett
Megyei döntőbejutott
1500m-en Vízháiiyó Csaba
Szupermarathon országos előversenye
Tápiószecsff
5x5 kin-es váltó:
Fiúk: 8. hely (24 mduló közul) /Jaiiza Bence,
Janza Töhötöm, Váradi István, Varga Zoltán,
Vízhányó Csaba/
5000,-Ft péiizjutalmat is nyertek, mivel szin-
tidőn belül futottak.
Lányok: 8. hely (13 induló közül) /Fenyves
Gyöngyvér, Pásztor Rita, Gyannati Dóra, Papp
Enikö, Vig Aimamária/
Az általános iskolák versenyében összetettben
Pilisborosjenő a2. helyen végzetl.

Május 16-án rendezték Pilisvörösváron a
Meutös napot. Az összesített versenyben
iskoláiik a VI. helyen végzett, míg
vöröskeresztes csapatmik az I. helyezést érte el.
üratulálmik a győztes csapataak, melynek tag-
jai: Balázsi Gabriella, Gyarmati Dóra,
Mészáros Szilvia, Galba-Deák Adáin, Sági
Zsolt. Felkészítö taiiar: Szentesi Zsuzsamia.

Hátralevő programjaink még sok szép
percet igémek:
Kömyezetvédelmi vetélkedő
Gyennek nap
A Kihívás Napja

Tanulmányi kirándulásaiiikhoz és nyári
táborozásainkhoz segítséget kaptmik az öiikor-
mányzat szociális bizottságától - köszönet érte!

Első ízben valósulhat meg régóta dédel-
getett álmmik: német neinzetiségi nyelvet tan-
uló gyennekeüik meghívást kaptak egy hétre
Steüiheimbe, Németországba. Sokan segítették
e nagyszerű lehetőség megvalósulását, melynek
idöpontja egyre közeledik CJúnms 14-21. ).
Külön tudósításbaii számolmik majd be a gyer-
mekek programjáról, előre is inegköszönve tá-
mogatóiiik jóindulatú segítségét.

A június 12-én 16 órakor kezdődő balla-
gással zárjiik a tanévet, és búcsúzuiik végzös
tanulóiiiktól.

-)app Józsefné
igazgató

"költekezést" az alapitó okiratban megfogalma-
zottak szerint. Volt a befizetések között két
határozott célú támogatás. Így ámyékolhatja az
elsö osztályosok ablakát a reluxa, és hamarosan
- egy nagyobb összegért - végre megvásárol-
hatjuk a régen áliított elsö sátrakat.
A többi - szabadon felhasziiálható - pénzböl
szívesen adtuiik támogatást szíiiliázlátogatáshoz
is olyan gyennekek számára, akik egyébként
nem biztos, hogy el tudtak volna memü osz-
tálytársaikkal. Ezeken kívítl a farsangou és
különböző versenyeken a gyermekek jutal-
mazására költöttünk még. Fájlaljuk azonban,
hogy ajutalmazások fmanszírozási lehetőségét
- aimak elleuére, hogy ez szerinttüik elsősorban
öiikonnányzati feladat - iskoláiik feimtartója az
1/4-ére csokkentette. Ugy érezzük, hogy ez a
döntés elsősorban a gyerekeket rövidíti meg.
Szerettüiik volna minél több jutaloinkönyvet
kiosztani - kinek, ha nem azokiiak a tanulók-
nak, akikiiek a legkedvesebb időtöltésük az
olvasás, és lelkesen készüüiek egy-egy

"Huszárgyerek,
huszárgyerek, ha felül a

lovára..."

Pattogó vezényszavak, hangos ének, ön-
eledt kacagás - s közben másfél órás néma

csend... Május 8-án vidáin varázslatnak lehet-
tünk tanúi. A Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársainak "vezényletével" az 1848-as
tiuszárezred zászlószalagozási ünnepségén vet-
tek részt a gyerekek, amelyet a
"vándorszínészek" előadása zárt.

Mindehhez a kellékeket (huszárcsákót,
dobot, zászlót, keszkenőt) érdeklődésük és
választásuk alapján ők készítették. Ezalatt a
többiek felkészultek egy Kisfaludy darab
rögtönzött elöadására. A közös munka soráii
kötetlenül beszélgettek arról, hogy mit ün-
neplüiik március 15-én, mitjelent a mai gyerek
számára a 150 éves évforduló.

Köszönjük szépen az öiikormáiiyzat kul-
turális bizottságának, hogy az anyagi
feltételeket biztosítva lehetővé tette, hogy kissé
szokatlan. de aimál einlékezetesebb fonnában

idézzíik fel az 1848-49-es eseményeket. Söt,
még egy kis meglepetéssel is kedveskedhettüiik
gyerekeiidaiek.

Szintén hálásak vagyuiik Kú-ály Tibomak,
aki segitett, hogy a kis meglepetés egy picit
nagyobbra kerekedjék!

Es amit még nem hallgathatuiik el:
A foglalkozásvezetők távoztukban el-

mondták, hogy sok helyen jártak ezzel a prog-
ranunal, de régen találkoztak ilyen kedves,
vidám, együttműködő, tisztelettudó gye-
rekekkel. Ez a nap nekik is több volt a hétköz-
napi nitimiál. visszakapták a hitüket! Nem kis
dicséret ez manapság.

Ugy érezzük, hogy gyerekeuik is hozzáadták
az íumep tenyéhez a magukét. Büszkék vagyiink
rájuk!

Ribáiié Horváth Emkő

versenyre, sőt sikereket is émek el - de a
könyvek uagyoii drágák...
S hogy mik a terveuik a közeljövőben? Sze-
retaénk néháiiy fajátékkal, sporteszközzel, pad-
dal, asztallal a gyennekek száinára barátságo-
sabbá, kellemesebbé varázsolni az iskolaudvart,
hogy pihenő idejüket változatosabban,
élményekben gazdagabba tölthessék el.
Reméljük, hamarosan emiek az előkészületeiről
is beszámolhatunk.

Ribáné Horváth Enikő

A Pilisborosjenffért Alapüvány késsséggel
adfelnlágosítást minden, az alapüvány

muködésével, gaT. dálkodásával kapcsolatos
kérdésre.

Kéremforduljon bizalommal az alapítvány
titkáráliov

Bereczkiné ST.endrei Eva
Pbj. Budai út 34.

336-480
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gyermekgyógyász
neonatológus

1998. március02-tól
magán rendelést folytat
Dr. Meggyesi Tünde

fogorvosi rendelojében.
Rendelési idő:

Hétfó 16-1730 Szerda 16-1730
Szombat9'")-10''e

Ezen kivül telefonos megbeszélés alapján:
Tel: 326-5037

vagy 06-20-677-261

Ejszakai ügyeleti idöszak:
18-08-ig

Hétvégén:

péntektől hétfő reggel 8-ig
.

Munkanapokon nappal, rendelési időben ( hétfőtől-péntekig) - sűrgős esetben -szíveskedjenek
az orvosokat a rendelőben keresni.

Motortekercselés

villanyszere és
háztartási és építöipari

gépekjavítása.
Bt-knck, Kft. -knek szcrzödéses

munkákra kedvezmény!

Berta Pétcr

Budakalás/,
06-26-342-183

í I'ILIS 2000

. Fénymásolás MINOLTA géppel A/4 és A/3
méretben ( 14, -Ft / db/ A/4 áron)
fotózáshoz KODAK film kapliato

. Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

. Ajánlatunk
Acélzsaru (Shaquille O'Neal). ::

A holnap markában "007" (Pierce Brosnan), ,
Az őserdő hőse

Alljon meg a nászmenet (Julia Roberts),
Resszkessetek betörők 3. rész,

Az elnök különgépe (Harrison Ford),
The peacemakcr.

1 op Video Téka, a kölcsönző! ;
Nyitva: hetfotől-szombatig: 15-21 óráig; "^

vnsarnap: /íirva ;

( Pb . Rózsa u. 2. a templomnál)
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Schrauf László .
vsSSs! csempezQíst,

márványozást és kisebb
/í'g. TKi.yyes ymnkáí

^ss'a'rssiév&í.
ilisüoros'enö
IsSfdSss is. 1S.

sse-s&s
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SZOLGÁLTATÓ KFT. .
Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bér- .

beadás külíöldieknek is, videofilmes

nyilvántartas, számitógépes adatfeldolgozás, ^
értékbecslés, ügyvédi közreműködés. .

Elsősorban Pilisborosjenő, Oröm, Budakalász .
területén lévő ^

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengőbolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ügyvezető igazgató: Kerényi István
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.

.

.

.
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Meghwó

Allás hirdetésf
A piiisborosjenői

Posta
nyolcórás

kézbesítőt keres!
Jelenfkeziú, ill. érdeklődni

lehet a Postán vagy a
336-201-es telefonon

Figyelem!
A teniiőföldröl szóló 1994. évi LV. törvény a földtulajdonosok
és földhasználók kötelezettségévé teszi a termőföld művelési
ága szermti hasmosítását, talajvédő gazdálkodás folytatását.
Emiek ellenőrzését a törvény a Földhivatalra bizza. Mivel a
művelési fegyelem jelentösen fellazult, felhívjuk a fold-
hasziiálók figyelmét a törvény előírásainak fokozott be-
tartására. Az FM. 1998-ra elrendelte a határszemle el-
lenörzéseket, melyek az összes mezőgazdasági és egyéb
földterületekre kiterjednek A művelési kötelezettség elmu-
lasztása hatósági intézkedést von maga utáu!

( A Fölcihivatal leveléböl kivonatolta az Önkomiányzat.)

szeretettel várunk minden
anyukát, apukát, nagymainát,
nagypapát, de főként ininden

GYEREKET
1998június7-én (vasárnap) 9 órakor a
JÁTSZÓTÉRRE (a Lovarda mellett)
egy kellemes találkozóra, játékra, finom

ebédre és tervezgetésre, hogy
szándékaiiik és erőfeszítéseink ered-

ményeképpen tovább szépüljön a közös
Játszótér.

Dessewfify Erzsébet, Dér Denisa
Kalmár Gabriella

Radnótiné Nagy Agnes, Vízhányó
Anikó

^'

. -;"1 Alapitotta: az Öiikonnányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadö: Szegedi Róbert polgánnester

Felelős szerkesztő: Marton Fereiic

A szerkesztőség címe: 2097 Pilisborosjenő Fő u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai mmikák: Pethő Kft.

.^.^-
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5. évfolyam 7. szám

Példásan szerepeltek községünk mozgásra
csábítható lakói a KIHÍVÁS NAPJÁN

A Magyar Szabadidősport Szövetség nyolcadik alkalommal reu-
dezte meg a Challenge Day-t, hogy a sportra, mozgásra, mint
életformára felkeltse a fígyelmet.
Községünkben négy helyszínen folytak a sportprogramok,
melyek közül én a játszó téren szereztem tapasztaÍatokat^
Először neveztünk be, igy nem volt előre tudható, hogy mely
korosztály, milyen számban csábítíiató ki erre az eseményre^
Végül is délutanra minden korcsoport mozogni "vágyói
képviselték magukat, hiszen volt ott egy év körüircéldobó"és
kisinotoros. Ügyességi vetélkedős, óvodaskorú kuglizó, távoÍ- es
magasugró fogócskázó és labdázó, iskoláskorú-kapura lövő,
szertornázó és gimnasztikázó.
Lathattunk zsákban ftitó és ugróiskolázó felnőttet, és csak az első
pillanatra volt meglepő, később minden tiszteletet és elismerést
érdemlo kötéláthajtó nagymamát és súlyeinelő nagypapát. Az
elso alkalom mmdig a tapasztalatszerzés jegyében zajÍik, így
történt ez most is. Ajövő évi benevezéseknél már tudni, kikre
szamíthatunk, hogy a most tapasztalt becsületességgel szerzett
sok-sok pontért minél több ajándék találjon gazdára^ s a támo-
gató által felajánlott Sport-szelet falatja után"mi is elmondhas-
suk: "Ha kell egy kis energia"
Pilisborosjenő a hannadik kategóriában (mely 3000 fő alatti
lakost Jele"t) kilencvenhárom indulóból a huszadik helyezést
erte el- Pest megyéből nevezett településeknél a harmadik Íielyet
tudhatjuk magunkénak.
Jó lenne, ha ez ajáték nem csak az év egy napján, hanem több
alkalommal is sportolásra ösztönözné'a lakókat, és jövőre
edzetten, energiával telten vállalnánk a kihívást ezen' a napoiL

Dóra

1998. július

ézmuves-tábor
Júliusban ismét várja a gyerekeket a

Kézmuves - tábor!

Azok akik szeretnek szó'ni, fonni, agyagozni, s mellettejókat
játszani, kellemes kömyezetben eltölteni a nyárból egy"hó-
napot, vagy akár néhány napot, jöjjenek a Petőfi utca"15-be

Sági Kati nénihez.

Kedves jáorosjenői olgárok!
Ugye tudják, hol a Jótékonysági Bolt, illetve, hogy falunkban
karitász csoport működik?
Nos, úgy gondoltiik, féléve adtunk hírt magiinkról, ismét illik
egy beszámolót tartanunk.

Azontúl, hogy kis boltunk valódi forgalmat bonyolít, ma már
azt mondhatjiik "törzs" vevőkkel, akik igazán méltányos áron
jutnak sokjól hasznáUiató holmihoz, ugyan képletes, de mégis
bevételt jelentő összegek sorsáról szeretnénk Önöket tájékoz-
tatni.

*Lapzárta után, június 20-án időseink részére kisbuszt tudtunk
bérelni, a Gödöllő környéki kirándulásról a következő Hír
mondó fog tudósítani.

*Ugyancsak szerény bevételeink tették lehetővé, hogy a
Központi Karitász táborába idén 6 rászoruló általanos
iskolást tudunk küldeni, költségeiket részben a központi
Karitász, részben mi fedezzük.

*Igazságosnak éreztük, hogy még további gyerekek nyári
táborozasához is hozzájámljunk, ez meg is történt, a helyi
kezdeményezések költségéhez szerény összeget ajánlottunk
fel.

*Csekély összeggel, de támogatni tudtuk a helyi Játszótér
építését, illetve az érdekében szervezett rendezvényeket.
*Rendszeresen segítjük ruhákkal a Pilisvörösvaron működó'
Szociális Otthont, ahol 106 halmozottan sérült felnőttet
ápolnak.

*Végül, a templombajárók bizonyára észrevették, hogy a
Karitász Csoport tagjai olvassák fel - új kezdeményezéskent -
a Hivek Könyörgését Kérjük, gondoljanak ránk'úgy, mint
eddig is, szeretettel várjuk mindnyájukat:

Karitász Csoport

Köszönetnyilvánítás!
(^ÍV"°"waí asze8edi Róbert polgámiester úrhoz érkezett levélböl)
,. 1998' ma)usi országgyűlési választások zavartalanságának biz-

tosításában közreműködö polgárőrőkiiek mondok köszönetet.
Oiizetleii, fáradtságot nem ismerö tevékenységük ismét példaértékű,
minden, a területen lakó polgár számára.
További mmAájukhoz is hasouló aktivitást, biztos hátteret, jó
egészséget kivánok. ' "

Juhász JÓTsef örsparancsfiok

A tertíttebit:
A TOt^ ttapi^rigjl j ^fefe/
öntannámyzatíi rendeletek
Z és 3. ffMitl

I^Ilászi Nrefe   ofefo?

^-K
.,>--V, ^i.

fe^lX'^**;

.A tartaloiiriból:
A Kulcsas Bázrol   oW
Í&özíeW óldsd 5. oldal
WhWsolí
BEirdetések 6. olílat



nkormányzati
rendeletek

Pilisborosjenö Önkormánywt
Képviselö-testülete

8/1998. ( VI. 11. ) számú rendelete
aforgalniat akadályozó jánnttvek

elszállitásáról

Altalános rendelkezések

!. §.

/l/ A rendelet célj'a a felsőbb szmtü jogsza-
bályok helyi végrehaj'tása, a közterilleten m-
gedély nélkül tárolt űzemképtelen. illetve afor-
galmat nagyniértékben akadályozó jámmvek
eltávolításának szabályozása.

/2/ A rendelet hatálya az önkormányzati tidaj-
donban lévö közutakm, a közterilletekrc terjed
ki.

Üzemké telen 'ármüvek o alma tárolása

2. §.

/l/ Az üzemképtelen j'átmiiforgalma:
- amely a kötelezö hatósági engedéllyel és
jelzéssel iiem rendelkezik;
- mííszaki állapotok miatt közúti közlekedésre
alkalmatlan:
(a rendelet rendelkezéseit a közterületen tárolt
lakókocsikra és pótkocsikra is alkalmazni kell.)

/2/ Uzemképtelenjarmű közteriileten nem tárol-
ható.

Uzemké telen 'ármiívek eltávolitása

J. §.

/l/ A jámiü ilzembefitartójat az út kezelöje a
jámrii 3 tiapon belüli elszállításrafelszólítj'a.

/2/ Amennyibeii az üzembentartó a felszólítá-
soknak nem tesz eteget, az út kezelöje a jár-
müvet elszállíttathatfa, erről az üzembentartót
értesiteni kell.

/á/ Az üzemképtelen jámiü elszállítása és
tárolása az üzembentartó költségére törtémk.

/4/ Ha az iizentbentartó kiléte neni állapítható
meg, a jármü azofinal elszállitható, erröl a
rendörkapitányságot haladéktalanul értesiteni
kell.

A or almat na mértékben akadál ozó 'ár-
müvek o alma eltávolítása

4-§.
/1/Aforgalmat nagyniértékbeti akadályozó jár-
müvek kell tekintem
- amelyet a KRESZ vonatkozó szabályaitfigyel-
mm kivül hagyva helyeztek el;
- mely az ántszállítás által érkoző jamríí sza-
bályos beállását akadályozza;

a járdán haladó gyalogosforgalmat
megakadályozza;

/2/ A forgalmat nagymértékben akadályozó.
szabálytalanul elhelyezett j'ámnivet az út
kezelője az üzembentartó költségére elszállit-
tathatfa.

Az elszállítás közös szabál ai

5. §.

/7/ Az elszállítást a külön szerzödéssel err'e

felj'ogosított vállalkozó végzi.

/2/ A szállításra keriilö jamtü adatait j'egy-
zőköny\'ben kell rögzitem, tartalma:
- ajámití állagwiak rögzítése,
-forgalmi rendszáma,
- kűlönös ismérvek,
- ajámmben talált tárgyakfelsorolása,
- az irrtézkedést végzők aláirása,
- a helyszin megjelölése, dátum,
- kötelezöajegyzó'könyv mellettfényképfelvételt
is készíteirí ajmmüről.

horosjenö község Önkomiányzat Polgámiesteri
Hivatalának kell átutalni.

/4/ Az üzembentartó vagy tulajdonos a polgári
jogi elévülési idöti belül az értékesités során
befolyt - a tárolásra kijelölt, vagy megbízott
szervezet költségeivel csökkentett - összegre
j'ogosult igényét érvényesítheti, ha a tulajdon-
jogát hitelt érdemlöen igazolja. A Polgármes-
teri Hivatal j'ogosiilt az üzembentartóval, tulaj-
dofiossal szemben érvényesíteni az értékesités
sorá?t befolyt összegböl nem fedezett, de
felmerillt költségét.

/5/ Az értékesítés során befolyt és költségekkel
LSökkentott összeg az elévülés idő elteltével a
Pilisborosjenő Onkormányzata egységes pénz-
alapjának bcvételét képezi.

Hatál halé és

7. §.

/3/ Az elszállitásról, a tárolás helyéről, időtar- A rencielet kihirdetése napján lép életbe,
tamáról értesíteni kell: kihirdetéseröl a j'egyzö gondoskodik.
- a nyilvántartott üzembmtartót,
- külföldi jámuí esetén az illetékes külföldi Szegedi Róher Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
képviselet. polgámiester jegyző
- az illetékes rendörliatóságot.

/4/ Az elszállításra keriilő jámuívek
azonosítására alkalnias adatait közzé kell tenni

a Polgármesteri Hh'atal hirdetötábláján.

/5/ A tárolóhelyek femitartásáról az elszál-
litásra jogosult gondoskodik.

/6/ A tároló szer^ az uzembentartó kilétének
megállapítását követő ]5 napon belül köteles
oz üzembentartót irásban felszólitani, hogy a
jamiüvét a tárolás lielyszínéröl 30 fiapon belül
szállítassa el.

/7/ Ismeretlen üzembentartó esetén a fel-
szólitást a helyi sajtóban közzé kell temrí.
(Önkomiányzati hivatal lapjában)

/8/ A szállítás és a tárolás költségei az üzem-
bentartót, hatósági engedéllyel vagy jelzéssel
nem rendelkező j'ámiü esetében a ttdajdonost
terheli. A tárolással megbizott csak afelmerült
költségehiek niegtérítését követöen köteles a
j'ármüvet igazolt tulajdonosáiiak, iizemben-
tartójának kiadni.

Az értékesités szahál ai

6. §.

/l/ A hatósági engedéllyel, vagy j'elzéssel nem
rendelkező, továbbá a ki nem váltott

üzemképtelen jámrííveket a tárolással megbí-
zott az elszállitás napjától számitott 180 nap
elteltével erfékesíthetí, annak eredménytelen-
sége utmi megsemmisithetí.

/2/ A jámiuvek és az azokban található dolgok
értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált
tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, a Polgári Törvénykönyvben foglat-
tak alapjmi.

/3/ Az értékesítés során befolyt összeget - a
felmeríilt költség kicgyoiilítése ntán - Pilis-

Pilisborosjenó' Önkormánywt Képviselö-
testületének

9/1998. (VI. 11. ) számú
RENDELETE

a ren(k7.eres és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban

való részesüés feüételeiról

Altalános rendelkezések

l. §.

A rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi
törvé^iy által meghatározott ellátásokkal és in-
tézkedósekkel segítséget nyiytson a gyemiekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesitésének, ill. gondoskodjon a gyer-
mekek veszélyeztetettségének megelőzéséró'l és
megszüntetéséről.
Pilisborosjenö község Onkomiányzatának
Képviselő-festülete az 1997. évi XXXI. tör/ény
18-21. §. -a és 131. §. -a. valamint a 149/1997.
(IX. 10. ) számú Komi. rend. 65-68. §. alapj'án
az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

2. S.

A rendelet hatálya kiterfed a Pilisborosjenő
közigazgatási teri'detén álló bejelentett
lakóhellyel rendelkezo magyar állampol-
gárságú, az állandó tartózkodásra jogosító
személyi igazolvámiyal retidelkezö beván-
(íorolt, a magyar hatóságok által menekültként
elismert gyvrmekekre és fiatal felnöttekre,
valamint szüleire.

(Folyt. aköv. oldalon!)

Hatásköri és eljárási rendelkezések

3. §.

/l/ Az e rendeletben szabályozott gyer-
mekvédelmi feladat- és hatásköröket a
képviselö-testület Szociális Bizottsága látj'a el I.
fokon.

/2/ A bizottság által hozott hatósági határoza-
tok ellen a képviselö-testülethez címzett, de a
polgármesteri hivatalhoz benyújtandó ílleték-
mentes fellebbezésnek van helye (II. fokú j'ogor-
voslatí eljárás).

/3/A rendkívüli és a rendszeres gyemiekvédelmi
támogatás iránti kérelmet a töfvényes
képviselő, az erre a célra rendszeresitett for-
manyomtatványon igényelhetí a polgámtesteri
hivatalnál. A kérelemhez csatolni kell a gyer-
mekvédelmi törvényben meghatározott igazolá-
sokat.

/4/ A rendszeres gyemtekvédelmi támogatásra
való jogosultság feltételeit évente legalább
egyszerfelül kell vizsgálni.

^

Rendszeres gyermekvédelmi tánwgatás

4. §.

/l/ Az önkomiányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a jogosult gyemiekekiiek rendszet'es
gyemiekvédelmi támogatást állapit meg a gyer-
mekvédelmi törvényben meghatározott módon.

denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéfzek
20 %-a.

/3/ Kivételesen akkor is megállapítható a rend-
szeres gyemiekvédelmi támogatás az
egyediilálló, a három; vagy több gyemieket
nevelő szülö/k/ esetében, ha az egy főre jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjmim-
mum összegét legfelj'ebb 20 %-kal, a gyemiek
betegsége miatt emeltszintü családi pótlékban
részesülö gyemiekeket nevelö/k/ csetében 50
%-kal meghaladja.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. S-

/l/ Az önkomimiyzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a gyermeket rendkívüli gyer-
mekvédülmi támogatásban rószesítí, ha a gyer-
meket gondozó család idöszakosan létfenn-
tartási gondokkal kűzd, vagy lélfemitartást
veszélyeztetö rendkívüli élethelyzetbe keriilt.

/2/ Elsösorban azokat a gyemiekeket kell alkal-
manként rendkívűli támogatásban részesíteni,
akihiek eltartásáról családja más módon nem
fiid gondoskodni, ill. az alkalmanként jelen-
tkezö többletkiadások - különösen az átmenetí

és tartós nevelésbe vett fyemiek családj'ával
való kapcsolattartásának elősegitése, a gyer-
mek nevelésben vételének megszünését követö
gyámhivatali visszahelyezés, hetegség, vagy
iskoláztatás - miatt anyagí segítségr'e szonil-
nak.

Egészségűgyi Bizottság állapitja meg. Rend-
kivüli gyermekvédelmi támogatás legfeljebb ne-
gyedévente (3 hónap) kérhetö.

/4/A rmdszeres és rendkivüli gyemiekuédelmi
támogatás temiészetbcni ellátás fomiájában is,
a rendkivüli gyemiekvédelmi támogatáson felül
is nyújtható, különösen az iskolás gyermekek
tankönyv- ós tanszer ellátásának támogatása,
gyermekintézmények téritési díjának átvál-
lalása, valammt a nyári táboroztatás támo-
gatása címén.

/5/ A óvodás és iskolás korá gyermekek térítési
díj kedvezményének mértékét a rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. §.

/// Ez a rendelet kihirdetése napj'án lép életbe.
Kihirdetéséről ajegyzö gondoskodik.

/2//1 rendelet kihirdetésével egyidejüleg a Püis-
borosjenö Község Önkormányzat Képviselö-
testülete 8/1997. (VI. 26.) számú, szociális el-
látásokról szóló rendeletének 6. §. 8. §. hatá-
lyát veszti; a hivatkozott rendeletben alkalma-
zott rendszeres nevelési segély fogalnia rend-
szeres gyermekvédelmi támogatásra, az
átmefieti nevelési segély fogalma rendkivüli
gyemiekvedelnrí támogatásra változik.

/7/ A rendszeres gyemiekvédelmi támogatás /3/ A rendkívüli gyermek\'édelmi támogatás Szegedi Róbert
összege havonta és gycrmckenként a miií- összegét egyedi elbirálás alapján a Szociális és polgátmester

A 9/1998. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Ovodai-lskolai térítési díj kedvczmény mértéke

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
J'egyzö

A családban egy forejutójövedelem

t vagy több nyermeket
nevelő család

Nyugdij-min.
100 % alatt

nem fízet

Nyiigdij-min.
+ 50% - 100 %-ig

150 %-200 %-ig 200%felett

a nyersanyag norma 40 a nyersanyagnorma 50
%-át űzeti %-át fizeti

2 vagy l. gyenneket a nyersanyagnonna 30 a nyersanyagnorma 50 a iiyersanyagnorma 75 a nyersanyagnorma 100
iievelő család %-átfizeti %-átfizeti %-átfizeti "/o-átfizeti

Figyelem! i
1998. július 1-től. az egyéni vállakozók vállakozási igazolványával kapcsolatos minden ügyintézés átkerül a
Gazdasági kamarák hatáskörébe. A vállakozók a meglévő igazolvánnyal folytathatják a tevékenységet, csak
akkor kell a gazdasági kamarákhoz fordulni, ha a a vállakozási igazolványban feltüntetett adatokban változás
következik be. Uj igazolvány kiváltását is a Kamaránál kell intézni. | '

Kézműves Kamara; Bp. VI. Kálmán u.20. 1
Kereskedelmi és Iparkamara: Pilisvörösvár, Fö út. 83. |
Agrár Kamara: Bp. XI. Bartók Béla u. 30.

Polgármesteri Hivatal



A Római Katolikus Egyházjúlius havi hírei

Ima szándék: a családokat a hűség és szeretet
szelleme vezesse!

02. Szüz Mária Látogatása Erzsébetnél. Az
aratási munkálatok miatt nálunk Sarlós

Boldogasszony az üimep neve.
03. Szent Tamás apostol. Maga az üdvözitő
győzte meg arról, hogy valóságos testben tá-
madt fel. Tamás utóbb Indiába utazott hirdetni
az örömhírt.

05. Evközi 14. Vasámap.
06. Goretti Szent Mária szűz és vértanú.

Meghalt 1902. július 6-án. XII. Pius avatta
szentté 1950-ben. A szentté avatáson jelen
volt a még élő édesanyja és gyilkosa.
11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszent-

je.
12. Evközi 15. Vasámap.
13. Szent Henrik császár bajor herceg volt,
Szent István sógora.
16. Kármelhegyi Boldogasszony. Kámiel
hegyén élt Illés próféta, az igaz hit
védelmezője. Már nagyon régen éltek a
hegyen remeték, a XII. szá2adban ott rendet
alapítottak, hogy a Szűzanya oltalmában
szemlélődő életmódot folytathassanak.
18. Szent Hedvig királyné. Nagy Lajos kirá-
lyuak harmadik leánya.
19. Evközi 16. vasámap.
21. Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egy-
háztanító. 1601-ben Székesfehérvár vissza-
foglalásakor O lelkesítette a török ellen har-
coló keresztény katonákat. + 1619-ben.
22. Szent Mária Magdolna, bűnbánó galileai
nő volt, ott állt a kereszífa alatt is. Húsvét
hajnalán ö lett az "apostolok apostola", mert ö
vitte meg nekik a feltámadás örömhírét.
23. Szent Brigitta szerzetesnő. Isten legfeljebb
akkor büntet, ha kényszerítjük, de megbo-
csátását és adományait önként adja. Szomorú,
ha visszautasítjuk. Nem hullatott egyetlen
vércseppet sem, hogy müiket megbüntesse,
hogy azonban a bűnös embert megváltsa,
mindent odaadott, és legnagyobb csodaját haj-
totta végre; a Fiúisten ember lett.

( Matthias Scheeben)

Kulcsos ház

24. Arpádházi Boldog Kinga, IV. Béla király
leánya volt.
25. Szent Jakab apostol.
Jakab, János apostol bátyja. Zebedeus és Sa-
lome fía. Occsével együtt heves természetü
volt (LK. 9. 52. ) s ezért Jézus a " menny-
dörgős fíainak" (Mt. 3. 17 ) nevezte őket. Ott
voltak a táborhegyi színeváltozáskor és a Got-
szemáni kertben nagycsütörtök estéjén. Ja-
kabot I. Heródes Agrippa végeztette ki kard-
dal 44-ben. Ereklyéi átkerültek Spa-
nyolországba, Santiago de Compostellába. Ez
a hely már a középkorban látogatott bú-
csújáróhely volt.
26. Evközi 17. Vasámap.
Szent Joakim és Szent Anna, A Boldogságos
Szüz Mária sztllei.

Orüljünk minden nap, ma is: hogy Isten ke-
gyelme velünk, hogy Isten gondviselése Oriz,
hogy Isten szeretete övez, hogy Isten az Éde-
sanyánk, hogy Jéziis a testvérünk, hogy a
Szentlélek bennünk lakik, hogy Mária az Éde-
sanyánk, hogy őrangyaluiik elkísér, hogy
reményünk az örök hazáról beszél, hogy
bűneink miatt nem kell kétségbe esnünk, mert
Isten irgalmas.
Inkább legyünk nagyok a kicsiny dolgokban,
mint kicsik a nagyokban.

(Basilius Senger (:)SB)
27. Szent Pantaleon.
28. Szent Acatius.

Johann Sebastian Bach zeneszerző. Lipcse
1685-1750.
A katolikusok felismerik-e majd a protestáns
egyházakban azt az Istentől számiazó értéket,
hogy a szentíráson át mindig a köztünk élő
Isteimel tudnak találkozni. Gondoljunk csak a
17-18. század nagy protestáiis lelki irányítóra,
akinek írásait Johann Sebastian Bach foglalta
korálokba, és himnuszokban. Ezekiiek a
művekiiek bensősége arra tanítíiat, meimyire
komolyan lehet vemii Isten szavát, mennyire
áthatja az a mindennapi életet, memiyire átfor-
málja az emberszíveket.

( Taizé-i Ifjúsági Zsinat felhívása)

29. Szent Márta, Lázár és Mária nővére volt.

30. Aranyszavú Szent Péter püspök és egyház-
tanitó.

31. Loyolai Szent Ignác áldozópap 1491-ben
született Loyola várában. Katonai pályára
lépett. 15 21-ben Pampelona várának
védelmében megsebesült. Számára hosszas
ágybanfekvés életfordulót jelentett. A mon-
serati kolostorban életgyónást végzett, azután
a Manresa melletti barlangba vezekelve írta
meg lelkigyakorlatos könyvét. Egy szentföldi
zarándoklat után kezdte meg iskoláinak
végzését. 1534-ben hat társával megalapította
a Jézus Társaságot, amely az újkor egyik leg-
eredményesebb rendeje. Ignáz igazi
védőbástyája volt az Egyháznak abban a nehéz
idöszakban. Meghalt 1566. július 31-én
Rómában. Sírja Rómában a Jezsiuta temp-
lomban van.
Július!

E hónap a diákok nagy öröme. A felnőtteknél
a szabadságolás ideje. A legtöbb családban
ebben az időben ejtik meg távollévö
szeretteiknek meglátogatását, mert öröm
egytitt lemii azokkal, akiket szeretünk.
A szentírás is őriz egy szép, emberhez méltó
látogatásl.
"Maria még ezekben a napokban úbnak indult
és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás
házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. " L: 1:
(39-41)
Mária Látogatása örömet, békét boldogságot
vitt az idős házaspámak. Jézussal telitettsége
kiáradt mindenhová , ahol megfordult.
Magunkba nézve kérdezzük, hogy a mi láto-
gatásaink milyenek? Orömet, békét, bol-
dogságot hagyunk maguiik után'? Örömet,
mely ragyogóvá teszi az életet? Békét, mely sa.
ellentétet áthidalja? Boldogságot" mely az
emberben az Istent fogva tartja? Sarlós Boldo-
gasszony, taníts meg, hogy Jézussal telítőd-
hessünk. Hogy bárhol megjelenüiik, örömet,
békét, boldogságot tükrözzön énünk.

A szervezés nehézségei és a kezdeti gyenge érdeklődés ellenére, a
beindulás utáu nagy sikerrel zajlik a Művelődési Házban a Kulcsos Ház
elnevezésű tábor. A meghirdetett prograinok köztil a legjobban a
száiiiitógépezés lehetösége érdekelte a gyerekeket és a szfllőket. A többi
(kézinűves, sport, stb.. ) prograinra nem volt elégjelentkező, mégis úgy
döntöttíuils, hogy a száinitógépes hetet azért megtartjuk. Olyan nagy
sikerii volt az ötnapos, kötetlenül, jó hangulatban lezajló program, hogy
-egy hét technikai szünet utáii- még egy hetet hosszabbítuiik. Gyimesi
László és Gombár Péter a ffl. kerületi Gázinűvek Müvelödési Központ
inunkatársamak segítségével és vezetésével - a szamitógépeket is ők
adták kölcsön - sikerültjó színvonalon lebonyolítani a programot.

Sajnos a Művelődési Ház nem rendelkezik saját számítógépekkel,
igy a teclmikai és személyi lehetőségek biztositása a meghirdetett
programok közül - még az öiizetlen segítség ellenére is - a legdrágább.
Kereshetnéiik az okokat, hogy a felkínált többi lehetőséggel miért nem
élnek a falu lakói, de bízzuiik abbaii, hogy az idei Kulcsos Haz és a több
éve működő Kéziiiűves tábor kedvező tapasztalati alapján sikerill egy
újabb hagyományt teremteui, és a kezdeményezés célja (biztonságos

körillmények között kellemes elfoglaltságot teremteni a gyenneketaiek
a nyári szünetben ) megvalósulhat. Ez sikeriilhetne olyan támogatók
segítségével, akik anyagilag vagy teclmikai eszközökkel, és szakinai
muiikával, felügyelet vállalásával részt vemiének a Kulcsos Ház idei
további működésében és a jövő évi tblytatásban. Jó leime, ha a
Művelődési Ház támogatókat találna egyéb fontos alaptevékenységébe
illő programoklioz is , mivel a szűkös költségvetés épphogy a létfeim-
tartáshoz elegendö. Ha nem leimének most is olyan emberek , akik
szatanai muiikájukkal öiizetlenül segítenek, talán már nem lehetae egy
programot sem megtartani.

A júuius 30-tól július 3-ig tartó következö alkalom utan, megfelelő
támogatók, vagy az öiiköltséges betizetés esetén ( ez még kiszámolandó
a jeleutkezők számanak biztos tudatában) folytatható a tábor. Továbbra
is biztosítva lesz a megfelelő felügyelet, elfoglaltság, szórakozási
lehetőség és a napi egyszeri főétkezés. Kérjtlk, hogy álljanak a
kezdeményezés mellé mindazok, akik igénylik, hogy gyennekük ne az
utcan vagy az udvaron töltse el a nyári szünidőt, és azok is, akik szívesen
támogatnák, vagy mint már írtuk, részt vemiéuek a munkában.

A 336-377, vagy 06-60-33-33-30, vagy a 336^80-as telefonon
sziveskedjenek jelentkeziü.

Köszönjtik! Windisch László

Onkormányzati választások
előtt.....

Bírálgatunk, bírálgatunk.... de
hogyan?

(Eszrevételek a 2097 c. lap 4. számában
megjelent "Tervezgetünk, ten'eztetünk"

cikkel kapcsolatban.)

Tisztelt Tamár asszony / úr!
Mint Pilisborosjenő bármelyik jólüszemíí
lakosának, eddig nekem is az volt a meg-
győződésem, hogy azok az emberek, akik
felelősségük teljes tudatában cikket írnak a
falu lapjaiban, megfelelő etikai érzékkel
rendelkeznek, tárgyilagosak és minden
szavuk, mondatuk megfelel a teljes
valóságnak. Sőt, aini a legfontosabb a
közvélemény lúteles tájékoztatásával a falu
érdekeit tartják szem előtt.
Az eddigi három számot olvasgatva csak
gyanltottam, hogy az Önök lapjában ineg-
jelenő cikkek - terméstetesen tísztelet a
kivételnek - nem sok szempontból igazod-
nak a fentiekhez, de mostanra meggyőztek
arról, hogy szinte seminiben.
A sajtó világában bevett szokás a cikkek
álnéwel történő közreadása, de Tisztelt
Tamár asszony / úr, - vagy talán mind-
kettő? - egy ilyen békés kis faluban, ahol
miiideiiki ismer mindenkit, ha valakit név

szerint megemlítek a cikkemben és bírálni
akarom. akkor merem vállalni azt, és a

tisztesség kedvéért teljes néwel írom alá a
művemet. Egy anagramma vagy egy
szóösszevonás milyen alapon tolakodik be
a falu békés polgárai közé és hurcol meg
olyaii iieveket, melyek már rég közismertek
és elismertek voltak akkor, mikor Tamár

asszony / úr még meg sem született. De, ha
czt megteszi, akkor az etika alapszabálya
lenne az a gesztus, hogy iroinányát meg-
mutatja az érintett személyeknek, mert az
On módszere szerint bárkiröl le lehet írni

bármi olyat, amihez Magának éppen kedve

KÖZÉLETI OíDAl

van. Ugyanis kusza mondataiból, helytelen
nyelvtani szerkezeteiből, - a logikátlan és
érthetetlen szövegről már nein is beszélve -
nyilvánvalóan kitűnik, hogy célja csupán
két név bemocskolása és meghurcolása
volt. Ráadásul olyan ügyröl írt, - persze a
teljesség igénye nélkül - amelyről még
semmiféle döntés akkor még nem szíiletett
. hiszen a képviselőtestület semmi ilyes-
miről iiem szavazott.

Egy szó inint száz Kedves Tamár asszony /
úr kérem ne használjon egy közérdekű
fórumot személyes problémáinak és ellen-
szenvének publikálására, - nem erre való és
seiikit nem érdekel! - a választások előtti
köpködésre és bizonyos személyek egyéni
érdekeiiiek hangoztatására!
Maradok "lelkes" olvasója, de remélem,
hogy ezentúl a teljes becses nevét fogom
látni másokat bíráló cikkei alatt, persze a
teljesség igényével.

Zsitnyányi Ildikó

Választásmentes válasz

Zsitnyányi Ildikónak.
Ainikor elhatároztuk, hogy olyan

újságot készítünk, amely felvállalja a
tájékoztatást a falu ügyeiben, tudtuk, hogy
iiagy sikerre nem száiníthatunk. Ennek el-
lenére úgy goudoljiik, gyanakodni lehet a
tények valódiságát illetően, de azt állítani,
hogy a megjelent cikkek ("tisztelet a
kivételnek") nem felelnek meg a valóság-
nak, nagyfokíi érzelmi töltést hordoz
inagában, és ilyen módon tárgyilagosnak
sem nevezhető.

Mi is az a szöveg amely erre a megjegy-
zésre késztette Zsitnyányi Ildikót?

..... Saj'nos érezhctö volt, hogy az cgcsz
Müszaki Bizottsági ülést a hangulatkeltés
Jellemezte. Minden alapot nélkülöző állitá-
sok szerínt a papiföldek cladása megoldja
finanszírozási gondj'ainkat. A Müszaki Bi-

zottsag elnökétől elvárható lenne, hogy
mielőtt ilyen témákat tárgyal, legalább
elemi gazdasági számításokat végeztessen,
és ezt a bizottság tagj'aival közölve segítse
véleményük kialakítását. Az is említésre
méltó, hogy az igennel szavazók közül
kettő Zsitnyáiiyi Attiláé és László Imre
ten'ezö mérnöké. Vajon mi az a tény, ami
befolyásolja vélcményüket?.....

Az elhangzottakat lehet másként
is értékelni, nyilvánvalóan az ülésen zajló
vitát másodkézből meghallgatva Zsit-
nyányi Ildikónak eltérő véleménye alakult
ki a papi földek problémájáról. Véleményét
biztosan fonnálta volna az a körülmény, ha
az ülésen személyesen részt vesz.
Sajnáljiik, hogy véleményét és annak szem-
pontjait nem osztja meg velünk. Ha a feiit
idézett szöveg alkalmas nevek bemocsko-
lására és meghurcolására, akkor hatalmas
gondok vannak az érdekegyeztetésnél, ha
a leírt mondatok lüteltelen adatait nem

helyettesítjük valós tényekkel, ha az
aláírásnak nagyobbjelentősége van mint az
írásnak, akkor bizony újságunk rögös útra
tévcdt.

Minden írás értékméröje az
Olvasó, aki eldönti, hogy mocskolódást,
személyes köpködést érez olvasás közben,
vagy a közös ügyek megoldásának egy vál-
tozatát. Es ha nem eléggé lát tisztán ennek
megítélésében, segíteni kell iirformáci-
ókkal. Minden oldalról és nézőpontból.
Reméljük, hogy következő írása, ha a papi
földek témakörét érinti, újfajta értékelést
fog tartalmazni.

Ezeket szerettük volna elmondani
szerkesztési felfogásunkról ujságuiik vé-
delmében. Ami a személyes, érzelmi
alapon nyugvó vitát illeti, minden bi-
zonnyal megvívják nélkülünk.

A 2097 szerkesztősége

Köszönet...
... .a júiüus 7-i játékkészítő dé-

lután előkészület muiikálataiért

Szécsi Bélának,
Horváth Ferencnek.

Váczi Károlynak
a sárkáiiykészítésért,

Ökrös Mártának a vadlovac-
skákért. Az elkészült sárká-
uyokkal reudezett sárkány-
eregető verseny győztese,

Meggyesi János
által felajáiilott uyereméuyt vi-

hette haza.

Dóra

éé Íézis" hírek
Félévi beszámoló

Lezártunk egy félevet, és úgy gondoljuk - eredményeink alapján -, hogy sikeresnek
mondható. Januárban a Budapesti Kézilabda Szövetség által rendezett Téli terembajnokság-
ban a "B" csoportban I., míg a "D csoportban II. helyezést értűnk el. Ezt követte a Tököli
Farsangi Toma, amelyet megnyertünk. Egy Solymáron megrendezett kupán iijúsági csapa-
tunk I., míg felnott csapatunk IV. helyezett lett. A márciusban megrendezett Meditop Kupát
megnyerte csapatunk.
Az őszi és tavaszi bajnoki fordulókat a Budapest I. osztályban játszó i^úsági csapatunk I.
helyen, a felnott csapat az NB II-es bajnoki fordulókat újonc felkerülöként a III. helyen
zárta.

További nyári terveinkrol szeretnénk szólni. Egyhónapos szünet után kezdjük a felkészűlést,
melyet kíválóan szolgál majd a veresegyházi , a körmendi, és a verőcemarosi toma.
Augusztusban egy toborzót szervezünk, amelyre ifjat és felnőttet egyaránt vái-unk.
Szakosztályunk ötéves fennállásának alkalmából szintén augusztusban kiállítással egy-
bekötött szabadtéri mulatságot rendezűnk, melyre mindenkit szeretettel vámnk.

a kézilabda csapat nevében: Dillmont Paulina
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Honvéd u. 24. 350-297

Dr. Venesz Ilona Pbj., Mária u. 13. 336-215
Dr. Kormos József Uröm,
Dr. Péterflfy László Uröm,

Doktoru. 21. 350-224
DózsaGy. 18. 350-162

Dr. Meggyesi Ttinde Pbj., Steinlieim u. 2. 336-900
Dr. Kovács Levente Oröm, Honvéd u. 24. 351-410
Dr. BaksaÉva Oröm Dózsa Gy. u. 69. 350-44U

Éjszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Héh'égén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rcndelési időben ( hétfőtől-péntekig) - sürgős esetben -szíveskedjenek
az orvosokat a rendelőben keresni.
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A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:
Naponta 8 - l8M-ig
Szombaton 8- 12-ig

^ILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hossziitávu bérbeadiis

külföldieknek is, videofilmes nyilvántartás,
/ámitógépes adatfeldolgozás, értékbecslés, tigyvé-

di közremüködés. Elsősorban Pilisborosjenő,
Oröm, Budakalász területén lévo

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengőbolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István

.

tr
Fénymásolás MINOLTA géppel A/4 és A/3 méretben (14,-Ft / db/ A/4 áron),
fotózáshoz KODAK film kapható
Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók
Júliusi ajánlatunk: Tűzhányó Vulcano ( Toimny Lee Jones), A Sakál ámyékában
(Donald Suterhand), Összeesküvés - elmélet (Mel Gibson, Julia Roberts ), Szigoróan
bizalmas (Kim Basinger, Kevin Spacey), A Sárkány közbelép (Bmce Lee), Flubber a
szórakozott profeszszor (Robin Williams), Egyedül nem megy, ( JeffDaniels), The
Peacemaker,

Augusztusbaii megjelenik: Az ördög ügyvédje ( Keany Reeves, Al Pacino)
Top Video Téka, a kölcsönző!

Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig; vasárnap: zárva
(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

ttttttttttttttttt't

^ Karibi szalon ^
T A szolárium, körömépítés,
? masszázs, pedikür szolgáltatást,

BODY WRAPPING narancsbör

kezelés) bövítettük.
PBJ. Gárdonyi u. 8.

:1
kezelés) bövítettük.

sfv PBJ. Gárdonyi u. 8. -fr
T _ _.. . .T
tttt'ttttat^t^t^t
>VV>>>VV>V<>>>>VV>><>VT>>TV>>>>

Köszönet >
Fekete Évának a Postának ajándékozott <>

szép virágokért! ^
a Posta dolgozói 2

>VV>><>V>W><1>W>>W><1>>TVV^>>

EIadó!
Epítkezésböl megmaradt:

1 db 140x240-es kétszámyú osztott üvegezésű ajtó
és

2 db 270x150-es osztott üvegezésű fix üvegfal.
Erdeklődni lehet: Pilisborosjenő

Ezüsthegyi út. 25. sz. alatt, minden vasámap.
Tel: 06-1-3-324-103

Schrauf László
vállal csempézést, márványozást és

kisebb kömúves munkát
garanciával.

Pilisborosjenö, Iskola u. 16.
336-686

06-30-919-391

^y,
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^

osj ffa
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Nagy választékkal, alacsony árakkal és állandó akciókkal várjuk

kedves vásárlóinkat.

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gip-
szek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált termőföld, kulé kavics,
stb.

Konténeres és teljesköríí szállítás, kedvezö áron.
Nyitvatartás: hétíötöl - péntekig 7-17-ig

szombaton: 7-12-ig
Tel: 06-26-336-466

06-26-336-188
.8
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Alapította: az Önkormányzat KépviseloTestülete
Felelos kiado: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkeszto: Marton Ferenc

A szarkesztoség cfme: 2097 Pilisborosjano F6 u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06. 26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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5. évfolyam 8. szám
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1998. augusztus

yár úcsúztató
Jótékonysági rendezvény a sportért.

1998. augiisztus 29-én (szombat) 1530-tól aMíívelődési Ház melletti Fiarkolóban.
(Esős idő esetén az épületben.)

Tervezett programok:
1. A sürü és a barackok c. bábelőadás
2. Fábián Eva míísora.
3. Lalabohóc
4. Zenés tomabemutató. 1
5. Ürömi öröm néptánc, táncház. \^

Büfé, tombola!
Belépő 200 Ft/fő

A rendezvény eddigi támogatói: Meditop Kft., Omninvcst Kft. ( Kellemes nyaralást kívánnak a falu lakóinak !),
Aura Pedagógus-továbbképzési Központ Közhasznú Társaság,Pilis 2000 Ingatlanközvetítő Iroda, Pengő Bolt,

Művelődési Ház

További táinogatókjelentkezését várjuk a program színesebbé és értékesebbé tételéhez:
Windisch László 06-60-333-330 vagy Dienes Dóra 26/336-853 telefonon.

A Hírmondó 1 havi ingyenes hirdetésfelvételt biztosít a rendezvény, s egyben a sportot támogatók számára.

II

II

5 éves a kézilabdacsapat!
5 éve gyűjtik az érmeket szorgosaii kézilabdás
lányaink. Ezen idő eseményeiről láthatunk
kiállítást augusztus 29-től a Művelődési
Házban.

Kézilabda bemutató és mérkőzés is szerepel az
ünnepi programban, és ünnepélyes díjátadásra
is sor keriil a Nyárbúcsúztató rendezvényen.

Részletes program a plakátokon!

Felhívás
A jelenlegi időjárási viszonyok igen kedvezöen hatnak a parlagfiu vad-
kender szaporodására és növekedésére. Kérjük az ingatlan tulajdonosokat
- hivatkozva a Polisborosjenő képviselőtestületének 10/1991/XII. 11. ren-
deletére - kertjeikben, illetve a telekkel határos közteriileten a veszélyes és
sok szenvedést okozó növényeket kitépkedéssel, fíínyírással esetleg
kaszálással irtani szíveskedjenek.
Segítsünk allergiás embertársainkon!

Köszönettel

Polgármesteri Hivatal

A Pilisborosjenői Hírmondót ingyenesen, de önkormányzatí pénzügyi keretből ( tehát a lakosság pénzéből)
készítjűk, ezért érthető takarékossági okokból telkenként, ingatlanokként 1 db újságot tudunk kézbesíteni.
Kérjűk önöket amennyiben több család is lakik egy ingatlanon szíveskedjenek megosztani egymással a lap
információit.

Köszönjük!

--^"^^^,. ^SStt
Rul

 



Steinhemi élménybeszámolók A Római Katolikus Egyházközség 1998. augusztus havi hírei

Gyermekeink első alkalommal
Steinheimben

Ezen a helyen elmesélték, hogyan
keletkezett a steinheimi inedence. Köriil-
belül tizennégy millió éwel ezelőtt be-

Csodálatos egy hetet tölüiettünk - 22 csapódott itt egy meteor. Ez széles
gyerek és 2 kísérő tanár - Steiiiheim am medencét vajt, de középen kiemelkedett a
Albuch-ban, amelyet ezútoii is szeretnéiik felszín. Ezen a dombon voltmik délelőtt.
megköszönni mindazoknak, akik ebben Az egész kráter átmérője három és fél
minket táinogattak. Először is az önkor- kilométer. Ezen belül terül el Steinheim. A
mányzatiiak, Szegedi Róbert polgármester múzeuinbaii láthattuiik még abból az
úmak, aki az egész utazást kezdeményezte időből való kőzeteket is. A prograimnal
és megbeszélte, továbbá a Kulturális Bi- délután négy óra tájban végeztüiik. Ekkor
zottságnak, a pilisborosjenői Egy- inindeiiki hazament, és családjával együtt
házközösségnek, és nem utolsósorban az bármit csinálhatott.
OMNINVEST-nek, akik mindaniiyian Kedden szintén az iskolában kezdtüiik.
anyagilag segítettek abban, hogy a szülők Innen tíz órakor mentüiik a polgániiester
terhei csökkenjenek, és a gyermekeink úr fogadására, aki huszonhárom éve a falu
miitél jobban érezzék magiikat. első embere. Itt lehetett inni, csokit és

A Pilisborosjenőért Alapítvány szintén perecet enni. Szemerkélő esőben indultunk
hozzájárult ajándékozási gondjaink eny- a Heimat-Stube-be, ami egy falumúzeum.
lútéséhez a címeres pólókkal, amelyet ezú- Itt megfígyelhettük, hogyaii éltek itt régen,
ton is köszönüiik. és találkozhattunk Pilisborosjeuő múltjával

Azt hiszem mindaimyiuiik uevében el- is. Ainikor kijöttíüik a múzeumból már
mondhatom, hogy végtelenül kedves em- szakadt az eső. Felszálltmik a buszra és egy
bereket isinerhettünk meg vendéglátóiiik tennészetvédelmi parkba mentünk, ahová
szémélyében és csodálatos vendéglátásban eredetileg egy kerékpártúrát terveztiüik.
volt részüiA, amelyet reméljuk illően mi is Ezt sajnos elmosta az eső. Majd továb-
viszouozni tuduiik, talán márjövőre. bindultunk a heideiiheimi kastélyhoz. Mire

Gyermekeink olyan élményekkel odaértüiik már szerencsére sütött a nap.
gazdagodhattak, amelyeket reméljuk még Ebből a várból megtekinthettíik egész Hei-
sokáig nem felejtíüik el, és az újonnaii denheimet. Öt óra köriil hazaértiüik, utána
született barátságoknak pedig kívánjuk, szabadprograin volt.
hogy tartósak maradjanak. Szerdán kora reggel indultuiik Ulmba.

Taskovics Zsuzsa A várost egy idegenvezető mutatta be.
tanárnő Először a világ legmagasabb toruyú temp-

lomába látogattiiiúc, a Münsterbe. Ez egy
Most pedig ahogyan a gyerekek látták az polgári templom, ahol a berendezések

egy hetet: nagy része nem valódi, lüszen a reformá-
cióban kidobták, összetörték azokat.

A Steinheimikirándulás Ezután elindultiink az óvárost megtekintő
sétára. Láttuik egy kis patak fölé hajló

Június 14-én vasárnap reggel hat órakor panziót, ami azért volt kiilönleges, mert
indultunk el az iskola elől. Utirányimk: nagyon ferdén állt és úgy nézett ki, mintha
Pilisborosjenő - Wien - Passau - mindjárt belezuhanna a patakba. Dél körül
(München) - Heideinheim - Steinheim elmentüiik ebédelni, de előtte még késziilt
volt. Az utazás hosszíi és fárasztó volt, de a néhány kép a csoportról. Szerencsére két
taj csodálatos. Egy kis eltévedés után este órara a hajózás kezdetére kisütött a nap
tíz órára értünk Steinheimbe, az egyik aini egész héten át kitartott. A hajózás egy
szálló elé. Innen mmdeiikit elvittek a óráig tartott és a Dunán lefelé csorogtiink.
családok, akikhez tartoztak. Csütörtökön az első programuiik két

Másnap reggel, vagyis hétfőn tíz órára tanóra megtekintése volt. A következő ál-
az iskolába meutünk, itt várt miiiket a lomásunk Rotíieuburg ob der Tauber volt
steinheiini iskola Igazgatója. Ide több miiit ahová busszal mentiüik. Itt végigsétáltiuik
hétszáz gyerek jár. Az iskolában automata az óvároson, aini még az eredeti, egyben
függöny volt, ami gombnyomásra megmaradt várfallal volt körülvéve. Lát-
leereszkedett, inint egy reluxa. A táblát tuiik régi cégéreket és csodálatos házakat.
fel-le lehetett toliii, hogy a tanár kényelme- A Ratíiaus (Városh<Tza) talán a legszebb
sen írhasson a táblára. (Ez egy falusi épület. Ennek a tetejébe fel lehetett mászni
iskola!) Az iskolalátogatás után felmen- drága péiizért, de megérte mert a kilátás
tűnk a falu közepén lévő dombra, ahonnaii csodálatos volt. Következő uticéluiik a
csodaszép kilátás nyílt Steinheimre. Dél- Weinachtsdorf Kathe Wohlfahrt volt. Ez a
ben mindenki hazainent a családjához bolt azért különleges, mert télen - nyáron
ebédelni. 14 órakor indultuiik a világ egyik karácsonyi dolgokat ániliiak benne, és az
legegyedibb Meteorkráter Múzeumába. emberek hangiilata is ehhez igazodik. A

látványosságok megtekintése után nem ép-
pen a legszebb, de legkülönlegesebb helyre
mentünk, egy középkori várbörtönbe. Itt
megtalálhatók voltak a régi kínzó és bün-
tető eszközök.

A pénteki nap szokás szerint iskola
látogatással kezdődött. A magyar gyerekek
közül iiéháiiyan egy fadobozt barkácsoltak
a két technika óra alatt. Tíz órakor láto-

gatást tettünk az egyik legnagyobb
előrekészített elemekből, faházákat készítő
cégnél az: ExNorm Haus -nál. A 190 méter
hosszú és 100 méter széles csarnokban,
aliol a különböző munkafázisokat láüiattuk
két órát töltöttünk. Egy faliáz készítése két
órába telik és két nap alatt már kulcsra
készen adják át a megrendelőnek. Délután
ismét polgármesteri fogadáson voltunk
Söhnstetten-beu, egy pajtában. Itt főleg
virslit, perecet ettünk és lehetett inni szén-
savas üdítőt. Fél hatra értünk haza. Hét

órakor kezdődött a sulidiszkó, ami fél ü-
zenegyig tartott. Itt mindenki jól érezte
magát.

A szombati nap, ami egyben az utolsó itt
töltött napot is jelentette, jól sikerült.
Délelőtt szinte az egész banda ellátogatott
a heidenheimi strandra. Délután három
család - köztük az enyém is - kirandult az
Aaleu helységben lévő csodaszép, külön-
leges barlangba.

Vasárnap reggel nyolc órakor indultunk
hazafelé. Fél egykor a német-osztrák
határra értüiik, fél hétre pedig Magyar-
országon voltunk. Fél tizenegyre a pilis-
borosjeiiői iskola elé ért a buszunk.

Köszönjük szépen Zsuzsa néninek és Eva
néninek a sok türelmet, fígyelmet és a
tolmácsolást!

Galba Deák Adám 8.0.

Az Osztrák -német határtól nem messze
elhelyezkedő Passaii volt első néme-
tországi állomásuiik. Ez a városka hangu-
latos házai miatt tetszett. Idegenforgalma
is nagy, és az itt lévő Szent István templom
és belső kertje gyönyörű. Mikor Stein-
heimbe érkeztihik és megtudtuk, hogy a
falu egy meteorkráterben fekszik, nagyon
meglepődtünk. A gyönyörű faluban
eltöltött hét nagyon kellemes volt. Az Ulm-
ban lévő hatalmas, 161 méter magasságú
Münster elkápráztató. Ez Európa legna-
gyobb temploma, és emiatt Ulm tu-
risztikailag igen látogatott város. De inégis
a bejárt városok közül Rothenburg volt a
legfestőibb. Sok országból jönnek ide a
város négy-ötszáz éves házai miatt. Meg-
nézhettíik a kínzókamrát, sőt felmehettünk
a régi városháza tomyába is. Németország
gyönyörű, régi házai, tájai és műemlékei
miatt.

Bónyi Anna 5. o.

Ima szándék: A Szentlélek támasszon

hiteles és vidám tanúkat a világban,
akik az élő Istenről tanúskodjanak!
02. Evközi 18. Vasámap
04. Vianney Szent János Mária áldozó-
pap
Ma Vianney Szent János emléknapját
tartja az Anyaszentegyház. Francia
földműves szülőktől származott. Pap-
ságra érzett hivatást, de nem tartották
tehetségesnek: nagy üggyel-bajjal
végezte tanuünányait, és csak a pap-
hiány miatt szentelte fel egy püspök.
Ars-ba, egy lelkileg elhanyagolt kis
faluba került, de ott a plébánosok
mintaképe lett. Szentbeszédeire és gyón-
tatószékéhez tódultak az emberek a
városokból is. 1859-ben halt meg. Epen
maradt teste egykori plébániája temp-
lomának oltárán van.
05. Havas Boldogasszony
Ma Róma legnagyobb Mária-bazi-
likájának felszentelési évfordulója van.
Liberius pápa idejében épült a 4. század
közepe táján, és III. Sixtus pápa
díszítette remek mozaik képekkel annak
emlékére, hogy az efezusi egyetemes
zsinat 431-ben hittételként hirdette kis
Szűz Mária istenanyai méltóságát.
06. Urunk színeváltozása.
A most feüiövekvö nemzedék irtózik a

farizeusi álszentség minden megnyi-
latkozásától. Annál inkább megragadja
viszont azokiiak tanúságtetele, akik Is-
tent teljes elkötelezettséggel szolgálják.
07. Szent II. Sixtusz pápa + 258. július
07. vértanúsága nagy hatással volt az
egyházra, mert mind a hét diakónusa is
vértanú lett. Négyet vele egyiitt végeztek
ki, másik kettőt még ugyanazon a
napon, a födiakónust, Lőrincet /ünnepe
aug. 10., pedig három nap múlva. Six-
tiisz a legtiszteltebb vértanúpápa.
08. Szent Domonkos áldozópap, erede-
tileg Spanyol kanonok volt. Püspökeivel
együtt átutazott az albi eretnekek
tanításáról megfertőzött dél-francia
vidéken, és megtérítésükre a
püspökökkel karöltve alapította a
Prédikáló testvérek rendjét. A
domonkosok közül sok kiváló hittudós

került ki. A szent alapító Bolognában
haltmeg 1221-ben.
09. Evközi 19. Vasámap.
10. Szent Lőrinc diakónus és vértanú
egyike a legjelentősebb római vértanúk-
nak. Sírja felett bazilika áll, és az egyike
Róma hét fö templomának. Lőrinc a

szegények védőszentje, mert di-
akónusként az ó gondozásul volt a fela-
data. A szegényeket az Egyház kin-
cseinek nevezte. Tűzoltók, szakácsok /és
mmdazok, akik tűzzel dolgoznak/ tekin-
tik védőszentjüknek, mert tüzes rosté-
lyon égették, meg. Meghalt 258.
augusztus 10-én
11. Szent Klára szűz.

13. Boldog XI. Ince pápa.
14. Szent Maximilián Kolbe áldozópap
és vértanú.

15. Nagyboldogasszony: Szűz Mária
halála és testben lélekben megdi-
csőülése.

16. Evközi 20. Vasámap.
19. Szent Bemát apát és egyháztanító.
20. Szent István király Magyarország
Fő-védőszentje. István nemcsak királya,
haiiem apostola és atyja is volt
nemzetének.

23. Evközi 21. Vasámap. Limai Szt.
Róza.

24. Szent Bertalan apostol.
25. SzentLajos 1214-benszületettPois-
syben. 1226-tól haláláig volt Fraii-
ciaország királya. Kiskorúsága idején
bölcs és tetterös anyja, a kasztíliai Szent
Blanka uralkodott. Lajos a Provence-
ből való Margitot vette el feleségül, aki
11 gyermeket szült neki. A király mé-
lyen vallásos, aszketikus, szelíd, igazsá-
gos és lovagias volt. megjavította a
közállapotokat, a kolduló rendeknek
barátja és tániogatója volt. Egyiptomi
keresztes hadjárata kudarccal végződött,
fogságba esett, de ki tudta váltaiii
magát. Egy újabb keresztes háborúban
járványos betegség áldozata lett.
Meghalt 1270, augusztus 25-én Tunisz
falai előtt.
27. Szent Mónika 332 körül született
Tagastében keresztény szülöktől A
pogány Patriciussal között házasságából
három gyemieke született. A legidősebb
Agoston okozott neki legtöbb gondot.
"Ennyi körmy gyermeke uem veszliet el"
- vigasztalta egy püspök, Férje is
megtért halála elött. Mónika követte
Agostont Rómába, Milánóba. itt
megérte, hogy Agoston megkeresz-
telkedett. Mónika meghalt 387-ben
Aírikába való hazatérése közben.

Halálának napja ismeretlen, ezért fíának
napja előtt ünnepeljük.
28. Szent Ágoston püspök és egyház-
tanító. A Római Birodalomhoz tartozó
Eszak-Afrikában született pogány

apától és a buzgó keresztény Szent
Mónikától. Vallomások című önéletraj-
zából ismerjük istenkeresését és erkölcsi
vívódásait. Milánóban szónoklattanár
lett. Ott szakított bűnös éltével. Szent

Ambrus püspök keresztelte meg. Agos-
ton aztán visszatért hazájába, ott pappá
majd Hippó városának püspökévé lett.
A legnagyobb gondolkodók egyike és
jeles hittudós. Nem hagyta el híveit
akkor sem, amikor városát a vandálok
körülvették. Az ostrom idején halt meg
430-ban.
29. Keresztelő Szent János vértanúsága.
Az Ur előhímöke börtönbe került, mert
niegrótta az ifjabb Heródes fejedelmet
házasságtörő kapcsolata miatt.
Heródiás, a fejedelem bűntársa
követelte lefejezését. Igy lett az igazság
vértanúja. Tanítványai eltemették. A
hitehagyott Julianus császár idejében
feldúlták a sírját.
30. Evközi 22. Vasámap.
Aueusztus!

Mikor a kis embeqialánta értekne kezd
kibontakozni, környezetét a kérdések
sokféleségével halmozza el. Keresi^ ku-
tatja, hogy ki tud számtalan miértjére
megfelelö választ adni. A növekedés
folyamán nem fejeződik be a kíván-
csiság korszaka. Mindig nagyobb, több,
mélyebb kérdések mikéntje, hogyanja
érdekli. S nincs olyan ember, ki nem
tette fel azt a kérdést, hogy milyen lesz
az élet a halál után?

Bármilyen híméwel, gazdagsággal,
nagy tudással is rendelkezzék valaki,
ennél a kapunál megáll! Megkérdezi,
hogyan tovább?.
Bizony, kérdojel maradna ez a hogyan
tovább mindenki számára, ha nem lenne
nekünk egy hajnalcsillagunk, egy
mennyország kapuja: MÁRIA!
O, aki egy rejtett, szolgálóként eltöltött
élet után fölvétetett a.mennybe, egyetien
az emberek közül. Fia Anyjával akar
lenni a teremtetlen dicsőségben is.
Mária, jó Anyánk! Halld meg a még itt
élő gyermekeid köszöntését. Udvözlégy
ó dicsőséges, Királyasszony, nagyföl-
seges.
Szüzek gyöngye, hajnalcsillag! Ud-
vösségünk véled virrad!
Üdvözlégy malaszttal teljes, Nagyirgal-
mas, nagy kegyelmes.
Udvözlégy világ reménye! Egnek, föld-
nek szemefénye.

/M. kis zsolozsma/



Aki nem úgy vette a telkét, hogy azon
minden közmű (víz, gáz, elektromos
áram, csatoma, telefon) már előzőleg
kialakításra került, az előbb, vagy utóbb
kapcsolatba került, vagy kerülhet ezzel
a fogalommal: közműegyeztetés.
A fogalom már önmagában sem je-
lenthetjót, hiszen ahol "egyeztetni" kell,
ott bizony korlátok közé szorított az
emberi akarat. Ezt pedig igen sokan
nehezen türik el szó nélkül. Fontos leiine

belátni mindenkinek, hogy ne csak az
előírások "tisztelete" kényszerítsen
közműegyeztetésre valakit, hanem
belássa, hogy saját és környezete
védelme érdekében kell ezt betartani.

Eiuiek igazolására szolgáljon az alábbi
történet:

Egy országos intézmény csator-
nahálózatát érintve de aiinak meglétét
nem sejtve gázt vezettek a szomszédos
ingatlanra. Miután a csatorna létéröl
nem tudtak, és ez a muiikálatok során

sem derült ki, semmiféle problémára
nem szániítottak. A baj mégis
megtörtént. A gáz valaniilyen okból
szivárogni kezdett, és a csatomahálóza-
ton keresztül az intéziiiénybe keriílt és
ott gázrobbanás keletkezett. Ilyen mó-
don baleset történt egy olyan épületben,
ahol nem is volt bevezetve a gáz.
Belátható ezek után, hogy a precíz
közn-iűegyeztetésekiiek igen fontos sze-
repe van. De a csatomahálózattal kap-
csolatosan még egy tény is ezt tániasztja
alá. Nevezetesen az, hogy míg a víz
esetében vagy a csap, vagy az indoko-
latlan fogyasztás jelzi a bajt, az elektro-
mosság hiányát egyszerűen észlel-
hetjük, a gázellátás zavarait is észre
lehet venni, ha a telefon süket, már
tudhatjuk a vonallal van baj (ha nem
esett le a készülék). A csatomáiiál más
a helyzet. A hálózat sérülését nem ész-
lelhetjük azoimal. Az esetleges hiba
csak nagyon hosszú idő után ézlelhető,
ha észlelhető egyáltalán. Ezért a csator-
nahálózat védelme sokkal nagyobb
odafigyelést igényel, mint a többi eset-
ben.

Ennek fontosságát sokan nem érzékelik
eléggé. Nagyon sokszor halljuk, hogy a
közinűegyeztetés csak egy újabb pecsét
a terveken. Valóban újabb pecsét kell a
tervekre, de véleményünk szerint csak
gondos egyeztetés után. Nem akaruiik
túlzottjelentőséget tulajdomtaiii a folya-

Közműegyeztetés

matnak, de nagy liiba lemie eztjelenték-
telen formalitásként kezelni. An-iióta ra-

gaszkodunk a közinűegyeztetés gondos
és lelkiismeretes végrehajtásához, sok-
szor ér bennünket az a vád, hogy lelassí-
tottuk és megdrágítottuk a közniűvekre
való rákötés folyamatát.
A Pilisborosjenői Csatomamű Társulat
a közműegyeztetést ellenérték nélkül és
díjtalanul végzi, a különböző előírások
betartásához (pl. szakfelügyelet megren-
delés) nyomtatványokat rendszeresített
melyekiiek kitöltése egyszerü és érthető
mindeiiki számára. Ainit cserébe a Pilis-

borosjenői Csatornamű Társulat kér
csupán annyi, hogy a kérelmezö tegye
lehetővé a tervek alapos, felelösségteljes
megvizsgálását. Erre nyolc munkaiiap
áll a rendelkezésre, emiek ellenére min-
den esetben a lehetö legrövidebb idő
alatt megpróbáljuk teljesíteni a felada-
tot. Arra azonban nein vállalkoziiiik,
hogy a fogadóórára "bezuhanó"
kérelmező elvárásait azomial teljesítsük.
Különösen azért nem, mert a Társulat
kénytelen volt kiköltöziii abból a
helységből, aliol eddig mííködött, és
csak a hivatalos fogadóóra idejére
használhatja azt. Ebből adódóan csak
azok a papírok vannak nálunk, amelyek
egy táskába bezsúfolhatóak. A folya-
matos és érdenii ügyiutézést kénytelenek
vagyuiik úgy megszervezni, hogy az a
lehetö legegyszeníbb módon történjen,
mindennap ésszerií idöben elérhetők
legyüiik telefonon és személyesen is.
Eppen ezért tartjuk igazságtalamiak azt
a hozzáállást, hogy a közinűegyeztetést
a lakók bosszantására a Pilisborosjenöi
Csatomamíí Társulat találta ki.
Különösen akkor dühítő ez, amikor a

közinűegyeztetést azomial igénylő lakó
felháborodott méltatlankodása után, -
miszehnt miattuiik kell elküldeni a más-

napra odarendelt kivitelezést végző
muiikásokat- kideriilt, hogy a benyúj-
taiidó kérelem már hat héttel ezelőtt a
birtokában volt. Eimek ellenére elvárta

volna, hogy villámgyorsan vad pe-
csételésbe kezdjüiik.

Sajnos a ten'ezök között is még él a
megszokott, "csak üsd a pecsétet, majd
a többit megoldjuk" szenilélet.
Különösen aggasztó ez akkor, ha a lakó
aki a bekötést megrendeli olyan szein-
lélettel találkozik, amely nem tulajdonít
kellő fontosságot a közinűegyeztetésnek.

Mi nem kívánjuk minösíteni a külön-
böző terveket, de nagyon szeretnénk ha
ebben a faluban meghonosodna az a
szemlélet, miszerint a tervező a tőle
elvárható legnagyobb lelkiis-
meretességgel tervezzen és így a
felelősségteljesen végrehajtott közműe-
gyeztetések után nem maradhat el a
megnyugtató eredmény, a szabályos
közműbekötés. Hogy ez megvalósuljon,
és mindannyiunk érdekében szeretnénk
ha nem kellene nekünk felhíviii a figyel-
met a beadott tervek megdöbbentő hi-
báira, és nem fordulna elő az az
elképesztő eset, hogy a csatomát átfúrva
haladt a gázvezeték a Kevélyhegyi úton,
nem ásnának, turkálnának a falu

teriiletén hétvégeken engedélyek nélkül
vállalkozók és nem zötyögnének az
autók a közinííbekötés helyreállítatlan
kátyiiin.
Ugy gondoljuk a hibás terveket ki lehet
javítani, a követelményeket lehet
tudatosítani és a kellemetlenségeket
lehet enyhíteni és megszüntetni.
A Pilisborosjenöi Csatomamű Társulat
ezúton kér mindenkit, hogy forduljanak
hozzáiik bizalommal problémáikkal, de
érezzék azt, hogy a közinűegyeztetés
olyan feladat amely megköveteli a gon-
dos odafígyelést, és az erre szánt idö és
muiika megtérül, ha kialakul egy biz-
tonságos, közös érdekeinket szolgáló
rend.

Kereshetnek: a 06-30-489-736-os tele-
fonon, vagy a Templom utca 12 alatt.
Hivatalos fogadóórák: Július 16, 23, 30,
augusztus 13, 27. (csütörtök) 13-18
öráig.

Marton Ferenc

a Pilisborosjenöi Csatornamű Társulat
elnöke

Figyelem!
Ertesítjük a lakóságot,

hogy a falu belterületéröl a
szemétkonténereket elszállítot-
tuk.

A Rmiipold Kfit. minden
csütörtökön elviszi a szemetet,
ha azt zárt zsákokban vagy
kukában kiteszik.

Rendezési terv

Tisztelt Olvasó!

Pilisborosjenő Hosszútávú Település-
fejlesztési Koncepcióját Település-
szerkezeti és Szdbályozási Tervének vi-
taanyagát kivonatosan közöljük. Az anyag
teljes terjedelmébeu a Polgármesteri Hi-
vatalban tanulmányozható.

Szegedi Róbert
polgármester

BFVT Borosjenő 2015 PHisborosjenő
Hosszútávú Településfejlesztési Koncep-
ciója
Vitaanyag
A településtervezés csak akkor lehet
hatékony, ha - szemben a korábbi tervezési
gyakorlattal, amely szinte kizárólag a fej-
lődés műszaki paramétereit határozta meg,
és tette előírássá - az érintettek

közösségeinek bevonásával, komplex mó-
don határozza meg a kívánt jövő fő ele-
meit, kitérve a társadalmi elvárásokra, és a

gazdasági realitásokra is, lehetőség szeriiit
megtalálva azokat az elemeket, amelyek
megvalósítása érdekében áll a
közösségnek, és annak forrásait is képes
biztosítani, illetve azokat, amelyek nem
ellentétesek a közérdekkel - gyakran kife-
jezetten szolgálják azt -, de magánérdekek
alapján magánforrásokból is meg-
valósíüiatók. E tényezők összhangja biz-
tosíthatja a települések kiegyensúlyozott
fejlődését, amely fontos összetevője a
nagyobb közösségjóléte növekedéséiiek.
Ez a komplex, hatékonyságra törekvő,
megvalósulás-centrikus gondolkodás a
jellemzője annak az újtípusú tervezési
eljárásnak, amely a polgárokkal
egyeztetetten, azok támogatását élvezve,
ugyanakkor - vagy éppeu ezért - reális,
hosszabb vagy rövidebb távon iiieg-
valósítható átfogó terveket bered-
ményezhetnek. Ehhez olyan célok kitűzése
szükséges, amelyek mozgósíthatják a
meglévő - de egyelőre sziinnyadó, vagy
széthúzó - helyi erőforrásokat, illetve vonz-
eröt fejtenek ki a komoly szándékú külső
befektetők irányában is.
A fejlesztétí koncepció szerepe a
település irányításában
A települések életében, fejlesztésében
nélkülözhetetlen a céltudatos, a lehető
legkedvezőbb megoldásokat megtaláló
vezetés, ainely a közösség szándékaiiiak
megfelelően irányítja a település minden-
napi életét éppúgy, mint a iiagyobb távra
tekiiitö elvái-ások teljesítését célzó
rövidebb távií fejlesztéseket, koiikrét
lépéseket, úgy, hogy azok a lehető legna-
gyobb mértékben a közös távlati cél meg-
valósításának irányába mutassanak. Ennek
a munkáiiak a vezérszála, mindeiikori
"iráiiytűje" a fejlesztési koucepció, amely -
élvezve a közösség táinogatását - kijelöli a
távlati fejlesztési igéuyek és lehetőségek fő

irányait, valamint azokat a lépéseket, ame-
lyeket a kitűzött célok elérése érdekében
meg kell tenni.
A koncepció jelenti az alapját ugyanakkor
Pilisborosjenő készülő településrendezési
terveinek is, amelyek mííszaki-jogi tartal-
mukkal léuyegébeii a koncepció "testet
öltését" segítik elő, lehetővé téve a sztik-
ségesnek ítélt fejlesztések fízikai
paramétereinek összehangolását, optima-
lizálását.

A Tervezési Konzultációs Munkacsoport
A programjavaslat kialakításában a ter-
vezők partnere a Tervezési Konziiltációs
Munkacsoport volt, amely az Öiikor-
mányzat képviselőinek delegáltjaiból, a
Polgármesteri Hivatal illetékeseiből, a
helybeii mííködő társadalmi szervezetek,
érdekcsoportok, a gazdasági élet reprezen-
tánsaiból, az egyes településrészeket
területi alapon reprezentáló személyekből,
továbbá a helyi közéletet alaposau ismerő
intézményvezetőkből keriilt összeállításra.
A munka eddigi állomásai
A Településfejlesztési Koncepció
munkálatai az 1998. május 8-án tartott, a
közösség számára a helyi sajtóban,
valamint plakátokon meghirdetett
munkaindító lakossági fórummal
kezdődtek, amely a muiika indításának
eljárasának bejeleutését, a tervezési eljárás
ismertetését, továbbá az előzetes

helyzetkép feltárását szolgálta, a több,
mint harniinc megjelent aktív részvételé-
vel.

Összefoglaló helyzctkép
(A munkaindító lakossági fórum cs a
TKM munkája alapján)
Társadalmi-gazdasági kornyezct
Erös oldalak

A telepiilés legfontosabb társadalmi erőfor-
rásai közé tartozik az a tény, hogy lakói
szeretuek itt élni, törődnek közös
ügyeikkel, ugyauakkor előnyt jelent a
humán erőforrások fejlettsége, a képzett,
aktív emberek sokasága is. Erősíti a
telepíilést a viszouylag sok gyerek.
Előnyt jeleiitenek a ma is élő sváb tradí-
ciók, amelyeket a meglévő, éléiik német
kapcsolatok úgy erősíteuek, hogy a falu is
profítálhat belőlük.
Jellemző a faluban a sokszíuíí, pezsgő
iskolai élet, ameiy sokrétíí szabadidős, kiil-
turális tevékenységgel párosul.
A szakmai sokféleség mellett jellemző a
falu társadalmi és gazdasági életére is a
kezdeményezőkészség, valainint az, hogy
számos pozitív kezdeményezés meg-
valósítható az itt élők közreműködésével,
Gycnge oldcilak
A sokféle szempoutból jeleiikezö elszívő
hatás miatt a gyenge oldalak között kell
említeui Budapest közelségét, hiszen ez
elősegíti azt, hogy a falu jelenleg alvó
település, az itt élőkjelentős része számára
szinte "hálószobául" szolgál, de aktivitá-
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siik nagyobb részét máshol - leggyakrab-
ban Budapesten - teljesítik ki, legyen szó
lüvatásról, vagy szabadidő-eltöltésről, és
mindez a közöségi életet is hátrányosaii
befolyásolja.
Mindezt fokozza - a fízikai környezet
hiányosságai következtében a Bécsi úti
településrésszel való kapcsolat lüáiiya.
A társadalmi életet károsan befolyásolják a
nem ritka emberi ellentétek, amelyek
gyakran a település fejlesztése kapcsán je-
lentkező érdekellentétekre vezethetők
vissza.

Rontja az életminőséget a közcélú köz-
lekedés gyenge színvonala, lassúsága is.
Víz. iók

A társadalmi-gazdasági környezetet te-
kintve igen foutos a hosszi'i távra időszerű,
megalapozott terv, amelynek meg-
valósítása sokrétííen mobilzálhatja az em-
beri eröforrásokat, és segíthet a társadalmi
problémák feloldásábaii is.
Ezen belíil igen fontos a falusi jelleg
megőrzése, amely a terjeszkedés koriáto-
zott volta mellett a tájbaillő építészeti ter-
vezést, a falu központi részeiii ineglévö
településkép megóvását - és részletes
továbbteryezését -, valamint - az ezt biz-
tosító objektumok tekintetében - a helyi
védettség elrendelését követeli meg.
Fejlesztésre szonilnak a település jelenlegi
szolgáltatásai a 14 év feletti korosztály
szórakozási, szabadidő-eltöltési, sportolási
lehetőségeit illetően.
A gazdasági fejlődés kívánatos útját je-
lentheti - a fízikai környezet fejlesztésével
összhangban az üdülőhelyi jelleg, .a
kömyezetközeli turizmus erösítése.
A nyilvános közlekedés lelietőségeit javít-
aiiá a Bécsi úttal is kapcsolatot teremtö
körforgalmú járatok létesítése.
Kocká7, (itok

A település fejlesztése során elkerülendő
legfoutosabb kockázatokat társadalini-gaz-
dasági szempontból egyrészt a mértékteleu
iiövekedés jelentené, ainely szétzilálná a
falu társadalmát, másrészt pedig az MO
autópálya olyan megépítése, amely az itt
élők szempontjából oly fontos csendes, jó
levegőjű, falusias arculatú zöldövezeti
település jellegének megváltoztatását ered-
ményezné.
Fizikai líörnyezet
Erös oldalak

A fizikai környezet előnyös tényezői közé
sorolható Budapest közelsége, hiszen rövid
idő alatt elérhetök a nagyváros világvárosi
színvonalú szolgátatásai. Ide sorolható
ugyaiiakkor a telepiilés "zsákfalu" jellegíí
fekvése, amely nem vonz átmenő forgal-
mat, így maradhatott meg a település
csendje és jó levegoje.
Előnyös a hagyományos teleptilés-
szerkezet, falukép, megmaradása, a
meglévö sváb házak, a természeti és épített
környezet összhangja, amelynek hátterét a



meglévő domborzati viszonyok adják.
A kellemes települési arculatot fokozza az
erdők közelsége.
Gyenge óldalak
A fizikai környezet talán legszembetűnőbb
gyenge oldala település központi
részeinek, hagyományos, haiigulatos rom-
lása, amely egyrészt ide nem illő épületek
elhelyezéséből, inásrészt a fízikai állag
fokozatos romlásából ered.
A fízikai környezet hátrányos tényezőihez
sorolandók a különféle kisebb, vagy na-
gyobb infrastmkturális lüányosságok.
Ezek közül kiemelt fígyelmet érdeinel a
csapadékvíz-elvezető rendszer rossz ál-
lapota, lúányosságai, amelyek nemegyszer
okoznak vizesedést a Fő utoa környéki,
épületekben is, és ide tartoznak a vízel-
látás mennyiségi és minőségi problémái,
továbbá a megépült szennyvíztisztító ka-
pacitási lúányosságai.
Az infrastruktúra problémáit tetézik a köz-
lekedési hálózat luányosságai, a szűk és
egyre terheltebb úthálózat a központban, a
burkolatlan utak, a hiányzó járdák a
település nagy részén,
Nem inondható megnyugtatónak a hul-
ladékelhelyezés megoldása, gyakori az il-
legális hulladéklerakás.
Kevés a faluban a sportteriilet, és a ját-
szóterek fejlesztése sem követte a
lakóterületek, a népességszám
növekedését.

Kapacitásproblémák merülnek fel a
temetö kapcsán, bővítése egyre sürgetőbb
feladat.
A kelleines, erdős környezet hatását ront-
ják a zöldterületekre gyakran beálló autós
kirándulók.
yíziók
A településkép javítása szükségessé teszi a
vakolatlan házak, póznák megszüntetését,
a zöldövezeti jelleg pedig az új
lakóteriileteken a viszonylag uagyinéretű
(1000-1500 m, feletti) telkek kialakítását,
amelyek egyúttal a minőségi építkezéseket
is elősegítik.
Fontos tervi elem a Bécsi úti terület kul-
turált összekötése a falu belső részeivel,
amelynek nyomán a Bécsi úti terület
kertes, családi házas lakóiiegyeddel való
bővitése is lehetséges.
A telepiilésszerkezet fejlesztését, egyben a
gazdasági szerkezet
hatékonyságnövekedését eredményezheü
kereskedelmi és környezetbarát ipari
létesítmények építése az Urgemalomtól
délre eső teriiletrészen.

A község nagy részén sziikséges a köz-
lekedési hálózatok minőségének javítása,
amelynek viszonylag egyszerííen megold-
ható első lépése lehet a forgalomszervezés
javítása, a közlekedési táblák elhe-
lyezésének felülvizsgálata.
A falusi íünkciók megfelelő térbeli

elosztása indokolja az állattartási létesit-
ményeknek a falu belterületén kívül
történő elhelyezését.
A turisztikai arculatjavítását szolgálhatják
a különféle szabadtéri kulturális ren-
dezvény-helyek, pl. az Egri vár, a
kőbányák, és aTeve-sziklák környékén.
A szomszédos hegyek ideális terepet kínál-
nak a sárkányrepülés bázisának
megteremtéséhez, és a hegyi kerékpározás
számára is indokolt lehet pályák, útvona-
lak kijelölése.
Kockázatok
A fizikai környezet legjellemzőbb koc-
kázati tényezőit a hegyoldalak
beépítéséből jelentkező klímaváltozás,
valamint a forgalomnövekedésből szár-
mazó levegőszennyezés, és zajiiövekedés
jelentí.
Szakértői értékelés

Pilisborosjenő ma ajövőbeli helyüket, sze-
repüket kereső agglomerációs települések
közé sorolható, azonban e jövőkép
kialakítása számos, elsősorban a település
történetéből, a jelenleg is jellemző folya-
matokból származó érdekellentét
feloldását, a közös jövőképpel összefíiggő
közös identitás inegteremtését igéuyli.
Az alapvető dilemma a szép tennészeü
környezetben lévő, közlekedési szempont-
ból "zsákfekvésű", cseiides, falusias
település jövőjét tekintve a "fejlesztehi,
vagy így maradni" kérdéspárja, amelynek
tekintetében a közvéleiiiény egyes csoport-
jai megosztottak.
Objektíven szemlélve a kérdést, megál-
lapítható, hogy a település természeti
környezete, épített környezeti sajátosságai
valóbaa a mértéktartó, zöldövezetí, falu-
sias és kertvárosias jelleg megtartását tá-
masztják alá. Ugyanakkor az is megál-
lapíüiató, hogy a település intézményi-
létesíünényi és infrastnikturális helyzete
meglehetősen alacsony szíuvonalú, viszont
a község jelenlegi bevételei, a helyi gaz-
daság szerkezete az elvárt színvonalú fej-
lesztésre nem teremtenek módot.
Nélkülözhetetlennek tűnik ezért a
település olyau mértékíí és irányú cél-
tudatos fejlesztése, amely nem rombolja
szét a meglévő és megtartandó temészeti-
táji és épített környezeti értékeket, viszont
jobb feltételeket teremt a szíikséges fej-
lesztésekhez, a helyi "adófizető polgárság"
és a helyi gazdaság vonatkozásában
egyaránt, a társadalmi, gazdasági és
fizikai környezet szempontjából egyaránt
fenntartható fejlődés jegyében.
Stratégiai jövőkép-változatok
1. Elzárkózó alvófalu
Jellemzői:

D mezőgazdasági-falusi arculat,
D szigoman korlátozott fejlődés,
D szerény önkormányzati bevételek,
D igen lassú minőségjaviilás
Kulcsszereplők: régi pilisborosjenőiek,

privatizációs spekulánsok
Alapkövetelmény: a régi pilisboros-

jenőiek, ön- és máskorlátozása
2. Dinamikusan fejlődő agglomerációs
település
JeIIemzői:

D városiasodó, gyorsan változó, he-
terogén arculat (egyre több villa, új
kereskedelmi és ipari létesítmények),

D lazább szabályozás, "hagyjuk, hogy a
dolgok menjenek",

D növekvő önkormányzati bevételek,
fejlődő infrastniktúra

D gyors gyarapodás, mennyiségi fej-
lődés

Kulcsszereplők: betelepülők, befektetők,
fejlesztők.
Alapkövetelmény: "puha" vezetés
3. Minőségi zöldövezet
Jellemzői:

D a falusi magot körülvevő kertvárosi
arculat, a peremeken gazdasági
bemházásokkal,

D céltiidatosan szigorú szabályozás,
D mérsékelten növekedő öiikormányzati

bevételek, fokról-fokra lépegető belső
fejlődés,

D inérsékelt ütemű, saját forrásokra
épiilő gyarapodás, inkább minőségi,
mint mennyiségi fejlődés.

Kulcsszercplők: régi pilisborosjenőiek és
betelepültek egyíitt
AIapkövetelmény: összetartó közösség,
céltudatosan határozott vezetés
Borosjcnő 2015
Előfeltétel
A település fejlesztését az épített és a ter-
mészeti környezet összhangja teheti fen-
ntarthatóvá. Ezen belül a vonzerő
növelésében kulcsszerep jut a település
központi részeinek, ide értve az épített
környezet megújításán túl a közterületek
rendezettségének, "találkozóhellyé" való
alakításának követelményét is.
A telepiilésnek és környezetének, a re-
gionális kapcsolatoknak, a természeti és
épített környezetnek egymással kiegyensú-
lyozottan kell szabályozásra kerülniük. A
fejlesztéseket az iiigatlanfejlesztések sza-
bályozásával lehet iráiiyítani, tehát a kívá-
natos bemházásokuak neni csak fízikai

hanem gazdasági szabályozását is ki kell
alakítani.

A település jövőképe (vízió)
A falusias tradíciókra, az innovatív
lakosságra és a természeti kömyezetre
alapozott többrétű helyi gazdasággal ren-
delkező zöldövezeti telepiilés, regionális
kulturális és természetközeli rekreációs
szolgáltató szereppel, a falusi központot
köriilvevő kertvárosi arculattal.

Stratégia
Az öntevékeny zöldövezeti település meg-
valósítása iiégy egymással párhuzainosan
íütó, összehangolt tevékenységsorral:

1. társadalomépítés
2. színesedve bővülő gazdaság
3. kulturális-rekreációs szerep
4. polgárosodó élettér, színvonalas

kömyezet
A további lépések
Ajelen programjavaslat vitaanyagának összeál-
lítása csak az első lépésnek tekinthető a
település megalapozott, kontrollált fej-
lesztéséhez vezetö úton.

A munkafolyamat következő fázisaként a vi-
taanyagnak az érintettekkel való széleskörű
megismertetése - pl. közlése a helyi újságban -,
és széleskörű vitája, fórumok keretében,
valainint kérdőíves véleménykéréssel.
E konzultációs munkaszakasz lezárása után a
beérkezett vélemények fíiggvényében a doku-
mentáció a TKM keretében szükség szerinü
módosításra, majd a Képviselőtestület döntési
folyamatába kerül, határozatalkotás céljából.
A koncepció anyagát, a vitában elhangzó
érveket, véleményeket is fígyelembe véve
készül továbbá Pilisborosjenő Település-
szerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi
Epítési Szabályzata, ainelyek - a munkaközi
változat elkészülte után, várhatóan ez év
augusztus-szeptemberében kerül majd tár-
sadalnü vitára, és az illetékes szakinai, és ál-
lamigazgatási szervekkel történő egyeztetés
után képviselőtestületi jóváhagyásra.
A munka résztvevői
Pilisborosjenő Hosszútávú Településfejlesztési
Koncepcióját, Településszerkezeti és Szabályo-
zási Tervét, valamint Helyi Epítési Szabályzatát
D Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalá-

nak

megbízásából a
D Budapest Főváros Városépítési Tervező

Kft.
készíti.

A dokumentációt szerkesztette
D Ongjerth Richárd irodavezető, BFVT TVI

C 1998. BFVT

A Borosjenő 2015 vitaanyaghoz kapcsolódó
esetleges véleményeltérésüket kérjűk az
alábbi kérdésekben megfogalmazni és a
Muvelődési Ház fóldszintjén található
gyűjtőládába bedobni szíveskedjenek.

Név:

Lakcím:

Az egész koncepcióról az a véleményem,
hogy........ (kérjük, folytassa!)
Különösen egyetértek azzal, hogy.... (kérjük,
folytassa!)
Kűlönösen nem tetszik a koncepcióban az,
hogy.......... (kérjük, folytassa!)
Ki kellene egészíteni azzal, hogy... (kérjük,
folytassa!)

Onkormányzati Rendelet
Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének 6/1,998. CVI. ll.)
sz. rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998.
(111.12.) sz., valamint az 5/1998. (IV.23.) sz. rendeletek módosításáról.
Pilisborosjenő község Onkormányzat Képviselő-testülete az AIlamház-
tartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ban
foglaltak alapján költségvetési rendeletét az alábbiakkal egészíti ki:
l.§
Pilisborosjenő község ÖnkonTiányzata a költségvetési létszámkeretét 42
föben állapítja meg. 14 ío köztisztviselő, 28 fo közalkalmazott.
(Pilisborosjenő, Fő út 30. szám alatti Altalános Iskola közalkalmazott lét-
száma: 22 fo.

2.§
A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséröl ajegyző gon-
doskodik.

Szegedi Róbert polgármester

APROVI NCIA
OSZTRÁK - MAGYAR

IZTOSÍTÓ Rt.
Biztosítások kötése

Biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás
Kárrendezési ügyekben segítség nyújtása

Tel/fax/üzenetrögzítő:
06-26-343-664

a

Prividencia Osztrák - Magyar Biztosító Rt
HELYI KÉPVISELŐI-nél

Szakképzett szociális
gondozót 8 órás

munkaidőre sürgősen
felveszünk!

Missziós Ház
336-094

^j s^.^t^wa ."jf^.^i^-f^^^-r^^^.^EJT.̂ ^s^szr:
íy

A Budai úti körzetí megbizotti
irodában a

Pilisvörösvári Rendőrség
fogadóórát tart:

1998. aug. 5. ;aug. 19. 1500 - 17()oóráig
Az irodábaii panaszbejelentéseket lehet

tenni.

^^^-^^^. ^TrE"^-^-t?^1^. 3^. r^. ^^aff^. ^ZEÍ3:i

s o osjenc zé
2,

Nagy váiasztékkal, alacsony árakkal és állandó akciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Kínálatuiik: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok,
gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Omlesztett aiiyagok: homok, sóder, 2x rostált, tennöföld, kulé kavics,
stb.

^ Gáz-cseretelep.
Koiiténeres és teljeskörű szállítás, kedvező áron.

Nyitvatartás: hétfötől - péntekig 7-17-ig
szonibaton: 7-12-ig

jj Tel: 06-26-336-466 ; 06-26-336-188
.&, Ks
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A
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Orvosi ügyeleti beosztás
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente

Péterfify László
Komios József
Baksa Eva

Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

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

12 Dr. Kormos József
13 Dr. Kormos József
14 Dr. Kormos József
15 Dr. Kormos József
16 Dr. Kormos József
17 Dr. Kovács Levente
18 Dr. Kovács Levente

19 Dr. Konnos József
20 Dr. Kovács Levente
21 Dr. Kovács Levente
22 Dr. Kovács Levente

Kovács György Oróm, Honvéd u.
Venesz Ilona Pbj., Mária u. 13,
Kormos József Oröm, Doktor u. ;
Péterfify László Oröm, Dózsa Gy.
Meggyesi Tünde Pbj., Steinheim u.
Kovács Levente Üröm, Honvéd u.

23
24
25
26
27
28
29
30
31

24.

Sl.
18.
2.
24.

Dr. BaksaÉva Oróm Dózsa Gy. u. 69.

Dr. Kovács Levente
Dr. Kovács Levente

Dr. Péterffy László
Dr. Kormos József

Dr. Baksa Eva
Dr. Baksa Eva
Dr. Baksa Eva
Dr. Baksa Éva
Dr. Kovács Levente

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440

Éjszakai ügyeleti időszak: Hétvégén:
18-08-ig péntektől hétfo reggel 8-ig

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

Naponta 8 - 1830-ig
Szombaton 8- 12-ig

té

Munkanapokon nappal, rendelési időben ( hétfőtől-péntetíg) - sürgős esetben -sziveskedjenek
az orvosokat a rendelőben keresm.

Xomlős diszkontban
óriási áruválasztékkal, akciókkal

várjuk kedves vásárlóiiikat!

Ne felejtsék el, hogy
PB GAZ -cseretelepünk is

várja Onöket!

Schrauf László
vállal csempézést,

márványozást és kisebb kffmuves
munkát

garanciával.
Pilisborosjenff, Iskola u. 16.

336-686
06-30-919-391

. Fénymásolás MINOLTA géppel A/
4 és A/3 méretben ( 14,-Ft / db/ A/4
áron), fotózáshoz KODAK film
kapható

. Walt Disney ajándéktárgyak
kaphatók

. Ajánlatunk:
Alul semmi,

Hét év Tibetben (Brad Pit),
Az ördög ügyvédje (Keanu Reeves, Al

Pacino),
Dennis a komisz 2. rész

Top Video Téka, a kölcsönző!

Nyitva: hétfőtől-szombaüg: 15-21
öraig; vasárnap: zarva

(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

Az augusztus 29-ijótékonysági Nyárbúcsúztató rendezvény eddigi támogatóinak hirdetései

s

INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás
külföldieknek is, videofilmes nyilváiitartás,
számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés,

ügyvédi közremüködés. Elsősorban
Pilisborosjenő, Oröm, Budakalász területén lévő

. ingatlanok közvetítése.

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

Képviselet:
Pengőbolt 06-26-336-593

Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;
szombatlO-14

Űgyvezetö igazgató: Kerényi István

Allás hirdetés
A MEDITOP gyógyszeripari Kft. karbantartási részlegébe gépbeállító műszerészt,

lakatost keres.
Előnytjelent: a gyógyszeriparban való jártasság.

Jelenkezni lehet személyesen, munkanapokon 8-16 óráig: Meditop Kft.
Pilisborosjenő Ady E. u. 1. Nagy Attila karbantartási részlegvezetőnél, vagy a

06-26-336-400-as telefonon.

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX, híriap vasámap is

kapható a PENGŐBEN!
Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:H-Cs: 7-11:14-17

P : 7-13 ; 14-17
Szom:7-13; Vas: 8-10

ÉPÍTŐANYAG KIS-ÉS
NAGYKERESKEDÉS

TERVEZÉS ES
KIVITELEZÉS

1037 Bp. Külsö-Bécsi út 21714. hrsz.
Telefon: 439-0721, Mobil: 06-60-322-021

. :.^
^

^

Alapította: az Öiikonnányzat Képviselő Testülete
Felelős kiadö: Szegedi Róbert polgánnester

Felelős szerkesztő: Marton Ferenc
A szerkesztöség címe: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai muiikák: PeÜiő
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5. évfolyam 9. szám

Szent István napi megemlékezés
Megiiiaradási programot adó Szent István

k-i i ályunkra emlékeztünk
Augusztus 20-i iiiegemlékező üiinepségre
hívtuk meg községünk lakóit augusztus 18-
án. A rendezvényt az öiikonnányzat képviselő
testületének döntése alapján rendezte meg a
Reichel József Művelődési Ház vezetője és

.segítő csapata. A ház nagyterme megtelt
érdeklődőkkel. A beusőséges íúmepség leve-
zetését Windisch László látta el, mint

liázigazda. Az ümieplöket üdvözlő szavak
iiián kemlt sor az üimep méltatásara:
" Nagy szerencséje a magyarságnak, hogy
tilyau államalápító királya volt, mint az Arpád
-házi Szent István király, emelte ki az ümiepi
beszédet tartó Szegedi Róbert polgánnester,
inajd így folytatta: Neveltetése, édesapja Géza
fejedelem irányításával keresztényi szellem-
'.>en folyt. Ez adta az alapot jővőbeni állam-
alapító muiikájához. 31 éves korában szi-
gorúau és keményen törte le a változást ellen-

Gondolatok Pilisborosjenőről

Húsz éve kisérem figyelenmiel Pilis-
borosjenő község fejlődését és a
kömyezetének alakulását. A táj szépsége
megragadott már 1978-ban, amikor első alka-
lonmial jártam itt és egyfajta kötödés alakult
ki. Hétvégeken szívesen jártmik kiráudulni a
kömyékre, a Kevélynyereg-i turistaházlioz,
ahomian g^'önyörii panoráma tárul a községre
és a budai hegyekre. Egy 1885-ös Borosjenő
nagyközség földhivatali térképét vizsgálva
láthatjuk, hogy a jelenlegi településszerkezeti
terv készítői eszniényi állapotot találtak volna
településrendezési szempontból. Sajnos az
1970-es é<'ektől megkezdődött az ingatlanok
felosztása, a kialakult zártkertekben enge-
déllyel vagy engedély nélkül épített épületek
nündeii településrendezési szabályt figyelmen
kívtil hag^'va, építészeti szempontból változó
értéket képviselnek. A régi falukép átalakult,
a kénvszervállalkozások a lakásokat átalakí-

tották üzletté, amelyek kialakítása, utcakép
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zőket. Központi hatalmat hozott létre, amely-
nek révén 1000-ben királyságot hozott létre.
A keresztény vallást államvallási rangra
emelte, megtéritette a magyarságot. István
tudatosan cselekedett, mert felismerte, hogy
országa csak akkor maradhat fenn, ha népét
szeretetre épülö eszinerendszerben fogja
össze, beleillesztve a nyiigat-erurópai ál-

lamok rangsorába. Ezt igazolják re-
formtörekvései, küzdelmei. Személyes
drámája , hogy közvetlen utódjára nem hagy-
hatta a trónt. Fiához intézett intelmeiben vilá-

gosan meghatározza a jó uralkodó középkori
feltételeit. Az ország szomorii valóságában ma
az istváni intelmektől oly' messze van, hogy
nem dönthető el, melyik a nagyobb bűntény, a
nép ellen az ország fizikai csonkítása-e, vagy
az évtizedek óta folyó lélekcsoiikítás? Közel
jámiik az igazsághoz , ha egymást kiegészitő
okozatokként kezeljűk a kialakult állapotot".
A megemlékező beszéd után. a polgámiester
méltató szavak kíséretében átayiijtotta a

szempontból építészetileg nem megfelelő.
Az új épületek közül a Templom utcai ABC
lapostetős kialakításával iiem illeszkedik a
feluképbe és kömyezete is kifogásolható.
A régi faluközpont felújítása egy kis odafi-
gyeléssel, szakértelenunel, az eredeti állapot
lényeges elemeiiiek megőrzésével, kiegészítő
utcabútorokkal és megfelelő útbiirkolattal el-
látva, a lakosság segítségével az ország egyik
legszebb településévó változtatnák a községet.
Számos építészetileg jól megtervezett épület
épült a községben, tulajdonosaik rendben
tartják környezetüket és remény van arra,
hogy a szomszédok is követik ajó példát.
A község egyik legiiagyobb problémájának
tekintem a rendezetlen útviszonyokat, járda
hiányát, a csapadékviz elvezetésének megol-
datlanságát. Az elmúlt években megvalósult a
község elektromos energia, vezetékes ivóviz,
gáz, telefon ellátása, csatornázása. Az
elkövetkező években el kell kezdeni az utak

rendbetételét és a csapadékvíz elvezetésének
megoldását. Ezt a feladatot csak tervszeriien

--V, n(
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1998. szeptember

képviselő-testület által odaítélt Pilisborosjenő
Díszpolgára címet igazoló oklevelekel:
Chovanyecz Károlyné nyugdíjas köz-
tisztviselőnek, Komlós Tibor pilisborsjenői
tűzoltó parancsnoknak, Peltzer Gézáné
nyugdíjas óvónőnek . A község új díszpol-
gárai megható szavakkal köszönték meg az
elismerést. Az ünnepség záróakkordjaként
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes megbízott
jegyző megszegte a gyönyörű, új lisztből
készült, nemzeti szalaggal átkötött kenyeret és
megkmálta ajelenlévőket kenyérrel és sóval.
A házigazda felhivta a fígyelmet községüiik
lakója, Poteczky Iniréné által adományozott ,
Feszty Árpád Magyarok bejövetele című
művéről készült rézkarora, melyet az ünnepre
való tekintettel megtekirithettek a jelenlévők.
Ezután a Szózat eléneklésére kérte fel, majd
állófogadásra invitálta a megjelenteket. Jó
hangulatban, a múltat, jelent és jövőt taglaló
beszélgetéssel ért véget a megemlékezés.

a szerkesztőség

lehet végeziii, a megfelelő kiviteli tervek bir-
tokában, pályázatokon elnyert összegekkel
kiegészítve az öiikonnáiiyzati péiizalapol.
A falu nagysága és várható fejlődése szíik-
ségessé teszi a településszerkezeti terv
elkészülése után a szabályozási terv
elkészítését, hogy a távlati fejlesztések ter-
vezett, szabályozott fonnában történjenek.
Egyjól elképzelt koncepció alapján megfelelő
utcakép alakulhat ki szép épületekkel, szép
utcákkal, virágokkal, fákkal, hogy miuden
lakos otthonának érezze a községet, és jól
érezze magát beime.
1998. július 1-től a Polgánnesteri Hivatal
műszaki főelőadójaként dolgozom, és sze-
retném, ha munkám a község lakosságának
elégedettségét szolgálná. A továbbiakban al-
kalmanként szeretnéiii tájékoztatai a Hír-
mondóban a lakosságot az új építésügyi
jogszabályokról, amelyek ismerete és be-
tartása mindenki érdeke, sok felesleges vita és
kellemetlenség keriilhető el.

Barabás Béla
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Tájékoztató

Tájékoztatom a lakósokat, hogy 1998. szeptembcrétöl a Hirmondóban "A Jegyzö rov ta " cíinmel aktuáhs
híreket adunk. Minden hónapban tájékoztatókat adunk közre arról, hogy a l>olgánnesteri IIivatalban dolgozók
milyen jogszabályok alapján dolgoznak, milyen helyi rendeletek alapján hajtják végre fcladataikat, és cxekke
kapcsolatban milyen problémák merülnek fel.
Az újságban teret kívánunk adni minden olyan híradásnak, ami az önkormányzatisággal van összeíüggósben
vagy a Polgármesteri Hivatal hatósági munkájával kapcsolatos. Szeretnóm ezzel ininél több infonnációhoz
juttatni a faluban élíket és azokat, akik a képviselö-testületi ülésckre nem tudnak . -zcmélyesen cljönni.

Dr. Hegedüsnó Schmidt Agnes
jegyzo

Pilisborosjenő község Öiikormányzat
Képviselő-testülete 1998. július 23-án dön-
tött arról, hogy 3 fő kapja meg a
"Pilisborosjenő Díszpolgára" címet.
Chovauyecz Károlyné a közéletben végzett
40 éves muiikássága elismeréseként kapta
e megtisztelő címet.
Komlós Tibor tűzoltó parancsuok díszpol-
gári jelölése ügyébeu a testület felülbírálta
1996. július 4-én meghozott döntését. és
így Komlós Tibort Díszpolgárrá választot-
ta. Nevezett a Pilisborosjenő Onkéntes
Tűzoltó Egyesületben végzett több év-
tizedes áldozatkész mmikajának elis-
merésekéut kapta e megtisztelő címet.
Peltzer Gézáné iiyugalmazott óvónő a
faluban több évlizeden át végzett lelkiis-
meretes muiikájáért kapta ezt a meglisztelő
cimel.

Pilisborosjenő községben 133 egyéni vál-
lalkozó (1998. júiüus 30-ai adat), 198
egyéb gazdasági társaság /BT, Kft/, továb-
bá 33 üzletjeleutette be működését.
A kormány lényeges változásokat hajtoll
végre az üzletek működéséről és a belke-
reskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/19997.1. 22. Korm.sz.
reudelete módosítása során.

Az említett rendelet a helyi jegyzőuek is
lehetőséget biztosít a kereskedelini
egységek elleuőrzésében. Ennek
megfelelően megkezdtük a községben az
üzletek ellenőrzését. Fellüvjuk az
üzletvezetők fígyelmét, hogy minden olyan
iratot, mely a mííködéssel kapcsolatos, az
iizletbeu kell tartaiü, hogy az arra jogosult
kérésére betekinthető legyen.
Ezeu kíviil még a következő hatóságok
ellenőrizhetik a vállalkozásokat:

Adóhatóság
Társadalombiztosítási igazgatási szerv
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
ANTSZ-Allami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
Muiikabiztousági és Muiikaügyi Felü-
gyelőség
Allat-egészségyiigyi és Elelmiszerel-

A Jegyző rovata
lenőrző Allomás

Tűzvédelmi Hatóság
Szerzői Jogvédő Hivatal
Kamara

Fontos tudni, hogy az üzlet elnevezésénck
(cégfeliratáiiak) utalni kell az üzlet szakjel-
legére, az ott vásárolható árura, szolgál-
tatásokra. Az üzlet elnevezésére a bírósági
cégnyilvántartásról szóló jogszabálynak a
cégek elnevezéséről rendelkező előírásait
kell megfelelően alkalmazni.
A Betéti Társasá Kft - sxékhel ét

céiitáblával me kell 'elölni. (1997. évi
CXLV.sz. Tv. 16. §).
Az ipari tevékenységet végző vállalkozók
és gazdálkodó szerveztek tevékenységének
szabályozására elkészíilt a rendelettervezet
a "Telephelyengedély alapján gyakorol-
ható ipari tevékenységekről és a
telepeugedélyezés rendjéről". A rendelet
hatálybalépése után felülvizsgálatra kerül
az összes ipari tevékenységet végző vál-
lalkozó és gazdasági szervezet.

Ertesítés

Ertesítem a Tisztelt Lakósokat, hogy ci
Pilisborosjcnő Oiikormányzat Képviselő-
testületének üléseiről készült jegy-
zőkönyvek a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetőek.
Emlékeztetőül közreadom a Epviselő-
testület 1998. évbeu hozott rendeleteinek
listáját azzal, hog^' a rcndelelek a Pol-
gármesteri Hivalalban kifiiggesztésre
kerültek, a rendeltek vógrehajtásával k;ip-
csolatban felvilágosítás kérhető
közvetlenül a jegyzőtöl vagy munkatár-
saitól.

l/1998. /III. 12. /s/. rendeIt
Az önkormányz;it 1998. évi köll-
ségveteséröl
2/1998. /III. 12. / A személyes gondoskodnsf
nyújtó ellátásokról szóló 7/1996. /IV. 18 / és
a 14//1994. /XI. 17. / sz. rendelet mó-
dosításáról.
3/1998. /IV.23. /S7.. rendelet
A csatomadij mértékéröl szóló 9'1997.

/XI. 26. /SZ. rendelet módosításáról.
4/1998. /IV.23. /sz. rendelet
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéröl.
5,1998. /IV. 23. /sz. rendelet
Az Öiikormányzat 1/1998. sz. rendeletése
módosításáról ,1998. évi költségvetés mó-
dosítása/
6/1998. /VI. ll. /sz. rendelt
Az Onkormányzat 1998. évi költ-
ségvetéséröl sv.óló rendelet módosílásáról
7/1998. //sz. rendelet

Az 1997. évi költségvetés zárszííiuadásáról
/elfogadása folyamatban/
8/1998. /VI. ll. /sz. rendelet
A forgalinat akadályozó jármíívck clszál-

lításáról

9/1998. /VI. ll. /sz. rendelet
A rendszeres és a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásban való részesítés
feltételeiről
10/1998A0.11. /SZ. rendelet
Az élelmezési normákról

11/1998/VI. ll. /sz. rendelet
A szociális ellátásokról szóló 8/1997.,
VI.26. /SZ. rendelet módosításáról
12/1998. /VII. 16. /sz. rendelet
Az Onkormányzat többször módosítütt
1/1998. /III.12. /SZ. 1998. évi költ-
ségvetéséuek módosításáról
13/1998. VII.23. /SZ. rendelet
Az Önkormányzat többször módosított
1/1998. /IÜ.12. /SZ. 1998. évi költ-
ségvetésének módosításáról.
Dr. Hegedíísiié Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjeiiő község Onkormányzat Pol-
gánncstűri Plivatala rendelkezik egy olyan
iiyilváiitartással. aiiiely a jclcnlegi földlú-
vatali ingallan bejcgyzési i^llapotot mutat-
ja.
Az önkonnányzati és hatósági imiika
soran szükséges a iiyilváiilartást hasziiáliü.
Azt lapas/.talluk. liog^' ;i Földhivatali nyil-
vaiitarlas sok eselbcii nciu liikrözi az ingat-
laiiok jeleiilcgi állapotát

Kériiuk ezérl iiiiiidcn lulaidonnal ren-
de. lkc/.ő pi lisborosjciiöi ingatlan tulaj-
doiiost. liogy siirgőseii járjon el a Bu-
daköinycki Földlnv;ilalri;il, liugy, akinek
liszlázatlaiiok a lelekkönyvi bejegyzései,
illclvc adás-vétcli szerződó.sei és jog-
ügyletei, minél előbb bejegyzésre kerül-
jenek.

Választási híradó

Göucz Arpád Köztársasági Elnök
1Ü7/1998/VII.31. /KE: határozatával 1998.
október 18. napjára tűzte ki a Helyi Öiikor-
inányzati Altalános Választások meg-
lartását.

A Helyi Oiikonnányzati Választások
űgyében az alábbi tájékoztatást adoin:
A Belügynümszter 34/1998. /VII.31. / s/.
BM. rendelete alapján - a névjegyzéket
1998. augiisztus 19-étől augiisztus 26-áig
tessziik ki közszemlére.

- a névjegyzékbe történő felvételröl szóló
értesítő az ajáiilószelvénnyel egyiitt 1988.
augiisztus 17 augusztus 21-e között keríil
Jküldésre a választópolgároknak.

- a névjegyzékből való kihagyás, vagy a
iiévjegyzékbe való felvétel miatt 1998. au-
giisztus 19-től augiisztus 26-án 16 óráig
lehet kifogást benyújtaui
- az igazolást személyeseii vagy meghatal-
inazott úljáii 1998. október 16-áu 16 óráig
lchet kénü, ajáulott levélben pedig úgy
lchet kénü, hogy az 1998. október 13-ig
megérkezzen a Választási Irodához.

- a módosított uévjegyzék 1998. október
16-án 16 óráig tekinthető meg a Pol-
gármesteri Hivatalban.
A Helyi Választási Iroda vezelőj dr.
Hegedíísné Sclmüdt Agens jegyző
Tagjai: Vigné Kalmár Veronika

Metzler Jáuosné

Póttag: Mayer Róbertné
A Helyi Választási Bizottság három tagját
és sziikséges számbaii póttagokat a
települési öukormányzat Képviselő-
testülete választja meg, amelyre 1998. au-
gusztus 27-én kerül sor.
A Szavazatszáiiiláló Bizottságok tagjait és
sziikséges száinban póttagjait szintén az
Oiikormányzat Képviselő-testület választja
iieg legközelebbi testületi üléséii.
A Helyi Választási Bizottság és a Szavazat-
számláló Bizottság tagjainak névsorát a
meg\'álasztást követően a Polgármesteri
Hivatal lúrdetőtábláján lehet megtekiutem.
A Helyi Oiikormányzati Képviselők
megválasztásával összefíiggésben tájékoz-
tatom a választó polgárokat, hogy 9 fő
kezdeméiiyezésére német kisebbségi
öiikormányzaü választásra is sor keriil.
A Helyi Oiikormányzati Képviselő- és Pol-
aármesterek választásáról szóló 1990. évi

LXIV. törvény alapján Pilisborosjenő
községbeii 9 fő képviselő kerülhet

megválasztásra.
A választó polgár jelölési fajtáiiként csak
egy jelöltet ajánlhat. A választó polgár
csak egy választókeriiletben fogadhat el
egy települési kislistás, egy polgármesteri,
egy megyei közgyíílési, egy helyi kisebbsé-
gi öiikonnányzati jelölést.
A kislistás, illetve egyéni választókeriileti
képviselő jelölt, az, aki az adott választó-
keriilet nyilvántartásában - a kifíiggesztés
időpontjában - szereplő választópolgárok
legalább 1 %-ajelöltnek ajánloll.
Polgármester jelölt az, akit a 10.000 vagy
annál kevesebb lakosú település nyilván-
tartásában - a kifüggesztés időpontjában -
szereplő választópolgárok legalább 3 %-a
jelölnek ajánlolt.
A kifíiggesztés időpontjábaii a választó-
polgárok létszáma 2227 fő. Ezt a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján feltüii-
tetjük.
Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy ha
kevesebb jelölt indul, mmt a
megválasztható képviselők száma, a
választás nem tartható meg, és időközi
választást kell kitíízm. Képviselők azok a
jelöltek lesznek, aki a megválasztható
képviselők száma szerint a legtöbb
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy
az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek
köziil, melyik szerez mandátumot. Ha a
kislista jelöltjét polgármesteruek is
megválasztották, a kislistáról (örölni kell,
a jelöltet és helyébe a legtöbb szavazatot
elértjelöltlép.
A helyi kisebbségi önkormányzati
választást legkésőbb 1998. szeptember 3-ig
lehet kitíízni, a Köztársasági Elnök által
megjelölt napra.
Remélem, hogy a fenti információk
alapján a választó polgárok a törvényben
foglaltak alapján tudnak választójogukkal
élni. A választással kapcsolatban informá-
ció a Helyi Választási Iroda vezetőjétől és
lagjaitól kérhető.
A leendő Képviselő jelölteknek és pol-
gármester jelölteknek, valamint helyi
kisebbségi öiikormányzat képviselőinek a
Hírmondó lehetőséget biztosít bemu-
tatkozásra. Ezzel kapcsolatos igényiikkel
forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz.
Pilisborosjenő, 1998. augusztus 13.

Dr. Hegcdűsné Schmidt Agnes
jegyző

Tájékoztatom a faluban élő kisgyermekes
szülőket, hogy 1998. július 28-tól egy új
fővonal működik a gyermekorvosi ren-
delőben. A telefonszám: 336-187. Ezen a
számon lúvható dr. Veuesz Ilona gyer-
mekorvos és Szecsányi Bertalamié védőnő
is. A védőnő pályázaton nyert egy mobil-
telefont is, így őt a 06/20-358-529 tele-
fonou is el lehet érm.

A/. 1998. évi XXXVI.sz. tv. szerint: a Ma-
gyar Köztársaság miniszténumai a
következők:

Belügyminisztériiui)
Szociális és Családügyi Miiiisztériuin
Egészségügyi Minisztérium
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Gazdasági Minisztérium
Honvédelmi Mimsztériuiii

Igazságügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Minisztérium
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Mi-
nisztérium

Külügymiiüsztérium
Neinzeti Kulturális Orökség Minisz-
ténuma

Oktatási Minisztérium

Pcnziigyminisztéri 1 iiii

'l'ájékoztató
Az cgyéni vállalkozói igazolvány kiadásá-
iiakuj rendjéről:
1998. július 1-től az egyéni vállalkozói
igazolványok kiadását, módosítását,
pótlását és visszavonását a vállalkozó
székhelye szerinti illetékes gazdasági ka-
mara végzi, "egyablakos" ügyintézés
keretében.

Az adó-, a tb. folyószámlaszáin valamint a
statiszükai számjel beszerzéséről a kainara
gondoskodik.
Az agrárgazdasági tevékenységet, illetve
ahhoz kapcsolódó feldolgozói, kereskedel-
mi vagy szolgáltató tevékenységet végzők,
a Pest megyei Agrárkamara körzeti GAZ-
DAIEGYZOIE fogadóóráján nyújthatják
be igényiiket.
Siirgős esetben - muiikaidőben - a kamara
megyei irodája is rendelkezésre áll.
(Budapest X.ker. Szent László tér 16. I.
em. 102.)

A benyújtáshoz szükséges adaüapok,
csekk, illetve az eljárással kapcsolatos

további iirformációk a fenü helyeken be-
szerezhetők

Tisztelt Szűlők!
Az Altalános Iskolás gyermekek
tanévkezdése aiiyagi terheinek csökken-
tésére az Öiikormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága ez évben is támo-
gatást fog nyújtani a tankönyvek
megvásárlásához. Kérjük, hogy az
igényeket a helyi Altalános iskolába járó
tanulók az iskola gyermekvédelmi fele-
lősének, Kovács Károlynénak adják le, a
Budapesti Iskolába járók közvetlenül a
Polgármesteri Hivatalban.

StampfRomán
Szociális és Egészségiigyi Bizottság elnöke
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Mementó egy klubért!

PUisborosjenői IFJÜSÁGI KLTJB
Született: 1997-ben

Megszűnt: Mielőtt igazán elkezdődött,
1998-ban.

1997-ben néhány lelkes fiatal, - hogy kul-
turáltabb kömyezetben találkozliassanak, mint
a buszinegálló- elhatározta, klubot alapít. A
Nagy Terv megvolt. 1997-98 telén végre
helységhez is jutottak a Képviselö-testület jó-
voltából. Igy az a négy-öt fiatal aki az elejétől
fogva lelkesedett, nekivághatott a munkának.
A helységet lomtalanították, meszeltek, festet-
tek. Az ablakkereteket, amelyek a számtalan
rétegtől már festhetetlenek voltak, nem
mesteremberként, de hónapokou át, kitartás-
sal leégették, lekaparták és újrafestették. Az
udvaron rendet raktak, a sittet és felgyülemlett
loinot elnordták, az omladozó, veszélyes fal-
részt lebontották.

Aiiükor ezzel végeztek úiabb kilincselés
kezdődött. Szőnyeget kértek és kaptak a Misz-
sziós I-Iáztól. Széket és asztalt a Művelődési

Haz adott. Aki amit tudott -tthonról hozott.

Igy lett kályha, hűtöszekrény, asztal, szekrény,
játék, maguetofon, CD lejátszó, hangfal. Vet-
tek hamutartót, műanyag poharakat.
Közben bővült a kis társaság, látván a ha-
ladást, mar többen lelkesedtek, amíg nem volt
az ablakokban új üveg, felváltva örizték a
helységet. A pincéből szivattyúval szívták ki a
vizet. Elhatározták, hogy tagsági igazolványt
készítene.<, ezzel is ellenőrizlietővé téve a
inűködést. Az igazolványt számitógépen
megszerkesztették. Ekkor már körülbelül ti-
zenöten voltak. Reménykeltő tárgyalások
folytak az Oiikományzat képviselőivel, egy
kis bemházasért és a inűködést elősegítő tá-
mogatásért. Es a kapu fölött végre kitehették a
táblát:

U-'.TLISAGI KLIJB PBJ.
És ekkor kezdődtek a problémák! Már nem-
csak tizenöten voltak, hanein húszan-
hamiincan, és lassan már nem lehetett befémi.
Ez ömnagában nem rossz dolog, gondolhat-
nák Onök, de itt már rendet teremteni nem
lehet. A hamutartó a földön, a székek fel-
boritva, kiégetve, egy-egy este után. Már nem
csak klubtagokjelentek meg. Eziitán betörtek,

szétfeszítették az ajtót és elvitték a hangfalat,
a magnót. Péiiz híján nem tudtak tovább lépi ii
és a tervek szerinti riasztót telszerehTii. és

kialakítani azt a rendszert, hogy csak az tudjcr
bemenni, akiért felelösséget is vállalnak.
Most már iiem mertek levimii értékeket. És
mire a Képviselő-testület megszavazta a kért
támogatást már nem volt ellenőrizhető a
működés. Ráadásul ismét betörtek és mivel

értéket nem találtak, törtek zúztak gyújtogat-
tak, betörtek az óvoda raktár részébe és a

szomszédos üzletbe. Es ezzel elfogyott a
remény, a klubot bezárták, inűködését
felfilggesztették.
Ertelmetlemié vált a sok mmika és lelkesedés
a tervezgetés. Miudamiyian voltak fiatalok,
tudhatják, hogy ebben a korban a lelkesedés
nagyszerű dolgok forrása lehet, de elapasztaiii
is nagyon kömiyű. Most ez sikemlt igen rövid
idő alatt, maradt tíz-tizenöt elkeseredett fí-

atal... és a busziiiegálló.
Köszönet nündazokiiak, akik hittek r.z íigyben
és segítettek, és "gratuláluiik" azokiiak, akik
ide juttattak ezt a kezdeményezést.

a Szülők

A Római Katolikus Egyházközség 1998. szeptember havi hírei

Szüreti mulatság
lesz szeptember 19-én a falu területén és a Művelődési Házbaii.

-rogr!l,m.\1, , L;ooova^' szekeres felTO>ulas 120tancossal, a buszinegállokiiál kis műsor, szölő és borkóstolás! Ürömi öröm Néptánc egytittes mű-
sora, taiicház, 1700^ EziisÜiegyi Borosgazdak Dalkörének előadása, 1800 A Német Neinzetiségi Dalkör műsora, 1900 HelybenéTő művészek ós

barátaik művészi előadó estje, 20 Vacsora, 2100 Sztireti bal ( belépő: 600,-Ft)
A szervezők mindeiikit szeretettel vámak Pilisborosjenő Első Sztireti Mulatságára

Hallgattassék meg a másik......
Az utóbbi hónapokban inegjelenő "2097"
közéleti kiadvany számos cikkében támadás
érte a "Hivatal " munkáját. Jobbító
szándékot, és nem az önkormányzati
valasztas korán elkezdődött kampányát
feltételezve, - amelyben nenni Hivatalt, hanem
képviselőket és polgámiestert választuiik -
szeretnék néhány gondolattal reagálni és
megismertetni a helyi polgárokat - inint régóta
pilisborosjenői lakos és egy éve a polgánnes-
teri lúvatal dolgozója - a műszaki temleten
felmemlö feladatokkal és az ezekkel együtt
járó uehézségekkel, amelyek gyakran fél-
reértéseken alapulva borzolják a kedélyeket.
Az öiikonnányzati törvény értelinében a helyi
öiikomiányzatoki-iak kötelező és öiiként vállalt
feladatai vamiak. A kötelező feladatok el-
látásához az allami költségvetés támogatást
nyi'ijt. Ilyen kötelező feladat: az egészséges
ivóvíz, az alapfokú oktatas, az egészségíigyi és
szociális alapellátás, a közvilágítás biz-
tosítasa, a helyi közutak és a köztemető fenn-
tarlása. Ezek állami finanszírozása, az állandó
lakosok lélekszáma után járó központi fe-
jkvótából és a lakosok személyi jövedele-
madójából az öiikonnányzaüioz visszakerülő
hányadából tevődik össze.
Ebből keletkezik sok jogos és jogtalan igény
felmeriilésével konfliktus helyzet. Nagyon
sok frissen telket vásárló, vagy már itt
építkezett polgár, Pilisborosjenőn él, de be
nem jelentkezett lakosként, vár el az Öiikor-

manyzattól olyan fqlesztéseket, amelyekliez

egy tíllér állami hozzájárulást még nem
"hozott". A helyi közinűveket, az utakat. a
közvilágítast, a közintéziiiények szolgáltatá-
sait igénybe veszi, sőt el is várja, hogy ezek a
legfejlettebb színvonalon működjenek.
Ugyanakkor jogos igényként lép fel az ál-
landó bejeleutett lakosoktól a falu fejlesztése,
az (:) életvitelük nünőségi javiilását jelentö
bemházások megvalósítása, amelyeket a
Képviselö-testület hatarozatban dönt el. és az
azoklioz sztikséges pénztigyi feltételeket az
Önkomianyzatnak kell megteremteiiie. Emiek
egyik törvény biztosította lehetősége, helyi
adók kivetése.

Egy ilyen már megvalósult, de még továbbfej-
lesztésre szomló feladat: a szemétszallítas. Ez
máris legalább három ütközési pontotjelent.
Megtalálni és folyamatosan ellenőrizni a
megfelelő szolgáltatást elfogadható áron tel-
jesítő céget. Ez a Hivatal konfliktusa a szol-
gáltatóval. Törvény biztosít jogot szemétszál-
lítási, illetve koinmunális díj szedésére. Ez
ismét a Hivatal konfliktusa, de most már az

állampolgarral, aki a pénzéért magas
szinvonalú szolgáltatást vár. Van aki fízetni
nem akar, mert O nem hoz létre szemetet,
csak egy pár hónapot tölt a faluban, szociális
problémái vamiak, mindent eléget, vagy az éj
leple alatt szemetétől a temiészetben szabadul
meg, esetleg inegtölti vele a patakot. EIpusz-
tult állattól kezdve a papírpeleiikáig miiident a
közterületi konténerekbe rejt, vagy csak simán
mellérakja, amiket azokiiak a szemétdíjat
fizető állampolgárokiiak tettek ki, akikliez a
kedvezőtlen terep és idojárasi viszonyok miatt

a kukás autó nsm tud felinenni. Ez iiiar
lakosok közti konfliktus leiine, de ki vállalná
fel, hogy fígyelmezteti az ilyen re-
nitenskedöket. Tehát bejelentik a Hivatalban,
hogy büdös van, a kutyák és a szél hordják
szét a szemetet, szüntessék meg a kon-
ténereket! Intézkedés után egy másik bejelen-
tés, ha szemétdíjat fizet legalább konténerl
tegyenek ki, vagy különbeii a lüvatal elé öuti a
szemetét! A rendszeres szemétszállításon

kívill komoly költségébe kerül a településnek
a iiiostai-u-a már hetente történő köztemlet
takarítás, amellyel elérkezttüik a következő
neuralgikus kérdéshez. A közterülel
használatáért díjat kell tizetni, öiikomiányzati
rendeletben megszabott mértékben. Aki ezi
nem tudja, amiak a közterület felügyelő irásos
figyelmeztetéssel, esetleg péiizbírsággal a tu-
domására hozza. A település köztisztasági
rendelete előirja az ingatlan tulajdonosok
kötelességeit a saját- és az őt érintő közteriilet
tisztántartásáról. Itt a parlagfií szczonja,
amelynek irtását szintén törvény írja elő.
Tehát a hivatalnak néhány tulajdonost fel kell
szólítania a rendelet betartására. Ingatlama
vonatkozó hivatalos felszólitást, csak tulaj-
doni lappal ellenörzölt adatok alapján lehei
megteiini.

Es ez már egy másik fejezet, ami a Bu-
dakömyéki Földhivatal nyilvántartásáról szól,
ainelynek ismertetését és gondolataiin
továbbtíüzését a következő számban szeretnérn
folvtatai.

Pappné Fehér Aiina
niűszaki ügyintézö

Ima szándék: Valamennyí állam elítélje a
taposóakiiák hasmálatát és elkötelezze magát
azok kizárására.

03. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
540 körül született Rómábau patricius család-
ból. Allami szolgálatba lépett és később ő lett
^óma városának prefektusa. Apja halála után
családi házában alapította meg a Szent Aiidrás
kolostort, melynek szerzeteseiböl küldte el
Agostont és 40 társát az Angolszászok
iiiegtéritésére. A család szicíliai birtokain
további hat kolostort létesített. Ö maga is
szerzetes lett az Aiidrás-kolostorban, de nem-

sokára el kellett azt hagynia, pápai követként
K-onstantinápolyba kellett mennie. 590-ben
pápává választották. Elrendezte az
Egyház ügyét Itáliában, őrködött a keleti és a
nyugati egyház egysége fölött, kapcsolatba
lépett a forrongó germán törzsekkel, meg-
szervezte és megrefomiálta a liturgiát. Min-
dezen külső tevékenysége mellett még maradt
ideje az irásra is. Szent Agoston nagy hatással
volt rá. Gergely a négy nyugati egyhazatya
egyikö. Meghalt 604. március 12-én.
06. Évközi 23. Vasámap.
07. Szent Márk, István és Menyhért áldozópa-
})ok, kassai vértanúk.
Két igazságot ne felejts: "Isten bízik bemied!"
-és "Isten nem kényeztet el téged!"
Vigasztalásodra szolgáljon: aki téged el akar
szakítani Istentől, erősebb kell hogy legyen
Isten mindeiiliatóságánál, és hatalmasabb Is-
ten hűségéuél!
Ha Istemiek őszintén akarsz szolgálni, szá-
inohiod kell az akadályokkal. Akadályokkal
alálkozol elsösorban ömnagadban: mert az

embeh tennészet nem szereti a fáradsagot és
megeröltetést, és inkább halad a széles,
kényelmes úton, mint a szűk, köves tövises
ösvényen. Akadályokkal kell számolnod
k-ömyezetedben is: talán lemosolygas, talán
gúny, taláii meg nem értés, talán üldözés. De
ne feledd: ezt már Jéziis is megjövendölte.
.'Basilius Snger Osb/
08. Kisboldogasszony /SzíizMária szíiletése/
Az istenaiiya iránti szeretet segíti a hivőket,
liogy kegyelemben is növekedjenek. Elképzel-
hetetlen ugyanis, hogy valaki tisztelje a
"kegyelemmel teljes" Szüzanyát, saját
szívében pedig nem becsülje meg a megszeii-
telő kegyelmet. Hiszen a kegyelem nein más,
inmt Isten. barátsága és a Szentlélek bemiüiik
lakása.

/VL Pál "Marialis Cultus". 57,
12. Szíiz Mária szent neve.

13. Évközi24. Vasáruap.
14. A szent kereszt felmagasztalásának ün-

. lepét üljük. Jeruzsálemben évről évre felmu-
latták a keresztfa ott őrzött darabját a Szent
Sir-bazilika felszentelésének évfordulóján.
Egyúttal azt is lümepeljük, hogy Hérakleiosz
császár 629-ben személyesen vitte vissza
őrzési helyére a keresztfa-ereklyét, amelyet
előzőleg a perzsak elraboltak.
15. A fájdalmas Szűzanya. A mai üimepnap
összefíigg a tegnapi Szent Kereszt ümiepével.
Liturgikus ümiepléséí először a szervita rend-

iiek engedélyezték. VII. Piusz Pápa vezette be
az egész Egyházbaii - hálából a napóleoni
fogságból való szerencsés visszatéréséért.
16. Szent Komél pápa és Szent Ciprián
püspök vértanúk. Komél temettette el méltón
az apostolfejedehiiek csontjait. A hittagadók
visszafogadásában engedékeny volt.
Cipriámól az írja Szent Jeromos: "Felesleges
az ö nagyságáról beszélni, hiszen az ö művei
világítóbban a napnál."
17. Bellannin Szent Róbert a Jézus-társaság
egyik legkiválóbb tagja. Mozgalmas életét
talán így lehetne jellemezni: minden
helyzetben és feladatban egy cél lebegett
előtte: Az Egyház, Szentté avatására csak 300
éwel halála után keriilt sor. Egy kalocsai
csodálatos gyógyulás is szerepel, a kanonizá-
ciós okniányok között
20. Evközi 25. Vasámap
21, Szent Máté apostol és evangélista. O az
első evangélium szerzoje.
24. Szent Gellért püspök és vértanú 980 körül
született Velencébeu. Magasabb iskolai
képzettségét Bolognábaii szerezte. Ve-
leiicében a Szent György-apátságban élt, apát-
nak választották. A Szentföldre utaztában útja
niegszakadt, a Gondviselés Magyarországra
iranyitotta. Szent István rábízta Imrének a
nevelését. 1023-ban Bakonybélben
remetéskedett, majd ő szervezte meg a csaná-
di püspökséget, amelynek első püspöke lett.
Olt volt Istvan halálos ágyánál, amikor a
Szüzanyának ajánlotta az országot. Istvan
halála után a pogánysaghoz visszahúzó
lazadók letaszítottak a ma az ő nevét viselö

hegyről, 1046. szeptember 24-én.
26. Páli Szent Vince áldozópap. 1581-ben
született Pouy fáluban, melyet 1826 óta St.
Vincent-de-Paul-nak neveziiek. Még nem volt
20 éves, amikor pappá szentelték. rövid plébá-
niai működése után egy föúr házilelkésze lett
és ott ismerte meg a vidéki lakosság vallási
tudatlanságát és elhagyatottságát. Ez indította
arra, hogy szerzetet alapítson, melynek felada-
ta népmissziók tartása és jó papok nevelése
/la?aristák/. Nöi szerzetet is alapított /"a sze-
retet leányai - irgalmas nővérek"/. Köiiyveket
nem irt, csodákat nem tett, de alázatos és

hűséges volt és nagy az ő egyszeriiségében.
Meghalt 1660. szeptember 27-én Párizsban.
28. Szt. Lőrinc és társai vértanúk. A 17.

század felében a Fülöp-szigeteken és Japán-
ban elsősorban domoiikos szerzetesek, aziitán

más misszionárius szerzetesek és világi
keresztények nagy számban szenvedtek
hitükért vértanúságot. 1637-ben közülük
kiemelkedik egy manilai családapa. Ruiz
Löriiic, aki a szerzetesekkel egytitt a börtönt, a
megküizast és a halált is lüttel fogadta Krisz-
tusért. II. János Pál pápa 1987. október 18-án
iktatta őket a szentek sorába.

29. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent
Rafael főangyalok.
30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.
Legföbb tevékenysége a Szentírás latüira való
leforditása volt. /Vulgata/

Szeptember
Isten az embert saját képére és hason-
latossáeára teremtette. Minden embemek van

Isten által teremtett szépsége, melynek meg-
valósitásához az embemek szabad akartával is

hozzákelljanilni.
Máriát létezésének első pillanatától kezdve a
második isteni Személy anyjának választotta.
Erre a méltóságra úgy felelt meg, hogy min-
den körülmény között Isten akaratát tel-
jesitette.
S mikor elérkezett az idők teljessége, öröm-

mel kiáltott fel a Teremtö, valahogy igy:
Egészen szép vagy Mária!
Ha rám tekint a Mindeiiliató, aki nagyon szép-
nek képzelt el engem is, őrül, ha megpilien a
tekintete rajtam? Teljesítem az ő akaratát,
mert ennek következtében elegánsan,
előkelően, az O gyennekeként állhatok elébe.
Megismeri rajtam is saját képmását, vagy
elszoml a szíve torzomborz lelkületem miatt?

Vizsgálódjam!
Menjek Máriához kérésemmel, akit:
Nagy öröirmiel, énekléssel zengedeznek az
egek.
Vidámságot, nyájasságot mutatnak a földiek.
Mert a szíiz Mária, mint alegszebb rózsa,
Bimbajából kinyíla. Szűzesség virága,
Ekes lilioma: Kisasszonyunk, Mára! /
H. 169. 6./

Július 1-én a Köztísztviselők

Napja volt.
A Köztisztviselői Törvény lehetőséget ad,
hogy mmden év július 1-én a köztisztviselők
niegbecsülését valamilyen fomiában kinyil-
váníthassák. Ezen a napon köszönik meg a
köztisztviselök nem könnyű, áldozatos
munkájat. Az ünnep előkésztileteiben
olvashattuk a sajtóban, láthattuk a TV-ben az
állami kitüntetések átadását, különféle fo-

gadásokat és jutalmazásokat.
Már augusztus közepe is elmúlt. Pilisboros-
jenőn a Hivatal 14 dolgozója hiába várta
legalább az erkölcsi elismerés legkisebb
megnyilvánulását. Hogyan is várhatta, hiszen
a Hivatal muiikáját ncm illik dicsérni, az ott
dolgozók legtöbbször a hozzá nem értő, vagy
rosszindulatú kívülállók céltáblái.
Akiknek illett volna köszöuteni beimüiiket,

azok helyett megteszem, mint a hivatal egyik
dolgozója és szakszervezeti megbízottja.
A Köztisztviselő Nap alkalmából kicsit
megkésve KIVÁNOK MINDEN KÖZ-
TISZTVISELÖNEK ERÖT, EGÉSZSÉGET
AZ ELKÖVETKEZENDÖ IDÖKRE,
köszönöm, hogy a lehetetlen muiika-
körülmények ellenére is emberfeletti muiiká-
tokat, sokszor összeszoritott fogakkal, sok-
szor könnyes szemekkel és eröltetett
mosollyal az arcotokon igyekeztek a tudáso-
toklioz képestjól elvégezni.

Köszönöm mások helyett!

Mayer Róbertné
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péntektől hétfö reggel 8-ig
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. Fénymásolás MINOLTA gep-

pel A/4 és A/3 méretben ( 14.-
Et / db/ A/4 áron), fotózáshoz
KODAK film kapható
Walt Disney ajándéktárgyak
kaphatók

Aktuális ajáidatuk a Tékéban
megtekinthető!

Top Video Téka, a kölcsönző!
Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21

öraig; vasarnap: zárva

i> (Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)
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Buják
Epítöanyag értekesítése
Tervezés és kivitclc/és

Külső-Bécsiút21714. hr^z.
lel: 06/60-322-021

06/20-325-446

A Miteccik bo';

folyamatosan nagy áruválasztókk 1
( vcgyiáru, barkács - eszközök, fes-

tékek, kcrókpárok, stb.. ) várjakedves
vásárlóit.

A Müvelödési Házzal szemben!
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Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok,
vakolatok, gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőföld,

kulé kavics, stb. Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörü szállítás kedvező áron

Nyitvatartás: hétfőtöl - péntekig 7-17-ig''
szombaton: 7-12-ig '

Tel: 06-26-336-466; 06-26-336-188
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Megnyílt Borosjenőn
a Móni Cukrászda

az Erdő u. 4. sz. alatt!
Várjuk kedves
veudégeüiket

óriási sütemény és torta
választékkal, fagylalt és

kávé kíilön-
legességekkel!!!

Nyitva mindemiap
10-20-ig!!

Torta rendelést
felvesziüik

26/336-150

Alapította: az Onkormányzat Képviselo Testülete
FBÍeló's kiado: SzBgedi Róbert polgármester

Feleló's szerkesztá': Marton Ferenc

A szerkesztőség cimB: 2097 Pilisborosjenó' Fó' u. 16.
Tf: 06. 26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: PBthó' Kft.

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási idcje:
Naponla - 1830-ig
Szombalon 8-12-ig
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ILLS 2000
INGATLANKÖZV ETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú cér-

beadás kűlföldieknek is. videofilmes

nyilvántartás, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsőscrban Pilisborosjenő, Uröm, Budakalász
lerületén lévc

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

Ktf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengőbolt 06-26-336-593
Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat:10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi Istváii
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l'őkehús-Baromfi Kereskedés nyílt a Bu-
dai u. 48. alatt Szentmártoniéknál

- Külöuböző baromíihúsokkal

- Tőkehússal (sertés, marha, borjú stí'.)
- Füstölt ámkkal
- Félkész fogyasztott tennékekkel

Várjuk kedves Vásárlóüikat!
N itvatartás

Hétfő Zárva
Kedd-Péntek 7-19-ig
Szomat 7-12-ig
Ebédido: 12-14-ig

Családi vasárnap- nyárbúcsúztató
szeptember 27.

9-19-ig non-stop sport-prograinok
aTeve-sziklánál.

Hagyomáuyos családi vasámap ümnár 9 éve!
Részletes program a nagy plakátokon!

Mindeiikit szeretettel vámak'

a Tennészetjárók

A Polgárőrség
telefonszámai
06-20-344-646
06-20-343-106
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Augusztus 21-én egy piros gyermek-
kerékpárt találtak. Atvehető:

Asztalos Zoltán Lovarda köz. 8.
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Felhívjuk a község lakóinak fígyelmét, hogy fenti napon szavazunk a helyi i
önkormányzat polgármester-jelöltjeire, képviselő-jelöltjeire és a kissebbségi

önkormányzat képviselő-jelöltjeire!
Ajelöltek közüli választást szeretnénk megkömiyíteni azzal, hogy

(a^ Öiikonnányzat által biztosított anyagi keretböl) közöljük a hivatalos felhívásrajelentkezett
jelöltek bemutatkozását, a Testület és a Választási Bizottság által meghatározott maximimi 1/2

oldal terjedelemben.

Az írásokat a2. a 10. oldalig olvashatják.

Október 23. -a alkalmából megemlékezést
tartunk, és egyben a helyi képzőművészek

műveiből kiállítás nyílik a
Művelődési Házban

1998. október 22-én 18 órakor.

A kiállítás megtekinthető:
október 23-tól 25-ig
naponta 14-18 óráig.

Figyelem!
1998. október 7-én szerdán 17 órakor az ART-vel kapcsolatosan, Pilisborosjenő fej-

lesztési koncepciójáról és település szerkezeti tervéről, munkaközi lakossági vita fóru-
mot tartunk, melyre mindenkit tisztelettel várunk.

Kérjük, hogy közhasznú észrevételeikkel segítsék munkánkat.
Vitaanyag a hivatalban, félfogadási idő alatt rendelkezésre áll.

Teíepülésfej/esztési és koordinációs munkacsoport

Tisztelt Adózók!
Köszönettel tartozuiik azon adófízető polgárainknak, akik pontosan teljesített beűzeté-
seikkel hozzájárulnak többek között a helyi intézmények (óvoda, iskola stb.)
muködéséhez.

Bízuiik a további teljesköríí együttműködésben és abban is, hogy a késlekedők sem
váratnak már sokáig befizetéseikkel.
1998. szeptember 7-ig befolyt összeg közel 13. 500. 000, - Ft-ra tehető.
A teljesítési határidő szeptember 15-e volt, az ezt követő befizetéseket napi kamat
növeli. -

Azok az adóalanyok, akik nem tettek adóbevallást vagy a bevallott összegeket nem
fizették be, komolyabb önkormányzati fellépésre szániíthatnak.

Figyelem

Polgármesteri
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A tartatomból:
. Választás '98
. ^yáfbucsuztíróő
. A jegyzö^ rovata
. lEgyházi Nreli

Hivatal
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A Pest megyei Munkaügyi Központ
1998. szeptember 16-tól minden szer-
dán 9 és 15 óra között kihelyezett ügyfél
fogadást tart Pilisvörösváron a
Kézműves Kamara helyiségében
(Pilisvörösvár Fő út 47. ), Pilisborosjenö
és Uröm lakói számára.

Kérjük az érintetteket, hogy a félfo-
gadási időben forduljanak bizalommal a
Központ ügyintézőihez.

A tart8loniW:
Hallgattassék meg...
Epítési tanácsok
relhwások
Pölgármesteri reagalások



nkormán zati választások 1998. október 8.

A jelöltek listája:
Polgármester-j elöltek:

Marton Ferenc, Selmeczy László, Szegedi Róbert
Képviselő-j elöltek:

Füzes Gyula, Galambos Ferenc, Genszler Károly, Heves László, Kiss Béla, id. Komlós Tibor, Kovács György, Küller János,
Makkainé Szíibó Aiidrea, Marton Fcrenc, Mayer Róbert, Mocsári József, Nagy János, Papp Akos, Papp Józsefné, Páliiikás Miklós,

Szimetli Mária, Zsitnyányi Attila, Zsitnyányi Ildikó,
Kissebbségi önkormányzati jelöltek:

Galainbos Ferenc, Mayer Róbert, Peltzer Gézáné, Stampf Román, Szegedi Ferenc, Wippelhauser Jánosné

EMUTATKOZÁSOK
Az önkormányzat felhívására, a bemutatkozási lehetőséggel élőjelöltek írásai (Abc sorrendben)

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:

Marton Ferenc polgármester és képviselö-jelölt
A polgármesteri tisztségetföállásban kívánja ellátni

Múlt, jclen és jövő.

Elórkezett a nap, amikor véglcgessé vált, kik éreznck elegendő
ellúvatottságot ahhoz, hogy szerepet vállaljanak községiink és
közösségiiiik irányításában. Huszonöt ember áll az
elkövetkezendő időkben Onök elé, hogy bizalmukat megnyerje,
és szavazatukat magáénak tudhassa. A huszonöt jelölt közíil az
egyik én vagyok.

Marton Ferencnek hívnak. Van, aki ismer, van, aki csak
hallotta a nevemet, és olyanok is vannak, akik iiem ismernek.
Húsz éve jöttem Pilisborosjenőre, és közel tizenöt évig azon
muiikálkodtam, hogy felépítsem azt a házat, amiről úgy gondo-
lom, összekötő kapocs lehet az itt élt elődök hagyománya és a
mai kor életformája között. Szerencsémre a házépítés nem vált
öncélú tevékenységgé, ugyanis 1994-ben megsziiletett a fíam. A
felelősség és az a tény, hogy mindazt, amit az idők folyamán az
Edesapámtól megtanultam, nekem is tovább kell adnom,
alapvetően megváltoztatta a goiidolkodásomat.

Ekkor kezdtem érdeklődni a falu dolgai iránt, és - sajnos -
egyedül én voltam az, aki annak ellenére, hogy nem voltam
képviselő, végigültein a Képviselő-testület üléseit. Megismertem
a döiitések köriilményeit és hátterét. Talán ezért választottak a
megalakuló Csatornamű Társulat elnökévé, és ezzel elejét vette
egy küzdelmes, jó és rossz tapasztalatokkal teli időszak. Min-
deiiki, aki ilyen feladatot elvállal, szembekeriilhet azzal a (én-
uyel, hogy egyre több dolgot egyre alaposabban ismer meg. De ez
a tudás bizouy uem mindig okozott örömet számomra - de
gondolom, másokiiak sem: ez lehet a mostanában eugem ért
dühödt támadások oka is.

Meggyőződésem, hogy a közösség hasznára csak úgy lehet az
ember, ha a döntések előtt a lehető legalaposabban, minden
irányban tájékozódik. Ennek egyik eszköze a nyilvánosság, a
goudok nyílt megbeszélése. Mivel úgy gondoltam, éppen erre
való a falu újságja, a Pilisborosjenői Hírmondó, részt vettem a lap
szerkesxtésében is. Rcmélem, ha kézbe veszik a régebbi
számokat, az akkori írásaimbaii megfogalmazottak hasonlítanak
iiiai goudolataimhoz. Azonbaii nem sikerült uyitottá ós tárgyi-
lagossá tenni a lapot. Akkor sem, amikor az akkori főszerkesztőt
a polgármester egy írás közlése miatt leváltotta, és én lettein az új
főszerkesztő. Az újságban ezután megjelenő cikkck tartalma
mialt leváltásom csak a képviselők ellenállása miatt liiúsult ineg.
Jó lenne, ha a nyílt és tárgyilagos véleménycsere nyerne teret,
lúszen ez adná meg az esélyt arra, hogy az elfqjtott indulatok ne

söpörjék el az érveket.
Ennyit a kezdetekről a teljesség igénye nélkül. Remélem a

választások előtt, a személyes találkozások során bővebben
beszélgethetünk, és Önök is választ kapnak kérdéseikre.

Mindeiiképpeu hasznosnak érzem, hogy a csatorna építése
során reugeteg emberrel megismerkedtem. Még akkor is így
gondolom, ha nem mindeiiki búcsúzott el tőlem elégedetten. De
megismertem, ki hol lakik, és hogyan él. Szembesültem goud-
jaikkal, megismerhettem vágyaikat. Megpróbállam a
lehetőségekhez képest a legtöbb kedvezményt elérni számukra.
Ugyanakkor az Önkormányzat vezetésével, valamint annak lü-
vatalával kialakult viták makacsságomat és tűrőképességemet
erősítették meg. Nem tudtam elfogadni, amikor a közösség
érdekében végzett muiika egyéni érdekké silányult, ha a sértett
hiúság befolyásolta a döutéseket. Most, hogy a választások során
polgármesterjelöltként indulok, érdeklődéssel tapasztalom, mi-
lyen sok olyan dolgot tulajdonítanak uekem, amit nem mondtam,
és milyen sok dolgot hallgatnak el, amit mondtam. Ezért azt
hiszem, jobb, ha engem kérdeznek meg kételyeik esetén.

Röviden mégis elinondanám Onöknek, mit és miért szeretnék
megvalósítani, ha bizalmiúcra érdemesuek találnak.

Szerintem alapvetően fontos, hogy szemléletváltás történjen az
elkövetkezendő időbeu. Változó világban élünk, ahol nem fognak
kímélni bennünket. Tehát alapvetően racionális, felelősen
gazdálkodó, vállalkozási szemlélettel mííködő tevékenység ludja
a falut a felszínen tartani. Hogy céljaiiikat megvalósíthassuk,
szívós muiikára lesz szükség. Ugy gondolom, hogy két csoport
van minden közösségben, akiknek támogatása alapvető köte-
lesség. Az első csoport a gyerekek: számukra neküiik kell
megteremteni a lehetőséget, mert ők a reményteli jövő. A másik
csoport az idősek, róluk is neküiik kell gondoskodni, mert ők
képviselik a múltat. Mindkét csoport sebezhető és kiszolgáltatott.

Aki bármilyen módon kapcsolatba keriilt az óvodával, ahol
szíízhúsz gyereket goiidoziiak iiyolcvan férőhelyen, vagy az
iskolával. ahol több víz vau a falakban, mint a vízvezetékben,

tudja, hogy rendkívül sok adósságuiik van a gyerekek feló. Ha
nem tudjuk nagyon rövid időn belül megoldani ezeket a gondo-
kat, bizony a szülők el fogják vinni a gyerekeket máshová, mert
mindeiiki a legjobbat szeretné a gyerekének. Nem szeretném, ha
a buszozó gyerekek száma megnövekedne, sőt jobb lenne, ha
csökkenhetne. Minden erőt és lehetőséget ennek szeretnék
alárendelni. Nem igérek úszómedencét és egyéb extrákat,
elégedett lenuék, lia tágas, egészséges, világos termekben -

játszhatuának, tanulhatnának gyerekeink. Mindezt azonbaii úgy
kelleiie megvalósítaui, hogy a tervezés alapvető szempontja az
üzemelletési költsóg ésszerű alakulása legyen.

Az idősek életének könnyítésén most is sokan és lelkiismerete-
sen dolgoznak. De sok olyan emberröl tudok, akiknek szintén jól
esue a figyelem és a segítség. De kérni nem akarnak, vagy nem
tiidnak. A mi feladatunk, hogy ez a segítség eljusson hozzájuk.

Számtalan feladat áll még előttüiik, hiszen amerre járunk,
miiidenütt lehetne javítani. De ahogy saját háztartásukban is
lehetőségeik szerint rangsorolják teendőiket, nein lehet ez
máskéut a falu gazdálkodásában sem. Csak akkor tudjuk út-
jaiiikat rendbe hozni, intézményeiiiket jobbá tenni, ha felelősen
gazdálkoduiik, mert pénzt csak akkor tudunk szerezni, ha ered-
ményeket, saját erőt mutatuiik fel. Nagyon szeretném, ha
egészként kezelnénk a községet, és a bécsi úton élők gondjait is
felvállalnák a faluban élők, szemben az eddigi gyakorlattal. Ezért
uagyvoiialú és tisztességes gesztusnak tartanám, ha bécsi úti
jelöltet is támogatnának a szavazás során.

Nem hiszem, hogy sarkaiból ki kellene fordítani a világot. Azt
goudolom, hogy aki ad ennek a közösségnek muiikát,
lehetőséget, támogatást, az kapja meg a maximális segítséget
bármely gondjáuak megoldásához, aki nem ad semmit, de
köztüiik él, az kapja meg azt, amit a törvény előír. De aki kárt és

bossziíságot okoz, érezzc, hogy nem teheti ezt következmények
nélkül. Aki ezzel egyetért, eszerint cselekedett és cselekszik,
azzal lehet együttműködni.

Kettős szerepben kérein támogatásukat. Polgármesterjelöltként
szeretném megvalósítani mindazt, amit most elmondtam
Önöknek. Bizalmukra és segítségiikre nem csak a választások
idcjén, hanem utána is szcímítok. Hasznosabbnak gondolom az
őszinte bírálatot, mint a közönyös cgyetértést. Mivel nem egyedül
pályázok a polgármesterségre, csak remélhetem a sikert, de
biztosra vemú hiba lenne. Ebben az esetben képviselőként sze-
retném megpróbálni elképzeléseimet érvényesíteni, ezért
képviselőjelöltként is indulok.

Hárman induluiik a polgármesteri jelöltségért. Lehel, hogy
véletlen, de úgy alakult, hogy községíiiik volt tanácselnöke, majd
első polgánnestere képviseli a múltat, a liivatalban lévő pol-
gármester a jelent. Szeretném, ha úgy éreznék, nekem a jövőt
sikerült az iinént felvázolnom. Ha egyedül lesznek a
szavazófíilkében, ahol csak önmagiiknak tartoznak felelősséggel,
gondoljanak erre. Es függetlenül attól, hogy kit választanak,
jo[jenek el miudannyian szavazni, mert fontos, hogy további
életiüiket együtt alakítsuk.

Udvözlettel:
Marton Ferenc

Selmeczy László
(a físztséget társadalnii niegbízásként kívánj'a ellátni)

Nevem Selmeczy László, 1947. május 3-án sziilettem, a Szabolcs
meg>'ei Soiikádon. Iskolai végzettségem villamosenergia-ipari
tecluúkus.

1979-től lakom Pilisborosjenőn a Rákóczi u. 3. sz. alatti családi
házamban. 1979-től aRozmaring MGTSZ. pilisborosjenői káq)i-
tos üzemében, majd az építési osztályon építésvezetőként dolgoz-
tam.

1983. március 1-től 1989. december 31-ig az Urömi Községi
Közös Tanács, 1990. szeptember 30-ig a pilisborosjenői Tanács
eluökeként, majd 1991. októberéig Pilisborosjenő pol-
gármestereként dolgoztam, és szereztem államigazgalási gyakor-
latot, valamint ismereteket Pilisborosjenő lakosainak gondjairól,
problémáiról.
Miuikálkodásom igazolásául megépült a Művelődési Ház, tele-
fouhálózat, megkezdődött a gáz bevezetése.
Jeleuleg a Budapesti Elektromos Míívek igazgatóságán
muiikavédelmi és környezetvédelmi feladatokat látok el.
Alapvető célom, hogy Pilisborosjenő valamennyi lakosa ezen a
településenjól érezze magát. Ennek érdekében a következő célok
luegvalósítását tartom szükségesiiek:

miudeut el kell követni annak érdekében, hogy az MO
autópálya településüiik közigazgatási határain belül ne
épüljöu meg

':' gyermekeiiik és a saját érdekünkben az oktatás feltételrendsz-
erében jelentős fejlesztést kell előirányozni (tanterem bővítés,
toraaterem megépítése)

. el kell készíteni településünk általános hosszútávíi rendezési
tervét

.:' ezen belül: miniinál szinten lakóterület bővítést (pld.
íidülőterületek átminősítésével)

rl a falu központ kialakítására részletes tervet kell készíteni,
különös tekintettel az orvosi rendelő állapotára, valamint az
öiikormányzat lúvatalának elhelyezésére. Ezzel a Művelődési
Ház is a rendeltetésének megfelelően működhet

'. a felszíni víz elvezetését az utak csatornaépítési munkálatok
utáni rendbetélelével ( aszfaltozás) kell megoldani. pld. Szent
István, Patak, Vár, Ady E. utcák és, hogy a temetőt is
meglehessen közelíteiü, az Iskola utcát is.

. mielöbb sziikségesnek tartom a csatorna társulás és az öiikor-
mányzat közötti pénzvitát rendezni, szükség esetén a felü-
gyeleti szervek bevonásával
tovább kell bővíteni a szociálisan rászomlók rendszerét
Meg kell oldani és megszeretném oldani a fíatalok sportolási
lehetőségeinek bővítését pld. íütball, kézilabda, stb..)

Ezeket a célokat természetesen egyedül nem tudom megoldaiii,
ezért kérem a falu valamennyi lakosát, amennyiben ezekkel a
célokka) egyetért megvalósításukban segítsen és jöjjön el a
választásra. Tisztségemet társadalmi, nem főállású tiszt-
ségviselőként szeretném ellátni, úgy gondolom, hogy az ití
maradt pénznek van a faluban fontosabb helye.

Selmeczy László

Szegedi Róbert
A tisztséget társadalmi megbízásként kivánja ellátni

Tisztelt Választó!
Felhasználom az újság lehetöségét arra, hogy bejelentsem, én is indulok a választáson (jelöltként) a
polgármesteri megbízatásért.
Az írásos bemutatkozást a választópolgárokhoz személyesen szóróanyagként eljuttatom. Nagyon kérem e
helyről is, hogy a község minden választója vegyen részt a választáson.
A választópolgárokkal személyes találkozót kínálok fel. A helyet és idöt a szóróanyagombanjelölöm meg.

Addig is köszönömjóindulatú érdeklödésüket.
Szegedi Róbert polgármester



KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

Füzes Gyula

Heves László

Tisztelt borosjenöi lakótársaim!
Szeretnék Önöknek bemutatkozni és megismertetni prog-
ramomat, amit ez 1998. október 18-án megtartandó Onkor-
máiiyzati választásokra készülve írtam. Füzes Gyiila vagyok,
1946. március 18-án születtem Óbudán. Iskoláimat Bu-
dapesten végeztem. Középiskola után gépipari technikum
következett, majd a foglalkozásomhoz szükséges felsőfokú
kereskedelini és ámforgalmi vizsgát szereztem meg. 1979-
óta egyéni vállalkozó vagyok, magánkereskedöként dolgo-
zom. Nős vagyok, két felnőtt lányom van, 21 és 24 évesek.
A választáson, mivel soha sem voltam semmilyen pártnak a
tagja, fiiggetlenjelöltként indulok.
1992-ben költöztem Pilisborosjenö újtelepre. Szép lassan
kezdtem megismerni a környezetemet. A hosszú ideje itt
lakókkal beszélgetve közvetlen lakókörzetünk egyre több
problémáját isniertem meg. 1998 elején elindult egy közös
munka: a falu általános rendezési tervének kidolgozása. A
polgánnesteri hivatal létrehozta a Településfejlesztési Ko-
ordinácios Muiikacsoportot, ebben a munkában én is részt
veszek, és itt képviselem a Bécsi úti területet. Ugyan csak
1998-ban létrehoztuk az "M0"-ás megépitése elleni civil
egyesületet, ahol megválasztottak az elnökségbe. A Pol-
gármesteri Hivatalban megtartott falugyűléseken a lakótár-
saim felszólalásaiban mindig visszatérő panasz volt, hogy
emiek a falurésziiek aránytalanul kevesebb jut, pedig itt lakik
a falu lakosainak kb. 25%-a. Sajnos azt kell mondanom,
hogy ez az aránytalanság mind a mai napig így van. Nem
csak az itt meg nem valósult beruházásokra gondolok, hanem
arra, hogy az információk is igen csak hiányosan érkeztek
hozzáiik; azonban ma már, mivel tágabb kömyezetemben

kézbesítem a helyi újságot, ismét több információhoz
juthatunk.
Szegedi Róbert Polgármester Urral sok szócsatám volt, míg
meg tudtam győzni, hogy a Tücsök utca végének rendbe-
hozására nagy szükség van. Sajnos a csatorna megépítése
után megígért szilárd burkolat terítése már elmaradt. Pedig
nagyon fontos lenne, mert a közművek, telefon, csatorna
építésének befejezése után az út nem lett rendesen helyre
állítva. Ez ügyben a Polgánnester Ur és a csatoma társulat
egymásra mutogat, az itt élő emberek meg közlekedjenek,
ahogy tudnak! A közvilágítás megépítése is félbe maradt, jó
leiine befejezni! Talán sokak által ismert, hogy azért késett
hónapokat a Bécsi úti rész szennyvízátemelöjének átadása,
mert a hivatal elfelejtett energiát igényelni. A bécsi úton
régóta megígért járdaépítés sem történt meg, jó lemie ott
zebrát is felfesteni, mert a gyalogosközlekedés balesetveszé-
lyes. Meg kell einlíteni azt is, hogy a téglagyár új agyag-
bányát akar nyitni, amit az itt élő lakosság teljes joggal
ellenez.

Ugy gondolom tarthatatlan, hogy emiek a területnek nincs
képviselője, hiszen a hiányosságokat sorolhatnám a
Panoráma utca, Kövesbérci út, Kavics utca, Téglagyári rész
lakóinak panaszaival. Látszik, hogy annak, akit az itt élők
képviselöjükiiek választanak, lesz tennivalója bőven a jobb,
színvonalasabb kömyezetért.

Ha engem választanak meg, akkor legjobb tudásoni szerint,
tisztességgel fogom képviselni a közügyeket.

Füzes Gyula

Galambos Ferenc

Galambos Ferenc vagyok, Pilisboro^jenőn születtem
1934. szeptember 27-én.

A helyi öiikomiányzati és a német kisebbségi önkor-
mányzati választásokon fúggetlenjelöltként indulok.

Pilisborosjenön nöttem fel, itt jártam iskolában.
Elvégeztem a 8 általánost. A Láng Gépgyárban kezdödött
szakniai pályafutásom géplakatos-motorszerelő szakon
1960-ban a Láng Gépgyár kiküldötteként mint vezető szerelö
a Magyar Hajó- és Darugyárba kerültem. Tengeri hajók
átadójaként sok országba és tengeri kikötőbe jutottam el.
Közben elvégeztem a Báiiki Donát gépipari teclmikumot
"stabil és- motorkezelői szakot 1500 lóeröig". Ez volt a
feltétele további kiküldetéseimnek. A sokéves kiküldetés

automatikusan hozta a többnyelvüséget.
Ezl a rövid életrajzi bevezetőt a2ért tartottam

fontosnak, mert ugyan a helybeliek és a régen itt lakók
gondolom jól ismernek, de csetleg a nem rég ideköltözöttek
még nem, s legalább e rövid bevezetőböl valamilyen infor-
mációt kapnak a képviselőjelöltről.

Tennészetesen a megvalósítandó tervekröl csak kevés
információval rendelkezhetek, mivel a falu előtt álló tervek és
teimivalók csak a választások után juthatnak birtokomba.
Egy biztos azért indultam jelöltként mindkét öiikonnányzat-

ban, mert lokálpatriotának érzem magam, szeretném a
község fejlödését elősegíteni.

Az első ciklusban 1990-töl 94-ig mint független
képviselő a kulturális bizottságban dolgoztam. A rend-
szerváltás óta, ha visszapörgetem az idöt, el kell ismerni több
történt a község életében és fejlődésében, mint az előző 50 év
alatt. Ugy érzem, hogy még nagyon sok tennivaló és még
nagyon nagy feladatok előtt áll a község.

Nagy és komoly feladat háml az elkövetkező ciklus-
ban a megválasztott képviselö testületre, a helyes döntések
nagyon fontosak és sok minden fog ajó döntéseken múlni.

Befejezésül: Ha bekerülök a testületbe, minden tudá-
sommal a község érdekét fogom szem előtt tartani. A
testületen belüli szavazatomat mérlegre rakva, a község előre
lépését és fejlődését kívánom támogatni.

Ezúton köszönetet mondok mindazoknak, akik a ko-

pogtató cédulájukkal elősegítettékjelölésemet.
Köszönet azoknak a polgároknak is, akik megtisztel-

nek bizalmukkal és szavazataikkal.

Galambos Ferenc

Tisztelt borosjenői választópolgárok!
Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok Önöknek,

miiit képviselő jelölt.
Heves László, 50 éves családos ember vagyok. Gyer-

mekkorom óta élek itt, feleségem született borosjenői. Iskolai
végzettségein erősáramú technikus, filmszakmai főiskola. Közel
30 éve filmgyártással és televíziós műsor készítésével foglalko-
zom. Munkám során többször bejártam már az országot, ha
lehetőségem nyílik, tapasztalatokat gyűjtök egyéb önkormányza-
tok muiikájáról. Hogyan oldják meg máshol a problémákat, mi
módon lehet kiakiiázni a lehetőségeket, miként lehet azt nálunk
is hasznosítani. Nyitott szemmel járok, mivel most is testületi tag
vagyok. Változatlanul az a véleményem, hogy eredményeket
elérni csak akkor lehet, ha a falu érdekeit tartjuk szem előtt,
személyeskedés és egyéni érdekek nélkül.
Megítélésem szerint néhány fontos feladat a kövefkező években:
- Csatornázás után vagyunk végre, most az útíiálózat szilárd
burkolattal való bevonása, illetve ezzel együtt a felszíni
csapadékvíz elvezetése szükséges.

- Előrébb kell jutni az orvosi rendelő építésével, a Polgármesteri
Hivatal elhelyezésében, így a Művelődési Ház eredeü céljának
megfelelően működhetne.
- Következő négy évben bővíteni, illetve korszerűsíteni kell az
iskolát.

- az elmúlt időszakban nem sikerült megvalósítani a külterület
összekötését a faluval, amit változatlanul fontosnak tartok.
- Olyan vállalkozásokat kell támogatni, amelyek munkale-
hetőségeket biztosítanak a helyieknek, ezzel együtt bevételt a
falunak, szem előtt tartva a környezetvédelem szempontjait.
- Jelenlegi szociális gondozás feltételein szintén vanjavítani való

- Küzdünk az MO-ás autópálya falunk határában történő
megépítése ellen.
Köszönöm az eddigi bizalmat, a jövőben is igyekszem
képességeim szerint ennek a közösségnek továbbra is a javát
szolgálni.

Heves László

Kiss Béla

Tisztelt pilisborosjenői Választópolgárok!
Mindenek előtt megköszönöm a Pilisborosjenői Hírmondó

szerkesztőségének, hogy inint képviselő-jelölt bemutatkozhatok
a falu választópolgárainak.

1947-ben születtem Pilisborosjenőn. Az általános iskolát
is itt végeztem el. Budapesten a Kereskedelini Szak-
középiskolábaii érettségiztem, majd felsőfokú áruforgalini szak-
tairfolyaini végzettséget szereztem. A mai napig a kereskedelem-
ben dolgozom. Nős vagyok, két leány gyermekem van.

Mivel itt születtem erősen kötődöm a faluhoz, gyerekko-
rom óta szeimnel követem minden rezdülését, figyeleinmel
kísérem fejlődését és ezért látom a feladatokat. Fontos számomra
az itt élő emberek minéljobb közérzete. Célunk kell, hogy legyen
egy egészséges közösségi szellem kialakítása, ahol a falu lakosai
együttmuködnek a falu szépítésében, műszaki színvonalának

emelésében és a közbiztonság megtereintésében.
Egyes célkitűzéseink már az előző évek során megfogal-

mazódtak bennem, ehhez kell az anyagiakat megteremteni és
minél előbb hozzá kell fogni , hogy az oktatás, a művelődés és az
egészségügy helyi problémái végre megoldódjanak. Az
elkövetkezendő időben fokozottabban kell kihasználni a falu
páratlan tennészeti és környezeti adottságait, mert ebben még
nagy lehetőségek rejlenek. Gondolkodnunk kell egy közvetlen út
kiépítésén, amellyel be tudjuk csatolni a Bécsi úti külterületet a
falu vérkeringésébe.

Ha ebben a munkában az Önök szavazatainak ered-
ményeképpen részt vehetek, mindent megteszek azért, hogy a
falu megelégedésükre fejlődjön.

Kiss Béla

Küller János

Független önkormányzati képviselö-jelölt
Születésem óta /1955/ Pilisborosjenőn élek, a Budai úton

lakoin. Híradástechnikai Szakközépiskolában érettségiztem,
elektroműszerész vagyok. Katonaság után a Medicorban röntgen-
fejlesztőként, majd egy lúradástechnikai szakközépiskolában dol-
goztain. Több, iniut évtizede vagyok magánvállalkozó, vákuum-
fémgőzöléssel foglalkozom. Lakcímemen található egy betonter-
mékeket és radiátorokat forgalmazó gazdasági társaság raktára.

Saját boldogulásom inellett inindig fontos volt nekem
falunk mindenkori jelene és jövője. Tagja vagyok a Pilisboros-
jenőért Aalapítvány kuratóriumának. Mindent megteszünk, hogy
forrást szerezzünk, vagy munkánkkal pénzt teremtsünk az
alapítvány által támogatott célok számára, döntéseinkkel fontos
és szép célokat támogatunk.

Több sikertelen próbálkozás után 3 éve végre sikerült:
kezdeméuyezésemre - faluiik önkormányzata és polgármestere,
valainint a Pilisvörösvári Czif&a György Zeneiskola igazgatója
segítségével- létrejött Pilisborosjenőn a Zeneiskola. Ezzel régi
vágyam teljesült, ahogy eddig, úgy ajövőben sem fogom sajnálni
sem a muiikát sem az anyagi táinogatást az intézinénytől. Az idén
már közel 100 gyerek tanul zenét a pilisborosjenői
Zeneiskolában.

Sok éve rendszeresen szervezek olyan rendezvéuyeket,

ahol sokaii együtt érezhetik jól magukat, ezzel erösítve az együvé
tartozást, s segítek mindenki másnak is, aki hasonlóképpen
cselekszik.

Az eddigiekben tehát - a falu egyszerű polgáraként- a
szabadidős együtüét szervezése és a kultúra terén lehettem a falu
közösségének hasznára.

Most úgy gondolom, hogy az ország - és benne a mi
falunk - érdemi változás, fejlődés előtt áll. A fejlődés iránya, és
ezen iráiiyba tett minden konkrét lépés nagyon fontos, mert
visszafordíthatatlan. Fejlődni kell, de úgy, hogy továbbra is
itthon érezliessék magukat Pilisborosjenőn a régi és új boros-
jenőiek. Ez a szükségek és lehetőségek pontos felmérését, a
fontossági és sürgősségi sorrendek inegállapítása során a
legkülönbözőbb érdekek felelősségteljes egyeztetését jelenti.
Megalapozott, körültekintő döntéseket kell hozni, s a döntósek
következetes, ellenőrzött végrehajtását kell biztosítani.

Ezen döntések előkészítésében és meghozatalábaii sz-
eretnék részt venni és vállalnám az ezekkel kapcsolatos felada-
tokat az Önök megbízásából, ha megtisztelnek bizalmukkal és
képviselővé választanak.

Küller János



Mayer Róbert Nagy János

önkormányzati képviselő-, és
német kisebbségi önkonnányzati képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Sokaii már ismernek, lüszen sziiletésem óta, 60 éve élek

itt Pilisborosjenőn. Szüleim is itt éltek nagy köztiszteletbcn. Itt
jártam óvodába, általános iskolába, innen indultam el a rádiós
pályára, amelyben ma is aktívan fejlesztő inérnökkónt dolgozom.
Ugyan tavaly december 20-val nyugdíjba vonultam, de a korábbi
munkahelyemen tovább dolgozom, jelenleg a MAV első mikro-
hulláinú lánca megépítésének műszaki koordinációjával bíztak
meg.

Feleségein, leánykori nevén Németh Eva Hegyeshalom-
baii született, házasságunk óta itt lakik Pilisborosjenőn. Jelenleg
a Hivatal ügyfélszolgálatát látja el más egyéb munkái mellett.
Feluőtt leáuyaiiik Gyöngyi és Krisztina két-két diplomával ren-
delkeziiek.

Az önkonnányzati választáson képviselő jelöltként, és
ezzel párhuzamosan Pilisborosjenőn először megalakuló német
kisebbségi önkormáiiyzat képviselő jelöltként is indulok, mind-
kettőn független jelöltként. Nem voltain és nem vagyok párt
tag)a.

Hogyan is kapcsolódtam a falu közszolgálati életébe? A
80-as évek vége felé a véletlen úgy hozta, hogy kezembe került a
falu rendezési terve, amelyben döbbenten fedeztem fel, hogy a
többségébeu ürömi közigazgatás a közös iskola falunk felé
megkeriilésével az MO autópályát és az ezzel párhuzamos 100
kV-os táwezetéket megépítést hagyta jóvá. Eleinte szűkebb kör-
beu, de az "alvó" lakosságot tiltakozásra felráztiik. A helyi
Duuakör és akkori uii. falúvédő mozgaloin alapító tagja lettem. A
mozgalom az Uröm Község Közös tanácsát is felelőségre vonva
elérte, hogy az építkezést abbahagyták.

Ezzel párhuzamosan a német kisebbség 12 fő aláírásával
- köztük az enyémmel is - a Elnöki Tanácstól kérelmeztük
Pilisborosjeuő község önállóságának visszaállítását. Nép-
szavazást reudeltek el, amely még a rendszerváltás előtt eldön-

tötte: A két falú közigazgatása szétvált.
A Közös Tanács utolsó évében a falú érdekében sokat

fáradozott Dr. F. D. lanácstag barátom elhalálozott a tanácsban a
helyére kerültem. A szétválással kapcsolatos teendők oroszláii
rcszc a "nyakamba szakadt", mert a borosjenői tanácstagok erre
az időre a falú elöljárójává választottak. Létre hoztuk Pilisboros-
jenő önálló Tanácsát. A működés kezdeti feltételeinek
inegteremtése sok nehézséggel jártak. Egy működőképes Hivatalt
kellet létre hozni.

Az első szabadon-választott önkormányzatnak négy évre
képviselője, majd a műszaki bizottságnak elnöke lettem.
Résztvettem a gázprogram és a csatornázás lakossági szervezési
munkáiban.

Az önkormányzat ülésein eluralkodtak a sértő szemé-
lyeskedések, az új gondolatot már nem tartalmazó és véget nem
érö hozzászólások, az "ügyrendi" viták. Száinos kudarc iiúatt az
első négy éves testületi muiika "elfárasztott", és igy képviselőnek
nem indultam újra a második ciklusban. Továbbra a műszaki
bizottság muiikájában külső tagként máig is résztvettem.

Miért indulok mégis a választásokon? Mert úgy gondo-
lom, hogy képviselőként hangot tudok adni a falu "csendes"
többségének is, akik nem kívánnak zajos ipari, hanem ember-
séges lakókörnyezetet, akik nem akarják, hogy az MO-s kör-
gyűrűhöz hasonló megterhelések érjék a lakosságot és akik nem
akarják "eladni" a falút. Ezzel szemben biztosítani kell a falu
önszapomlatának kedvező lehetőségeit, az ittem fiatalok
fészekrakásához olcsó építési telkeket. Továbbra szeretném a falu
tarka kulturális elemei közti lüdakat ápolni és megerösíteni,
szeretnék békeséget és szeretném az indulatokat egymást
megértve megfékezni.

Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavazzanak ráin,
szavazzanak mindazokra a képviselő- és polgármester jelöltekre,
akikben úgy látjak, hogy az öiikormányzat még inkább az Onök
szolgálója és szolgáltatója lehet.

Mayer Róbert

Mocsári József

Tisztelt Polgártársak!

Mindenekelőtt azt kívánom Onöknek, hogy minél na-
gyobb támogatottsággal megválasztott képviselőtestületük és pol-
gármesterük legyen. Tegyen ezért mindenki "néhány lépést"!

Mocsári József vagyok, a pilisborosjenői Altalános
Iskolában tanítok matematikát, fizikát és számítástechnikát.
1955-ben születtem Budapesten. 1980-ban szereztem az Eötvös
Lóránd Tudományegyeteinen matematika-fízika szakos
középiskolai tanári diplomát. 1989-ben ugyanott a számítástech-
nika szakot is elvégeztem. 1983 óta tanítok pilisborosjenői ta-
nulókat.

1994-98. között az önkormányzat oktatási bizottságának
külsős tagjaként dolgoztaiii. Egyik legnagyobb eredményünkiiek
tartom, hogy sikerült kiharcolnunk az általános iskolai
száinítástechnika oktatás feltételeinek megteremtését. 1997-98-
baii részt vettem a választási-szavazatszámlálási bizottság
muiikájában és az ott szerzett pozitív tapasztalatok ösztönöztek az
első mondat leírására.

Azon képviselő jelöltek közé tartozom, akik a "hmnán
szolgáltató szférá"-baii tevékenykedve ennek a területnek a prob-
lémáit látják át legjobban, és azok megoldását tartják az egyik
legsürgősebb feladatnak. Nem fontossági sorreiidben, és nem a
teljesség igényével tehát ezek a következők: a falu tömeg- és

versenysportja (elemi szintű lehetőségek sincsenek évek óta); az
általános iskolában és az óvodában a gyerekek létszámának
megfelelő hely biztosítása; orvosi ellátás javítása; a művelődési
ház és a polgármesteri hivatal megfelelő helyének biztosítása;
stb.

Feladatomnak tekintem, hogy azon helyi társadalini
rétegek (idősek, fíatalok, gyerekek) amelyeknek - divatos kife-
jezéssel élve - "kicsi az érdekérvényesítő képességük", ne szorul-
janak háttérbe a döntéshozatalnál, véleményuk haiigsúlyosan
megjelenjen a képviselők előtt. Ugy érzem, van tennivaló bőven
ezen a területen.

Az MO ügyben mérlegelnie sem kell a képviselőknek, oly
egyértelmű a (két) falu álláspontja. Csatlakozom azoklioz, akik a
Bécsi úti településrész képviselőinek részvételét a testület
munkájában a helyi demokrácia szükséges feltételének tekintik.

Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették ajánlásukkal
jelöltségemet. A választások eredményétől függetlenül kívánok
Önöknek eredményes eljövendő négy évet.

Mocsári József

Tisztelt Pilisborosjenői Választópolgárok!
Közeledik az önkormányzati választások idöpontja, ami azt jelenti, hogy a -
községjelenlegi testilleti tagjainak mandátuma lejár. Ebből következik,
hogy egy megújult, vagy új testületet kell demokratikus úton Önöknek
megválasztani. Személyemben a nemzeti elkötelezetségü Magyar Igazság és
Elet Párt támogatásával tívánok részt venni a képviselőségért való meg-
méretetésben. Ez nem jelenti azt, hogy politizálásra kerülne sor a testületi
üléseken, de viszont fokozott odafígyelést a község érdekében. Fontosnak és
elkeriilhetetlenek tartom az új testület részéröl:
. Képviselő-testület mindenek felett való konstruktív hozzáállását, a község

fejlődésének előmozdítása érdekében,
. lakossága való rendszeres kapcsolattartás (véleménykikérés, meghall-

gatás),
. a mai nehéz gazdasági helyzetben megőrizni az önkormányzat pénzügyi

egyensúlyát (túlköltekezés, esetleges eladósodás megelőzése),
. község (térség) zöldövezetének tisztaságának megőrzése,
Gondolom, hogy a felsoroltakhoz elsősorban csak pozitív hozzáállás szükséges.
. szociális gondok érzékelése (idősek, több gyermekes családok,

muukanélküliek),
. oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése (tornaterem építés, tanterem kor-

szerűsités, stb.)
. orvosi rendelő probléma megoldása. Az egészségügyi hatóságok sza-

bályainak nem felel meg. Gondoljuk csak meg, ha bezáratásra kerülne a
reudelő, akkor a betegek utazásra kényszerülnének. Tehát itt is sürgősen
lépni kell a megoldás irányába,

. község infrastruktúrájának tovább fejlesztését ("SOS" csapadékviz
elvezetés, szilárd útburkolat). Miről is van itt szó! Részemről kiemelten és
párhuzamosaii kell kezelni a csapadékvíz elvezetést, és a szilárd útburkolat
megépítését. Jelenleg a község utcaképének két arculata van: az egyik
aránylag rendezett, ahol van már útburkolat, illetve (balkáni) magas útszin-
tek, poros, gödrös, egészségre ártalmas és balesetveszélyes. Sok bosszúsá-
got okoz a környék lakóinak,

. papi földek megnyugtató rendezése,

. munkahely teremtés,

. MO-ás autóút észak-nyugati, Pilisborosjenőt, Ürömöt érintő szakaszának

megépítését mcgakadályozni,
Gondolom, hogy az itt felsorolt teendők Önök előtt ismertek, ezek nem
ujdonságok. Az itt leirtakat nem szándékoztam rangsorolni. Valószínű, hogy
néhányat kihagytam, de tudatában vagyok mindezek megvalósításának anyagi
korlátaival, ezért nem csak egy ciklus idejére gondoltam, a felsoroltak meg-
valósitására.

Minden egyes feladat döntése felelősségteljes, hozzáértő, lelkiismeretes, a KOZ
javát szolgáló testületi tagokat igényel. Tehát nem mindegy, hogy milyen
hozzáállású személyek kerülnek a község élére. Nem mindig csak a pénz a
meghatározó. Ugy érzem, hogy az önkormányzat munkaját és a község fej-
lődését pozitívan elő tudom segíteni.

Ezért kérem Önöket, hogy személyemet szavazataikkal támogassák.
Tisztelettel:

Nagy János

ÖNÉLETRAJZ
NAGY JANOS foglalkozásom müszaki oktató. 20 éve lakom Pilisborosjenőn,
nös két nagykorú lánygyermek apja vagyok. Tolnanémedin szfllettem 1948-
ban. Szüleim keresztény nemzeti szellemben neveltek. Az általános iskolát
szülőfalumbanjártam ki. Azakkori érdeklődési köröm, mintalegtöbb fiatalnak
a technika volt, ami meghatározta a pályaválasztásomat, karosszérialakatos
szakmát tanultam. Szakmunkás bizonyítványt szereztem 1966-ban Budapesten
a Bánki Donát Szakmunkásképző Intézetben. 1966-1970 közötti időszakbaii
különbözö autójavítókban dolgoztam. 1967-71 között kijartam a JózsefAttila
Altalános Gépipari Technikumot, ahol érettségiztem és Technikusi képesitést
szereztem.

1970-ben elhelyezkedtem a szakmában oktatóként. Felsőfokú tanulmányaimat
munkavégzés mellett levelező tagozaton jártam a Budapesti Müszaki Egyetem,
illetve Dunaújvárosi Nehézipari Műszaki Egyetem Főiskolai karáii 1987-ben,
ahol műszaki oktatói oklevelet kaptam.

28 éve a szakképzés területén dolgozom, mint oktató. Munkahelyem Bu-
dapesten a Bánki Donát S^akközép és Szakmunkásképző Iskola. Jelenleg
közoktatási vezetői szakirányú oktatásban veszek részt.

Papp Akos

Tisztelt választók, hölgyeim és uraim! 5.
Az 1998. október 18-rakiírt önkormányzati választásokon független képviselő-
jelöltként szeretnék indulni. Mielött azonban programom ismertetném, néhány
szót szólnék magamról is azok számára, akik nem ismernek. 1976-ban szület-
tem Budapesten. Születésem óta Pilisborosjenőn élek, ide jártam óvodába és 6.
általános iskolába. 1994-ben érettségiztem az Obudai Giinnáziumban. 1995-
ben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakára,
majd azt követően a politikaelmélet szakot is elkezdtem. Jelenleg is egyetemi
hallgató vagyok, emellett azonban egy vezető magyarországi közvélemény-
kutatással foglalkozó cégnél is dolgozom. Az elmúlt négy évben több 7.
képviselőtestületi ülésen részt vettem, amely módot adott arra, hogy a helyi
döntéshozás gyakorlatába is belepillantsak, noha egyetemi tanulmányaim miatt
elméletben elég jól ismerem. Ugy gondolom, fíatal korom ellenére felelősséggel 8.
el tudom látni a képviselői feladatot, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal.
Részt vettem különféle társadalmi munkákban (Pilisborosjenői Hirmondó
szerkesztő bizottsága; szavazatszámláló bizottság), 1998. július 15-én alapitó 9.
tagja lettem a Ne"MO" civil szervezetnek, ugyanis meggyőződésem, hogy az
autópálya/autóút/út építését mindenáron meg kell akadályozni.
Választási program
1. Elengeidhetetlen a sajtószabadság szellemében a közvélemény lehetö

legreszletesebb, pontos és hiteles tájékoztatása a falu valós anyagi és
kulturális helyzetéről, javairól, és az ezekkel összefüggő gondokról.

2. A választások után átfogó helyzetképet kell készítenünk a falu aktuális
helyzetéröl, amely azt a célt szolgálja, hogy az 1999-es költségvetés
tei-vezhetőbb, és a többség igényeinek jobban megfelelő legyen. Ebbe a 10.
munkába be kell vonili az intézményeket is.

3. A község oktatási-kulturális intézményeinek (iskola, óvoda) nagyobb 11.
péiizügyi támogatást, érdekeik hathatósabb védelmét kell biztosítani.
Szerintem megengedhetetlen, hogy az iskola költségvetését gyakorlatilag
az állain állja, az önkormányzat csak egy-két milliós könyöradománnyal 12.
járul hozzá ehhez, ugyanakkor a problémák miatt a pedagógusokat os-
torozzák.

4. A polgármesteri hivatal jelenleg gyakran elfeledkezik arról, hogy nem
autonóm, hanem az önkormányzatnak van alárendelve. Olyan hivatalt
hozzunk létre, amelyik szolgáltat, és nem uralkodik. A mai állapot - a
hivatalba való körülményes bejutás, a lassú ügyintézés stb. - nem tartható
tovább.

A község külkapcsolatainak fejlesztését is feladatomnak tekintem. Fel
kell vennünk a kapcsolatot más, főként nyugat-európai országokban lévő
községekkel, emellett támogatni kell a Steinheimmel kiépitett baráti vi-
szonyt.
Községünk kulturális életének szomorú hiányossága, hogy nem létezik
önálló művelődési ház. Ebből következőleg mihamarabb fel kell építeni az
új községházát, így a művelődési ház visszanyerheti a rendeltetésének
megfelelő szerepet. A kiállítások és rendezvények szervezésében az elmúlt
négy évben kialakultjó hagyomány megtartását fontosnak tartom.
Nagyon fontos a falu közlekedését érintő még nyitott kérdések megoldása.
Elsősorban az utak aszfaltozását és a buszközlekedést emliteném, ahol

Onökkel egyetértésben változtatásokra lesz szükség.
Az ifjúságpolitika az elmúlt idöszak mostohagyereke volt, úgy tűnik, a
döntéshozók nem érezték át ennek a korosztálynak a gondjait - egyébként
sajnos a nyugdíjasokét sem nagyon.
Pilisborosjenő legértékesebb kincse a tiszta levegő, a szép és csendes
természeti környezet. Ennek megóvása nem pusztán kardinális kérdés,
hanem hosszú távú cél is, amelyben minden lakosnak részt kell vennie. A
környezetvédelmet a testületnek hatékony rendeletekkel, azok betartatásá-
val és a környezetvédelmi bizottság jogkörének bővítésével kell elősegíte-
nie. Képviselőként nem kívánok hozzájárulni olyan vállalkozások engedé-
lyezéséhez, amelyek sérthetik a környék nyugalmát. A bécsi úti település-
részt az ott élők bevonásával abbaii kell segíteni, hogy közelebb kerül-
hessen a belső területekliez.

A vállalkozóknak kiszámítható adópolitikát és humánus ügyintézést sze-
retnék teremteni, de persze ehhez előfeltétel lesz a hivatal átalakítása.
Az illegális építkezésekkel szemben a lehető legszigorúbban kell fellépni,
meg kell próbálni a község arculatának rendezését elsősorban az Altalános
Rendezési Terv szempontjainak figyelembevételével.
Pilisborosjenő képviselő-testülete és a polgármester szorosan
együttműködve vége2zék a feladatukat. A polgármester a Képviselö-
testület elnöke, nem pedig irányítója. Feladata a testület határozatainak
végrehajtása és a hivatal vezetése legyen.

Tisztelettel: Papp Akos



Papp Józsefné Szimeth Mária

Tisztelt választópolgárok!
Papp Józsefné sz. Guba Erzsébet, a Pilisborosjenöi

általános iskola igazgatója vagyok, független képviselő-
jelöltként indulok az októberi választáson.

Pilisborosjenőn születtem, itt jártam óvodába, ál-
talános iskolába. Érettségimet Budapesten, diplomámat
Egerben szereztem. Mint matematika-kémia szakos tanár
kezdtem Ürömön dolgozni, majd 1983-tól a közös iskola
igazgatóhelyettese lettem. 1993-tól iskolaigazgatóként dolgo-
zom. Egész életemben a faluban éltem. Férjemmel közel 25
éves házasok vagyunk, két felnött fiunk van.

Elképzeléseim: Mint iskolaigazgató a szűkös
körüünények és lehetőségek mentén mozogtam az elmúlt
években. A képviselö testület tagjaként lehetöségem nyíhia
arra, hogy az iskolát a szülők, a pedagógusok de elsősorban
és mindenekfelett a gyerekek érdekében fejlesszük. Nem
tagadom ez az elsődleges célom. Mindez összhangban van a
kományzati elképzelésekkel. Ügy gondolom, építhetünk a
községben levő oktatási központra is. Fontosnak tartom
továbbá a helyi kulturális-és sportélet továbblendítését, a

fíatalok, az idősek, a nemzetiségiek klubjainak és sze-
rvezeteinek életben tartását és támogatását. Szociális
kérdésekben a rászorultság elvet kell érvényesíteni
véleményem szerint. Pénzügyekkel kapcsolatban a
közpénzek tiszta és igazságos kezelésének híve vagyok.

Kömyezetvédelemből az általam vezetett intézmény
mindig derekasan kivette a részét. Kollégáim és a magam
kömyezetvédő elképzeléseit a testületben képviseüii fogom,
különös tekintettel az MO autópálya elleni harcra. A Bécsi
úti lakosok helyzetével kapcsolatban jogosnak artom
igényüket a településrész fejlesztésére és integrálására.

Kedves választópolgárok!
1998 október 18-án minél többen jöjjenek el válasz-

tani, így támogatva programunk megvalósítását! Megtisztelő
bizalmukat, mellyel a képviselőtestületbe kerülhetek, előre is
megköszönöm!

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelettel:

Papp Józsefiié

Pálinkás Miklós

Számadás

Az újságban adott lehetőséget ugyan bemutatkozásra és
elképzeléseim ismertetésére kaptam, én mégis úgy érzein, hogy
nekem, inint jelenlegi képviselőnek elsősorban az eddigi
muiikámról kell számot adnom Önöknek. Meggyőződésem, hogy
emiek ismeretében el tudják dönteni, érdemes-e további bizalmat
szavazni nekem, vagy jöjyön helyettem más.

Azt hiszein, nyugodtan állíthatom, ma sokkal többen is-
mernek a faluban, mint négy éwel ezelőtt. Nehéz eldönteni, hogy
ezjó, vagy rossz. Engem mindenesetre némi büszkeséggel tölt el,
amüsor nem tudok úgy végigmenni a falu egyetlen utcáján sem,
hogy ne találkoznék integető, köszönő ismerőssel. Külön öröm,
amikor a fiatalok üdvözölnek, pedig velük általában csak
köszönő viszonyban vagyok.

Mit is tettem ez alatt a né év alatt?
Ügy érzem, semmi különöset, csak végeztem azt a munkát,

amivel választóim szavazatukkal megbíztak. Részt vettem a
testületi munkában, de nem csak ott voltam, hanem igyekeztein
tevékenyen dolgozni. Tagja voltam a Környezetvédelmi Bi-
zottságnak és elnöke a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak. Meg
kell valljain, ez utóbbi nem volt egy hálás feladat. Biztos van, aki
azt lúszi, hogy itt csak a pénzt kell osztogatni. Persze lehetne úgy
is, ha lenne elég. De amikor a keveset kell lehetőlegjól elosztani,
az bizony sok vita és sértődés forrása lehet. Főleg ha rá is
játszauak erre, mondváii: "mi adnánk, de a Pénzügyi Bizottság
nem eugedi". De ezt a szerepet is fel kell vállalni valakinek, ha
nem akarja, hogy a falu csődbe menjen. En és a bizottság tagjai
felvállaltuk ezt, ha népszerűbb is osztogatni, mint beosztani.
Remélcm, nem tűnik dicsekvésnek, ha elmondom, hogy
vezetésemmel egy jól működő, szervezett Polgárör Egyesület
próbál vigyázni az Onök nyugalmára és értékeikre. Természete-
seu ez nem csak az én érdemem, lüszen szabadidejüket feláldozó,
szolgálatra inindig kész, önzetlen tagok nélkül ez nem lehet
működőképes. Kell ehhez még egy olyan család, mint az enyém,
amely uem csak elviseli az én lekötöttségemet, hanem aktivan
részt is vállal a inunkában. Nemcsak a saját, de a többi ország-
szerte működő egyesület érdeme is, hogy mára a Polgárőrség
inegítélése jó. Az önkormányzatok és a rendőrség is

iiélkülözhetetlen partnert lát bennünk. Önök pedig egyre több-
ször fordulnak hozzánk bizalommal, ha segítségre van szük-
ségük.

Mi az amit eredmén nek tekintek az elmúlt időszakban?
Talán az a legfontosabb, hogy a viták ellenére beszélő vi-

szonyban tudtunk maradni egymással. Sikerült véghezviiini a
csatornázást anyagi csőd és az önkormányzati vagyon felélése
iiélkül. Működik a faluban sok civil kezdeményezés, egyesület,
sportkör és ezeket az előzőekhez képest lényegesen nagyobb
támogatásban tudtuk részesíteni. Sikerült eddig gátat szabni a
zöld területek felélésének, nem adtuk el területeinket.

Mi 'elent száinoiüra csalódást?
Nem sikerült védettséget biztosítani az "egri vár" völgyének.

Több esetben egyéni érdekek kerültek előtérbe a testületi dön-
téseknél. Nem sikerült előre átgondolt tervszerű munkát végezni
a testületben, sok volt az ötletszerű napirend, az üresjárat. Telje-
sen lüányzott az elvégzendő munkák köve&ezetes számonkérése.
Az elmaradt bemházásokat nem tekintem kudarcnak, (iskola,
orvosi rendelő, polgármesterí hivatal) hiszen ezek meg-
valósítására nem volt esély az elmúlt négy évben. A közös iskola
eladása pedig egy előző döntés kényszeríí kövefkezménye volt: mi
már nem igazán voltunk döntési pozícióban.

Ezek ismeretében sokan feltehetik a kérdést: iiüért akarom
fol atni neinvoltelé ané év?

Talán a munkából elég volt, de az eredinényt keveslem. Es ha
már ennyit áldoztam erre a feladatra, szeretném a célt is elérni.
Szeretnék egy tiszta, rendezett faluban - nem peremvárosban -
élni, ahol megfelelően kiépített közművek, utak biztosítanak
kényelinet az itt élőknek. Ugyanakkor szeretném megtartani
legfontosabb értékünket, a szép természeti kömyezetet, a tiszta
levegőt, a csendet és a nyugalmat. Ezért a célért tudok és
szeretoék is dolgozni, remélhetőleg egy olyan új vezetővel,
akinek vannak elképzelései az ehhez vezető útról, és képes is
ezen végigvezetni a falut.

Kérem, jöjjenek el a választásra, és szavazzanak meg-
győződésük szerint.

Üdvözli Önöket:
Pálinkás Miklós

Remélem, sokuknak nem kell külön bemutatkoznom,
de biztos vannak olyanok is, akik nem ismemek. Pilisboros-
jenőn születtem, itt is jártam iskolába. Debrecenben érettsé-
giztem, és Kecskeméten végeztem el a Felsőfokú
Övónőképzőt. Jelenleg Obudán dolgozom a Katolikus Egy-
ház áltaf működtetett Mustánnag Keresztény Óvodában,
melynek vezetője vagyok. Ötödik éve a harmadik kerületben
az Önkormáayzat Oktatási Bizottságának óvodai szakértője
vagyok. Négy éwel ezelőtt már megtiszteltek bizalmukkal,
és a pilisborosjenői önkormányzat képviselő-testületébe
választottak. Itt három bizottság tagjaként tevékenykedtem,
tagja voltai-ii a Kulturális Bizottságnak, a Pénzügyi Bi-
zottságnak és a Szociális Bizottságnak.

Annak ellenére, hogy a pénzügyi tevékenységet,
valamint a szociális gondoskodás feladatát is igen fontosnak
érzem, a kulturális bizottsági munka áll igazán közel hoz-
zám. A faluban rendezett ünnepi műsorok megszervezésén
túl ajegkiemelkedőbbnek, de számomra mindenképpen a
legemlékezetesebbnek a millecentenáriumi ümiepséget tar-
tom. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem
inindazoknak a segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a
rendezvények és kiállítások sikeréhez.

Meggyőződésem, a falu közösségének jelentős része
érdekelt abban, hogy a községünkben folyó oktató nevelö-
muiika ininél magasabb színvonalra emelkedjen. Szeretném,
és mindent el is követek azért, hogy az oktatás feltételei,
amelyek az évek során katasztrofálisan leromlottak, megvál-
tozzanak. Az eddigi évek során ilyen irányú erőfeszítéseimet
nem kísérte sok siker. Az aktuális problémák megoldásán túl,

az iskola és óvoda helyzetének javítása, a szerencsére di-
namikusan növekvő óvodás és iskolás gyereklétszám gond-
jainak megoldása meghaladta lehetőségeinket. Csak remél-
hetem, hogy az újonnan választott testületben ezeket a
szándékokat nagyobb megértéssel és hatékonyabban támo-
gatják leendő képviselőtársaim.

A szociális munkában tapasztalhattam, hogy mai
világunkban milyen mértékű a terhek növekedése, és milyen
kevés kell ahhoz, hogy valaki nehéz helyzetbe kerüljön. Bár
mindent elkövettünk annak érdekében, hogy egy igazságos
támogatási rendszert hozzunk létre, a szűkös anyagi
lehetőségek gyakran nem tették lehetővé ennek meg-
valósítását.

A pénzügyi bizottságban ugyan betekintést nyertem
a gazdálkodás folyamatába, korántsem érzem pénzügyi szak-
értönek magam. Viszont látom, mennyire meghatározó jelen-
tősége van annak, hogy hatékony és jól megtemzett munka
folyjék ezen a területen.

Négy év hosszú idő, és bizony gyakran elfáradtam és
elkeseredtem a képviselői munka során. Most mégis arra
kérem Önöket, hogy a választások során szavazzanak rám,
mert úgy érzem, az eddigi tapasztalatok birtokában, a kudar-
cokból okulva hasznára lehetek a pilisborosjenőieknek. Sze-
retném, ha a jövőben kialakulna egy dinamikus és
következetes önkormányzati muiika, és ebben a munkában
szívesen részt vennék tudásommal és tapasztalatommal.

Megköszönöm eddigi bizalmukat, és kérem Onöket,
támogassanak a választások során.

Udvözlettel:
Szimeth Mária

Zsitnyányi Attila

Tisztelt Választópolgárok!

Nevem Zsitnyányi Attila, 1944. augusztus 28-án
születtem Budapesten.

Foglalkozásom: okleveles épületgépész mérnök.
Fiam Zsitnyányi Zoltán a TIGAZ dolgozója, lányom
Ildikó, egyetemi hallgató, feleségem nyugdíjas. 1973-
ban vettem telket Pilisborosjenőn és 1989 óta élek
állandó lakosként a faluban.

19,76-tól 1982-ig a Kevélyhegyi Víztársulat
műszaki ellenőre voltam. 1991-töl a Gáztársulat alapító
tagjaként vettem részt a falu gázellátásának
kiépítésében. 1992-től az Onkormányzat mellett
működő Műszaki bizottság külsős tagja voltam, 1994-
től már képviselöként lettem a bizottság elnöke. Eddigi
tevékenységemet folytatva az alábbiakat tartom
fontosnak ajövőben:

& az új faluközpont kialakítását
. az Általános Rendezési Terv mielőbbi elkészítését

és elfogadását
a vízbázis és a vízhálózat további fejlesztését

a falu úthálózatának, felszíni vízelvezetésének ter-
vezését és megvalósítását
parkosítást, utak menti fák ültetését, a gyalogos
közlekedéshezjárdák kiépítését
A Művelődési Ház és az Onkormányzati Hivatal
külön épületbe történő elhelyezését és
működtetését

a meglévő iskola bövítését és kultúrált, a mai
követelményeknek megfelelö kialakítását
az új orvosi rendelő elkészítését a meglévő tervek
alapján
a temetö bővítési lehetőségének megteremtését
egyéb szolgáltatások további fejlesztését.

A fent elmített célok megvalósításához kérem
és előre köszönöm szíves támogatásukat.

Tisztelettel

Zsitnyányi Attila



Zsitnyányi Ildikó Polgármesteri reagálások

Tisztelt Választópolgárok!

A nevem Zsitnyányi Ildikó 1974. 02. 15-én születtem
Budapesten. A fövárosban jártam álltalános iskolában és
középiskolai tanulmányaimat is ott végeztem, a Móricz Zsig-
mond gúnnáziumbaa. Ezt megelőzően 1 989-ben költöztünk
szüleimmel és bátyámmal Pilisborosjenőre, ahol azóta is
együtt lakunk.

A faluval már 1973-ban kapcsolatba kerültünk, mert
szüleim ekkor vettek itt telket és később ide építkeztünk.
1992-ben érettségiztem, majd egy év kihagyás után felvételt
nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész-
karára, magyar-történelem szakra. Jelenleg a mostani az
utolsó tanévem és mellette az egyetem könyvtárában dolgo-
zom. Alapító tagja vagyok a "Ne MO Pilisborosjenő és Uröm
Egyesületnek, de ezenkívül mindig élénk fígyeltem a falu
közéleti történéseit.

Bár csak 10 éve lesz annak, hogy Püisborosjenőn élek
és fiatal koromat illetöen is valószínűleg sokakban felmerül a
kérdés, hogy mit lehet temú ennyi idősen, képviselőként a
faluért? Úgy gondolom sokat, csak föként akami kell. Amit
inajd a községben tenni vagy változtatni szeretnénk, ter-
mészetesen egyedül nem tudom véghezvinni, de mindent el
fogok követni azért, hogy megnyerjem a leendő testület
egyetértését és támogatását.

A Képviselő-testület és a polgármester szorosan
együttműködve, egymást támogatva tudna a leghatékonyab-
ban dolgozni, hisz így a feladatok nem aprózódnak el,
könnyen koordinálhatók lennének.

Az önkormányzati bizottságok hatékonyságát jelen-
tösen megnövelné, ha folyamatosan együttműködve a több

külsös szakember bevonásával végeznék feladatukat. Cél-
szerű lenne, ha az önkormányzat nem csak a pillanatnyi
érdekeknek megfelelöen hozna döntéseket, hanem egy már
megvitatott és elfogadott Általános Rendezési Tervhez iga-
zodna.

Fontosnak tartom a község falusias, zárt jellegének
megtartását, a hagyományok ápolását, természeti adottsá-
gainak megörzését.

Sajnálatos tény, hogy a faluban is kialakult egy olyan
réteg, amely semmibe veszi az emberi együttélés alapvető
nonnáit. ( szeméthalmok az erdőben, száguldók a közutakon,
stb...)

A többség, vagyis a békés együttélés védelme
érdekében szigorúbban kell számonkémi a közlekedési és
egyéb rendeletek, törvények betartását. Ezért a Polgárőrség
munkája mellett a gyakoribb és hatékonyabb rendőri jelen-
létet kell biztosítani.

Saját korosztályom, a pilisborosjenöi űatalság egyig
legnagyobb problémája az, hogy szabadidejének hasznos
eltöltését nagyban gátolja a jelenlegi Művelődési Ház és az
Ónkormányzati Hivatal egy épületben történő működése.
Egy önálló művelődési intézmény adhatna lehetőséget
i^usági klubok, programok, szakkörök stb. szervezéséhez,
zavartalan működéséhez.

Szükségesnek tartom a község külföldi kapcsolatamak
ápolását, újak kiépítését, hiszen ezek a testvértelepülések sok
hasznotjelentenének a faluk lakói számára egyaránt.

A fent leírtak megvalósításához kérem és előre is
megköszönöm szíves támogatásukat.

Tisztelettel
Zsitnyányi Ildikó

Hivatalos nyilatkozat

A a szerkesztett anyagok méret és egyéb eltérései az írások terjedelméböl adódnak.
Kérjük ajelöltek megértését Köszönjük!

Sok sikert a választásokon!
a szerkesztok

Az 1998. október 18-án megtartandó helyi képviselő választással egyidőben megszűnik a
mandátuma az önkormányzat bizottságainak is.

Felkérem a falu lakosságát, hogy segítsék az öiikormányzat munkáját a bizottsági munkákban
kültagként való részvétellel.

Elsösorban szakirányú végzettséggel rendelkezökjelentkezését várjuk.
Várhatóan az alábbi bizottságok kerülnek léti-ehozásra:

Szociális, jogi-ügyrendi, műszaki, kömyezetvédelmi, pénzügyi,
A bizottságok létrehozásáról az új testület fog dönteni.

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Tudomásomra jutott, hogy a Pilisborosjenő Csatomamű
Vízgazdálkodási Társulat képviselője beleegyező nyi-
latkozatokat kér aláími pilisborosjenői lakóktól, akik a
közműfejlesztés érdekeltségi díjat a Társulat által felvett
hitelkonstrukció formájában törlesztik. A törlesztés függ-
vényében az érdekelt lakók közmüfejlesztési támogatásra
jogosultak folyamatosan. A támogatás visz-
szaigénylésének rendjét a 89/1991WII.12. / Kormány-
rendelet 3-4. §-a szabályozza. Ennek alapján megál-
lapítható, hogy az önkomiányzat a negyedévenkénti ál-
lami közműfejlesztési támogatást csak a tényleges be-
fizetéseket követően igényelheti vissza. A támogatást a
Csatorna Társulat megszüntét megelőzően is ne-
gyedévenként az önkormányzat igényelhette vissza, ezt a
további törlesztések ütemében is az önkormányzat pol-
gánnesteri hivatalának kell megtennie. Az önkonnányzat
a 15 % közműfejlesztési támogatást a befizetések
arányában kezelheti. Befizetés teljesítése nélkül előre a
Kmcstártól támogatást az önkormányzat nem hívhat le.
Ez törvénysértő magtartás lenne. Bármiféle beleegyező
aláírás ellenére nincs lehetöség nem teljesített befizetések
alapjáú közműfejlesztésekre támogatást visszaigényelni.
Az aláírásgyűjtés teljes mértékben engcdély nélküli cse-
lekedet. A nyilatkozatomat az Allami Számvevöszék ál-
lásfoglalása is megerősíti.
Kérem a fentiek szerint a további, ez ügyben történő
aláírásgyűjtést - gazdasági hátrányt okozó következmény
néUcül - visszautasítani.

Szegedi Róbert polgánnester

Vagyonvesztés?

Kovács Győzőné pilisborosjenői ingat-
lantulajdonos felvetette a pilisboros-
jenő Kevélyhegyi út térségének vízel-
látásával kapcsolatos vagyonvesztéssel
járó megállapodás felülvizsgálatát.
A felvetésben az 5. 5 MFt-os

beruházási pénzátadását és a meg-
valósított beruházás tárgyának állítóla-
gos DMRV RT-nek történő vagyoná-
tadás súlyos mulasztását, a hibás szer-
ződéskötést rója fel a polgármestemek.
Ezzel kapcsolatban tényként közlöm:
az 1997. november 4-i megállapodás-
sal összefüggésben a DMRV RT
vezérigazgatójától és a Környe-
zetvédelmi Minisztérium Vízgaz-
dálkodási Főosztályától kértem állás-
foglalást, hogy a bemházott vagyon-
tárgy milyen formában sért ren-
delkezéseket. Addig a DMRV RT-töl
érkezett állásfoglalás.
A vezéngazgató kijelenti: Megál-
lapodásunknak megfelelően valósítot-
ták meg a szóbanforgó térség ivóvízel-
látását az érvényben lévőjogszabályok-
nak megfelelően.
A megállapodás alapján létrejött
elosztóhálózat közvetlenül kapcsolódik
a már üzemelés alatt lévő kincstári tu-

lajdont képező törzshálózathoz. A
megépített elosztóvezeték önállóan

nem, csak a már korábban meglévő
rendszerrel együttesen működteüietö.
A vizellátást biztosító törzshálózat,
mint közmüvagyon a K.incstári Va-
gyoni Igazgatóság rendelkezése alatt
áll, aktiválása után a kincstári vagyon
resze.

A Vízellátó rendszer üzemeltetője a
DMRV RT, amely a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság megbízása alapján látja el
az üzemeltetés feladatát, kezeli és kar-

ban tartja a lakossági szükségletet
kielégítő vízi létesítményt.
A Me álla odás ala 'án létre'ött és
aküvált mű nem ké ezi a DMRV RT
vagyonát.

A lakossági ellátást szolgáló közcélú
vízi létesítmény a fentiek alapján
lakossági érdeket szolgál, a tulajdon
nyilvántartása, kezelése, a mű
üzemeltetése az önkormányzatnál
hátrányt nemjelent.
A KHV Minisztériumtól kért állás-

foglalást, megérkezése után közlöm,
A témához további észrevételt füzai

nem kívánok. Jelen anyag hely-
reigazításként szolgál a bövítéshez
kapcsolódó nem kellően tisztázott
híranyagok kiegészítéséhez, és a va-
gyonvesztés látszatának, a félreértések
feloszlatásához.

Szegedi Róbert polgármester

Elbúcsúztattuk a nyarat
Nyárbúcsúztató címinel tartottuk meg azt a
jótékonysági rendezvényt, melyen községüiik
gyermekeivel köszöntíüik el a nyártól, hogy
megkezdjék a munkát az óvodában, iskolákban.
Mint nuiiden jótékonysági rendezvénynek, en-
nek is voltak céljai:
Egyrészt felhívta a figyelmet a sportra, s hogy
jó lenne egy sportolásra alkahnas terület
kialakításának nekikezdeni. Másrészt prog-
ramot nyújtott a gyerekek részére, hannadrészt
a bevétel péiizforrási lehetöség volt. Ezen ren-
dezvéuy bevétele a belépőkből, tombolajegyek
ámsításából és a büfé forgalmából szánnazott.
A péiizösszeg a következők megvalósulásához
lettjóváhagyva a polgánnester által:
- megrendeltíik, s már meg is érkezett 2 db
kézilabdaküpu
- a játszótér melletti terület tulajdoiülag nem
öiiJíomiányzati terület. A lakosság kérésére
azonbau olyan gépi munkálatok lettek megren-
delve, hogy a tér sportolásra alkahnas legyen.
(Focimi vágyó, apukák révén megtörtént a
pálya kunérése, talán a lap megjelenésekor - ha
az időjárás is engedi - már a munkálatokon is
túlleszíliik.

- a megmaradt összeg a Pilisborosjenőért
Alapitványhoz került, inely külön keretet biz-
tosít a sportért adakozók részére. Jó lemie
egyenlőre egy salakpályát megvalósítaiú.
A bevételek és költsége elszámolása az
alapítványnál megtekinthetök.

Röviden a rendezvényről azokiiak, akik sze-
rettek volna, de nem tudtak eljöimi:
Kora reggeltől folytak a munkálatok, épült a
sátor, készült a szmpad, szerelték a világitást,
állították a székeket. felkerillt a dekoráció. a

hangfalak...
Az elökészületi muiikálatokban a következő

segítők vettek részt: Küller János, Bereczki
Antal, Váczi Károly, Stampf József, Riba
Ferenc, Jász László, Bihaly Márton, Szécsi
Béla, Sereg Péter, Bodó Zoltán, Dienes Eva.
Köszönet érte.
A műsor kezdéseként Papp Ágnes bábművész
szórakoztatta gyermekeüiket, majd kézilabdás
láuyauik- akikiiek 5 éves femiállása alkalmából
a rendezvény ideje alatt kiállítás volt látható -
ümiepélyes keretek között adták át azon
érmeket, melyeket idén eddig szorgosan
gyűjtöttek.
Ezek a Budapesti Ifjúsági NB II-es bajnokság
broiiz émei voltak: Az énneket Szegedi Róbert
polgánnester, Acs Zoltán, Greskovits Dávid a
Meditop Kft. vezetöi és Miskolczi Béla adták
át.
Ezután Fábián Eva és az őt kísérö Bergengóc
Zenegóc Együttes műsorát láthattuk. Aki nem
hitt a szemének, amiak eláruljuk, hogy a
dobotaiál Windisch László a Művelődési Ház
vezetöje zenélt.
Aki jól sportol, azjól is táiicol. Ezt bizonyítot-
ták a kézilabdások, akik látványos, zenés tonia-
bemutatót tartottak.
A rendezvényt az ürömi Öröm Néptáncműhely

összeállitása zárta, aküí a tőlük megszokott
szintű tánc látványával fogalmazták meg ben-
iiünk a gondolatot, mely szerint nekünk is jó
leiuie egy ilyen másik "aranyat érö" csapat.
A különböző műsorok között labdák, és rollerek
találtak szereiicsés gazdákra.
Ezen részletes program összeállítására, megter-
vezésére pár nap elegendő volt, hiszen
adománykérö levelünkre a szponzorok nagyon
rövid idön belül jelentkeztek.
Köszönet mmden támogatónak, akik dologi
vagy anyagi eszközökkel támogattak.
A rendezvény támogatói:
Aura Pedagógus-továbbképzési Központ, Medi-
top Kft, Oimiinvest Kft, Pilis 2000 Iiig. L-oda,
Pengő Bolt, Önkonnányzat Kuturális Bizottság,
Művelődési Ház, Hírmondó Szerkesztősége,
Polgárőrség, Pilisborosjenőért Alapítvány,
Szentinártoni Hús-Baromfibolt, "Miteccik"
Bolt, Komlós Diszkont, Buják építőanyag
kereskedés, Aldeko Reklám Bt, faterprima
sporteszközgyártó, Nagy István ingat-
laiiközvetítö, Jótékonysági bolt.
A program videofelvétele a könyvtárból
kikölcsönözhető.

Nem először valósul meg új eszköz beszerzése
lakossági segítséggel, intézmények össze-
fogásával, együttinűködésével.
Igy törtéut ez most is, hiszen ininden adomá-
nyozó, belépőt megvásárló, segítö kicsit sajátjá-
nak tudhatja azt a kaput és egy érzést, mellyel
gazdagabbak lettünk.

Dóra
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Választási híradó
A képviselő-testület 1998. 08. 27-én megtar-
tott ülésén döntött a Helyi Választási Bi-
zottság felállításáról.
AHVBtagjai:

Juhász Jánosné elnök

Fáyné dr. Péter Emese tag
Puskás Zsoltné tag

A HVB megalakuló űlését követöen - szük-
ség szerint - folyamatosan ülésezik.
1/1998/DC. l. / sz. határozatával a bizottság
kitüzte a helyi kisebbségi önkormányzati
választást, 1998. október 18-ára, melyetjelen-
tettünk a Pilisvörösvári Választási Szerveknek
1S.

Az ehiiúlt időszak alatt beérkező egyéni jelölt
ajánlásokat is a bizottság megvizsgálta, a
jelölteket nyilvántartásba vette.
6/1998/IX. 9. / sz. határozattal a HVB felkérte

a Pilisborosjenő Hírmondó szerkesztőségét és
kiadóját, hogy szeptember 25-ével lezáruló
jelölések utáii az önkormányzati képviselő
jelöltek, a kisebbségi önkormányzati
képviselő jelöltek, a polgármesterjelöltek be-
mutatkozására térítésmentesen adjon
lehetőséget az újság választási számának meg-
jelentetésével ajelölteknek.
A képviselő-testület szeptember 10-i ülésén
határozatot fogadott el: a jelöltek számára
mgyenesen, 1 alkalommal lehetöséget ad a
bemutatkozásra, a kiadás költségeit az önkor-
mányzat viseli.
Ii-iformációval továbbra is a polgármesteri hi-
vatal munkatársai állnak a lakosok ren-
delkezésére.

il
Képviselő-testületi ülésekről

- A^képviselő-testület 1998. auguszhis 27-i
ülésén megtárgyalta a "Pilisborosjenő
Díszpolgára Cím" és a "Pilisborosjenö Em-
lékérem" alapításáról, adományozásuk
feltételeiről szóló 3/1994. /III. 1. / sz. rendelet

módosításáról szóló előterjesztést, és elfo-
gadta azt a módosítást, hogy a szavazás titkos,
minősített többséggel történhet.
- A testület létrehozta - ajegyzőjavaslatára - a
Helyi Választási Bizottságot. A Szavazat-
számláló Bizottságok tagjai változatlanok. A
SzSzB tagjaira nézve összeférhetetlenség
akkor állhat fenn, ha valaki a tagok közül
jelölteti magát. Ezen tény kijelentése a
jelöltként induló kötelezettsége
- A Pilisi Medence Kistérségi Erdekegyeztetö
Tanácsba történő belépést a testület támogat-
ta, ez ügyben felhatalmazta a polgármestert,
hogy a belépési nyilatkozatot írja alá.
A társulásba való belépés a falu számára
várhatóan előnyökkel jár, hiszen minden
olyan kezdeményezés, pályázati lehetőség ki-
akiiázására mód nyílik, amely egy-egy
települést önmagában kizár.
- A képviselő-testület ezen az ülésén foglalko-
zott még az 1997. évi beszámolóval. A
képviselö-testület az anyagot nem fogadta el,
mert azt a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
nem javasolta. több tisztázandó kérdés is

A Jegyzö rovata

felmerült, amelyre gyakorlatilag az 1997. évre A Képviselő-testület 1998. október 16-tól a
iselrendeltkönywizsgálóijelentésfogválaszt jegyzőt Hegedűsné dr. Schmidt Agnest
adni. Amennyiben bármelyik tétel esetén mó- határozatlan időre kinevezi jegyzőnek.
dosításra vagy önrevízióra van szükség, az
végrehajtásra kerül. A képviselő-testület 1998. szeptember. 10-
-Az ülésen megtárgyalásra került a Budai RT én megtartott ülésén a következő témákkal
ajánlata, valamint a Csatomamű Operatív Ko- foglalkozott:
ordináló és Tanácsadó Bizottság elöterjesztése - Megtárgyalta a Pilisborosjenő település szer-
a téglagyári terület belterületbe vonásával kezeti tervének a tervező által készített vál-
kapcsolatban. Az ügy kapcsán a polgármestert tozatát. Egyes módosításokkal Ongjert
hatalmazták meg a szükséges intézkedések Richárd urat a testület felhatalmazta arra,
megtételére, tárgyalások lefolytatására. hogy a tervezést a megadott módositásokkal
- Az ülésen tájékoztatást kapott a testölet ar- együtt folytassa.
ról, hogy aBudai út 18-20. sz. alatti ÁFÉSZ-A képviselő-testület ellátási szerződés
ingatlan vonatkozásában az ÁFÉSZ a terület megkötésével hatalmazta fel a polgármestert,
megvásárlására tett ajánlatot az önkor- a gyermekjóléti szolgálat ellátására. Pi-
mányzatnak. A polgármester úr a tárgyalá- lisvörösváron lévő gondozási központ vállalta
sokat megkezdte. A bérlőkkel szemben a el a feladat ellátást, így a pilisvörösvári pol-
jegyző intézkedik, mivel közüzemi tartozások gármesterrel kell Szegedi Róbertnek a
és bérleti díj tartozások miatt szükséges gyors kapcsolatot felvennie.
és hatékony lépéseket tenni. (a képviselő- . A képviselő-testület tájékoztatást kapott a
testület egy későbbi ülésén pénzt biztosított az település út hálózatának jelenlegi helyzetéröl.
eljáró ügyvéd költségeinek fedezésére. Barabás Béla műszakis kollegától. Az
- Az Ifjúsági Klub működése ügyében a életveszélyes útszakaszokat soron kívül a hi-
testület állást foglalt: a Fő út 41 sz. alatti yatal ki fogja javítatni, az ezzel kapcsolatos
helyiségben fel kell számolni a klubot, mert a eljárás megindítása a hivatal a felhatalmazást
falu előtt is ismert okok miatt a klub megkapta.
müködése lehetetlenné vált. A kérdéssel a - A testületjóváhagyta Szegedi Róbert pol-
testület még foglalkozni fog. gármester pedig már végre is hajtatta a Pest

megyei Rendőrkapitánysággal kötendő szer-
A képviselő-testület 1998. szeptember 3-án ződésre vonatkozó döntést. A faluban rendsze-
megtartott űlésén az előzö ülésén elmaradt rgs lesz a rendőri járőrözés, mert a megál-
anyagokat tárgyalta. Igen hosszú napirendi lapodásban erre a Pest megyei Rendőr-
pontként a testület megtárgyalta dr. kapitányság kötelezettséget vállalt. A
Hegedűsné Sclimidt Ágnes pályázatának rendőröket a Pilisvörösvári Kirendeltségtől
ügyét. A hosszadalmas vitára az adott alapot, kapjuk.
hogy a jegyzői állás pályázat törvényes voltát . A szociális Bizottság javaslatára foglalkozni
egy állampolgár, nevezetesen Kovács ^ell a szilárd hulladék keletkezésének díj-
Győzőné megkifogásolta. Kovács Győzőné az tételeivel. A bizottsági elnökök részvételével a
elöző ülésen maga által készített anyagot min- rendelet módosításának tárgyalása kezdődik
den elözetes megbeszélés nélkül, osztogatni meg.
kezdte. Miután eljárását a jegyző megkifogá- . A testület foglalkozott még 2 ingatlan
solta, a napi rend előterjesztővé Kovács hasznosításával, valamint építési ügyekkel
György jogi bizottsági elnök lépett elő. A. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-
Kovács úr ismertette, hogy a jegyzői pályázat testülete a forgalmat akadályozó járművek el-
törvénysértő, az a belügyi közlönyben is meg szállitásáról szóló 8/1998./VI. II./ sz. ren-
kellett volna jelenteni. Nem tartotta elfogad- deletének végrehajtásaként Szegedi Róbert
hatónak, hogy csak egy megyei lapban került polgármester megállapodást írt alá a Koller
meghirdetésre. A jegyző az idevonatkozó László Pilisszentiváni vállalkozóval a forgal-
jogszabályokat ismertette, ennek ellenére a mat akadályozó jánnűvek folyamatos elszál-
testület úgy döntött: a Pest megyei Közigaz- lításával kapcsolatban. A vállalkozó 6 gépko-
gatási Hivatal álláspontját kell kikémi az ügy- csi elszállítására kapott felhatalmazást
ben. A Pest megyei Közigazgatási Hivatal szeptemberben.
hivatalvezetője írásban közölte: az Onkor-
mányzat törvénysértést nem követett el. M
Helyesenjárt el ajegyző, amikor az állást egy
megyei lapbanjelentette meg, ugyams ajegy-
zői'állásra vonatkozóan pályáztatást ír eÍő"az A képviselő-testület és a helyi német nemze-

önkormányzati törvény.1 Á köztisztviselők tiségiképviselöje^^eptemberl7-itestuleti
iárofszóló törvény a pályáztatást nyil- ül.ésen, elhatárolódotí a "Varga ügy"-ként

'v~mossá~teszi7de annak bel'ügyi közlönyben elhíresült történesekben^ megnyílváimló

történő megjelentetése csak 1998. 09. 05-töl "magyar-sváb" ellentéttől. ^ Ezen ügyben
kötelező, EK 1998. augusztus 3-án megjelent szeptember végén sajtó tájékoztató^tart és a
hu-detés'helyes. Összességében elmondható Blikk című napilapban közölt cikkre sajtó
tehát, hogy az állampolgár, illetve a jogi kiigazítást kér a testület.
bizottság elnöke indokolatlanul vádolta a
jegyzőt.

A Római Katolikus Egyházközség 1998. október havi hírei

Ima szándék: A keresztények mindenütt
keressék az "Ige Csíráit" , bárhol is talál-
hatók és így ismerjék föl a Szentlélek
működését!
01. A Gyermek Jézusról nevezett Szent
Teréz szűz és egyháztanító. Teréz 1873-
ban szíiletett Alenconban. Nővéreit

követ\'e 15 éves korában belépett a li-
sieuxi Kármelbe. Tíz évig élt ott sok testi
betegségtől gyötörve, de annál nagyobb
lelki boldogságban. Önéletrajzából ismer-
jük meg isten- és emberszeretét, amely a
Szentírás állandó olvasásából táplálkozott.
Egy ideig az újoncok mcsternője volt, de
hősies életével mindeiikinek mestere lett.
Meghalt 1897. szeptember 30-án, Lisieus-
ben. Xavéri Szent Ferenc mellett ő is a
missziók védőszentje, mert életének ön-
megtagadásait és imáit a missziókért aján-
lotla fel.

02. Szent őrzőangyalok.
04. Evközi 27. Vasámap.
Assisi Szent Ferenc 1182-ben született
Assisiben. Apja gazdag posztókereskedő
volt. Kezdetben Ferenc is úgy élte életét,
mint a többi hozzá hasonló ifjú. Egy lá-
tomás azonban gyökeres változást okozott.
Lemondott várható örökségéről, polgári jo-
gairól és remete módjára élt a leprások
között. A hozzá csatlakozó testvérek
számára szabályokat alkotott, amelyek
szinte kizárólag az evaiigélium szavaiból
álltak. A szegénység szeretete egyiíttal a
szegények szeretetét is jelentette nála.
1212-ben Szent Klára is az ő vezetésére

bízta magát. Ferenc 1224-ben megkapta a
stigmákat, Jézus sebeit. Meghalt 1226. ok-
tóber 3-án.

07. Rózsafiizér Királynője.
08. Szíiz Mária Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország Főpátronája, 1896-ban, az
ország feunállásának ezredik évében en-
gedélyezte ezt az ünnepet XIII. Leó pápa
,1878-1903, Magyarország számára annak
emlékére, hogy Szent István halála előtt az
országot a Boldogságos Szűznek ajánlotta.
Először október második vasárnapján
ülték, Szent X.Piusz pedig 8-ára tette át.
09. Szent Déues püspök és társai vértanuk.
11. EvkÖzi 28. Vasámap
14. Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú.
Rabszolgacsaládból származott. Zefírinusz
pápa /199-217/ 199-ben diakónussá szen-
telte és megbízta a keresztény
teiuetkezőhelyek gondozásával. A pápa
halála után őt választották meg utódjául.
Hippolitusz pap /l. aug. 13. / hevesen el-
lenezte megválasztását. Tévtanítással és
túlzott engedékenységgel vádolta, ugyanis
a szemére vetette azt is, hogy az előkelők
és rabszolgák közötti házasságokat
érvéuyesuek ismerte el. 222-ben halt meg,
a Trastevere városrészben temették el

szeptember 14-én. A 3354. évi római nap-
tár említi meg őt először.
15. Avilai Szent Teréz szííz és egyház-
taiiító. 1515-ben született Avilában. 19

éves korában lépett be az ottani Kármelbe.
Igazi megtérését 1555-ben élte át, amikor
az Udvözítőt látta megostorozva. El-
határozta, hogy mindig a legtökéletesebbet
igyekszik tenni és a szabályokat a
leghűségesebben fogja megtartani. Ezen
elhatározása vezette, ainikor rendjének
megreformálásakor a régi szigorúságot
igyekezett visszaállítani. Már a szülői
háztól is nagy irodalmi mííveltséget hozott
magával, ezt kamatoztatta vallásos
műveinek iiiegírásában klasszikus spanyol
nyelven. nagy szervezői tehetség is volt, az
Egyház legjelentősebb női szentjei közé
tartozik. 1582-ben halt meg. 1970-ben VI.
Pál pápa az egyháztanítók közé emelte.
16. Szent Hedvig szerzelesnő
Alacoque Szent Margit Mária szűz 1642-
ben szíiletett Lauthecourban. Ifjúkora ne-
héz volt. A vizitációs nővérek Paray-le-
Monial-i zárdájába lépett be. Ott kapta a
misztikus kegyelmet, hogy Jézus Szívének
tiszteletét terjessze. Legjelentősebb lá-
tomása 1675 Urnapjának hetében volt:
ebben megbízást kapott arra, hogy szorgal-
mazza Jézus Szíve ünnepéuek bevezetését.
1690. október 16-án halt meg.
17. Aiitiochiai Szent Ignác püspök és vér-
tanu.

18. Evközi 29. Vasárnap
Szent Lukács evangélista, a harmadik
evangélium és az Apostolok Cselekedetei
iroja, orvos volt. /Kol 4. 14, és Szent Pál
kísérője második és harmadik missziós
útján. Evangéliumában legiiikább Mátét és
Márkot használta forrásul, de kidomborítja
benne Isten irgalmasságát és Jézus sze-
retetét a szegények és bűnösök iránt. Az
ApCsel-ben művészi érzékkel írja le az if]ú
egyház történetét. A hagyomány szerint 84
éves korában halt vértanúhalált és a kon-

stantinápolyi Apostolok-templomában
temették el. A VIII.sz. óta van liturgikus
ünnepe.

23. Kapisztrán Szent János áldozópap.
25. Evközi 30. Vasárnap.
28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apos-
tolok.
Október.

A ma embere mindig siet, sok a tenni-ven-
ni valója, észre sem veszi, hány gyermek,
öreg szülő
áldozata ennek. Miért e nagy kapkodó ro-
hanás? Legtöbbször anyagi javakért,
lurnévért, dicsőségért. Nem ismeretlen ez
a jelenség a századok folyamán, de a
Gondviselés jelzőtáblaként odaállított egy-
egy embert, ki az O sugallatát követve,
mutatta az igazi utat a cél felé.

Ilyen kiválasztott volt Assisi szentje,
Ferenc.

Atyja anyagiak felé szerette volna irányí-
tani. O maga a vidámság, a jókedv és
mulatós barátok társaságában volt otthon.
Azután jött a majdnem másfél évi fogság.
Utána a súlyos betegség, melyek jórahajló
lelkének kaput nyitottak Teremtője felé. A
sok megpróbáltatás, hősies elhatározás cél-
ba vezette. Krisztust követve szegényen,
embert szeretve Istenért próbálta meg-
valósítani az evangélium szellemét.
Jézus életét mintázva felállította az első

betlehemi jászolt ,1223/, majd megkapta a
Megfeszítettől az öt szent sebet. /1224/
A teremtett világban mindeiiki barátja volt,
de csak barát! A cél egyedül a Mindenható.
A ina embere is csak úgy tud lábra állni, ha
célja nem a teremtett világ, hanem a
TEREMTÖ !

Kedves Anyukák,
Kismamák!

Októberben szerenénk ismét beindítani a
KISMAMA KLUB-ot. Minden anyukát és
kismamát szeretettel várunk. Beszél-
getünk, tajékozódunk, tapasztalatokat
adunk át. Kicsit kikapcsolódunk,
tornázunk, kimozdulunk otthonról,
kisgyermekek is ismerkednek, barátkoz-
nak. Ötleteket, javaslatokat, kívánságokat
szíveseii várunk. Minden érdeklődőt sze-

retettel fogaduiik.
Kismama klub várható napja:

a hónap minden 2. és 4. csütörtökjén
10-12 óráig

Első találkozó: október 8.

- lázcsillapítás, kullancsveszély, fejlesztő
játékok 24 hónapos korban, csuhébaba
készítése

Pilisborosjenő AIapítványról
1997. évben az 1 %-ból befolytközel négy-
százezer forint (396. 750, -) a követke-
zőképpen került felhasziiálásra:
Altalános iskola
Ovoda
Kézilabda szakosztály
Egészségvédő program
Játszótér

Könyvtár
Összesen:

100. 000,-
60. 000,-
60. 000,-
60. 000,-
75. 000,-
45. 000,-

400.000,

Ezúton is köszönjük, hogy gondoltak ráiik.
Az 1998-as évben előreláthatólag közel
ugyanennyi felajáiilás érkezett, még pon-
tosan nem kaptuk meg.
Várjuk továbbra is támogatásukat!

Köszönettel
Bereczkiné Szendrei Eva
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Epítésügyi tájékoztató
A Ilínnondó szeptemberi számában jeleztem,
hogy alkalmanként beszámolok az új építésü-
gyi jogszabályokról, a lakosságot érintö
kérdésekről, ós megpróbálok tisztázni egy pár
fogalmat.
1998. január 1-én hatályba lépett az:

- 1997. évi LXXVIII. törvény az ópített
környezete alakításáról és vódelméről (új
építési törvény)
- a Konnáiiy 153/1997/XII.20. / Korm. ren-
delete az országos településrendezési és
építési követelményekről. (új építési szabály-
zat)
- a kömyezetvédelmi és területfejlesztési mi-
mszter 46/1997/XII. 29. / KTM rendelete az

egyes építményekkel, építési munkákkal
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásról.
Most a 46/1997/XII.29. / KTM rendeletből
egy pár lényegesebb fogalmat szeretnék is-
mertetm.

Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái
3.§
a/ az elvi építési engedély,
b/ az építési engedély,
c/ a bontási engedély,
d/ a hasziiálatbavételi eiigedély,
e/ a femimaradási engedély,
f/ a rendeltetés megváltoztatására irányuló en-
gedély.
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött
építési tevékenységek
9.§
(1) A következö építési tevékenységek csak
építési engedély alapján végezhetöek:
a/ építmény építése, bővítése, elmozdítása,
b/ az a/ pont szerint építési engedélyhez kötött
építmény olyan felújítása, helyreállítása, áta-
lakítása vagy korszerűsítése, amely a
teherhordó szerkezetét érinti, a homlokzatjel-
legét (megjelenését) - annak szerkezetével
egylltt - megváltoztatja, illetőleg az építmény-
ben lévő önálló rendeltetési egységek számá-
nak, rendeltetésének megváltoztatásával jár:
c/ építményen
ca/ portál (üzlefhomlokzat)
cb/ 1,0 m- felületet meghaladó kirakat-
szekrény,
cc/ 1, 0 m-t meghaladó kiugrású védőtető,
előtető és kinyitott állapotban e méretet elérő
üzleti emyőszerkezet, továbbá építménye, il-
letve attól különállóan mind építési telken,
mind közteriileten:

cd/ 1,0 m" -nél nagyobb felületű hirdetési és
reklámcélú építmény, reklámszerkezet és rek-
lám, cég- vagy címtábla,
ce/ fényreklám,

építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése,
d/ polgári lötér létesítése,
e/ közterületen az a/ pontban foglaltakon túl-
menöen:

ea/park, sportpályajátszótér létesítése,
cb/ szobor elhelyezése,
ec/ bánnilven kerítés létesítése

f/ a telek temtészetes terepszintjének tartós,
végleges jellegű megváltoztatása a
telekliatárok melletti 3. 0 m széles sávon belül,

valamint a telek egyéb részein 1,0 m-t megha-
ladóan:

g/ felvonó, mozgólépcső és mozgójárda
építése, áthelyezése vagy a 3. számú mellék-
letbcn meghatározott föbb műszaki adatok
megváltoztatásával járó átalakítása,
h/ építmény homlokzatán a mesterséges szel-
lőztetés és az égéstemiék kivezetés beren. dezé-
seinek, szerelvényeinek elhelyezóse,
i/ védetté nyilvánított vagy a műemlékvédelmi
törvényben meghatározott területvédelenunel
érintett területen álló épitmény
felületképzésének átalakítása, felújitása,
színezése. a homlokzatára szerelt vezetékek

létesítése,

j/ az olyan egyéb építési munkák, amelyeket
önkormányzati rendelet építési eiigedélyhez
kötött.

(2) Csak bontási engedély alapján végezlietö
a/ védett területen mmden építmény,
b/ egyéb területen a 200 m -nél nagyobb térfo-
gatú, vagy a terepcsatlakozástól 10 m-nél ma-
gasabb építmény,
c/ a lakás céljára szolgáló építmény,
d/ az épület alatti vagy attól különálló polgári
védelmi építmény (óvóhely), illetőleg
e/ az 1,0 m-nél magasabb támfal lebontása,
továbbá

f/ közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden
pince,

g/ egyéb telek területe alatt a 10 m'-et megha-
ladó pince megszüntetése (elbontása vagy
tömedékelése).
(3) Kivételként felsoroltak, valamint a (2)
bekezdésben nem említett építési, illetőleg
bontási muiikák építésügyi liatósági engedély
nélkül végezlietők:
(4) Az építési engedély nélkül végezhető
építési, illetőleg a bontasi engedély nélkül
végeAető bontási munkát is csak a település-
rendezési tervek, a helyi építési szabályzat,
továbbá az általános érvényű kötelezö épitésü-
gyi és más hatósági (védőtemleti, biztonsági,
közegészségügyi, tűzvédelmi, kömyezetvédel-
mi műemléki és természetvédelmi az

egészséges és biztonságos munkavégzésre
történő stb. ) előírások megtartásával szabad
végezni. E rendelkezések megsértése esetén a
szabálytalanul végzett épitési munkák
jogkövetkezinényeit kell alkalmazni.
10.§
(1) a 9. § (1) bekezdésének a/, b/, d/ és g/
pontjaiban, valamint öiikonnányzati rendelet-
ben ekként meghatározott építési tevékenység
eredményeként megvalósult építmények csak
jogerős és végrehajtható liasználatba vételi
engedély alapján vehetök használatba.
(2) a 9. § (1) bekezdésének c/, f/, h/ és i/
pontjaiban meghatározott építési
tevékenységek elkészültét az építtetönek írás-
ban be kell jelentenie az építésügyi
hatósághoz.
Nem építési engedély köteles: (kivételek)
aa/ a háztartási szilárd hulladékgyűjtő, tároló
ab/ a kerti épitmény (pl. hinta, csúszda,
homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára
szolgáló mütárgy, kerti napkollektor, épített
tűzrakóhely, lugas stg. ),
ac/ 10 m3-nél kisebb víz- és fílrdőmedence,

ad/ a legfeljebb 6, 0 magas (építményen elhe-
lyezve 3,0 m magas) szélkerék,
ae/ a legfeljebb 4. 0 m magas antenna, zász-
lórúd

af/ a kerti szabadlépcső (teleplépcső),
ag/ a háztartási célú kemence, húsfüstölő,
zöldségverem
ah/ az állatkifutó, komposztáló, 3 m~ ncttó
alapterületnél nem nagyobb állattartási épület
és ámyékszék
ai/ síremlék, umasír
ak/ a telek oldal és hátsó telekhatárain a

kerítés

al/ a zárt, állandó jellegú kiállítási célú
területen belül a nettó 20 m' össz-szint-

területet nem meghaladó, legfeljebb 30 napig
femálló kiállítási építmény.

Kérés a lakossághoz
Kérem irják meg vagy telefononjelezzék:
Melyek azok a kérdések, amelyekre sze-
retnének választ kapni.
Akinek a tulajdonában vannak régi
fényképek, levelezőlapok, képeslapok,
térképek a községről, gyűjtsék össze a 2000.
évtörduló kapcsán lehetne egy kiállítást reu-
dezni, hogy inegismerjék a fiatalok a falu
múltját. A bemutatott anyagok természetesen
másolás után visszakerülnének a tulajdonosok
birtokába. Az anyagot fel lehet használni a
régi épületek helyreállításánál is.
Szeretném feltérképeziii a falu területén lévő
régi pincéket vagy ezek helyét. az építési en-
gedélyek kiadásánál nagy segítség, ha fel
tudjuk hiviii az új tulajdonosok fígyelmét az
esetleges alapozási problémákra, vagy
hasziiosítani lehet a pincéket.
Kéremjelezzék, ha tudomásuk van műemléki,
régészeü jelentöségű építményekről, tár-
gyakról, területről. Atinak a településnek,
amelynek van múltja és jelene, szép jövöje
lehet. A jövő alakitásának elengedhetetlen
feltétele a múlt ismerete.

Barabás Béla

Felhívás!
A honvódelmi miniszter Anyák napja
alkalmából erkölcsi és anyagi elismerésben
részesíti azokat az édesanyákat, akiknek öt
vagy több gyermeke teljesített sorkatonai
szolgálatot. Az elismerésre - a területileg
illetékes önkormányzat egyetértésével - a
hadkiegészítő parancsnokság terjeszti fel
az édesanyákat.
Az elismerés feltétele, hogy az édesanyák
öt vagy több fiúgyennekének legalább 6
hónap becsülettel teljesített sorkatonai
szolgálaü ideje legyen. Az ennél rövidebb
szolgálati időt csak abban az esetben lehet
elfogadni, ha a sorkatonai szolgálat
félbeszakítására "honvédelmi kötelezettség
teljesítésével összefüggő" baleset, vagy
betegség iniatt került sor.

Jelentkezni az önkormányzatnál lehet.

Hallgattassék meg a másik....... II.

Az ingatlaii nyilváiitartásról szóló törvóny
meghatározza, liogy az egyes ingatlanokról
milyen adatokat, milyen informalikai
rendszerben kell nyilvántartani. Tehát a
Földhivatal szíimítógépes rendszerében
meglalálható az, hogy egy telek melyik
településen található, milyen méretű, ki a
tulajdonosa, stb. Amennyiben változás
következik be bármelyik jellemző adatban,
azt a rendszerrel közölni kell. Ezért, min-

den ingatlantulajdonos érdeke, hogy ezeket
a változásokat a Földlúvatalban bejelentse,
mert akkor iiem fordul elő, hogy egy telek-
megosztási határozat, vagy kimérési
vázrajz egy bizonyos idő után jogérvényét
veszti. A használatbavételi engedély idő-
beli beuyíijtásával az épületet feltüntetik a
tulajdoui lapon és nem kerül utólag
ug^'anez, komoly összegbe. Bárki a saját
iugatlanáról 1000 Ft ellenében mindent
megludhat és ellenőrizhet az illetékes
Földhivatalban. Ezt meg is kellene teniii
iniudeiikinek. A számítógépes rögzítésnél
törtéiil véletlen elütésekből / a Földlúvatal-

ban is emberek dolgoznak / koinoly fél-
reérlések elefkezhetnek. Megtörtént, hogy
solymári polgárt pilisborosjenői fél ház tu-
lajdonosává tette volna egy rosszul
rögzített falu kód. A nyilvántartásban több

A gerinc-problémáról
(Olvasói levél)

Jó élvezni egy kis falu mikrovilágát,
különösen. ha valaki családos emberként

g^'erekeket nevel, és élhet a helyi oktatás,
zeneiskola, orvosi ellátás, kulturálódás stb.

előnyeivel. Micsoda könnyebbség, lia gyer-
mekeiiiket iiem kell Pestre iskolába,
zeneórákra vagy akár sportra cipelni, ha
stresszmentes gyermekkonikat pár éwel
meg tudjiik hosszabbítani! Azonban egy
teriileten valós lúáiinyal küszködik Boros-
jenő (ez uem újság): nincs tornaterem, a
sportolási lehetőségek nagyon be-
határoltak, és ez közvetlenül vagy közvetve
érezteti is liatását gyermekeink
egészségén, állóképességén, ügyességén.
Tornatei'em híján a tanárok - minden
igyekeztük ellenére sem tudják inegmoz-
gatiii a tanulók mindeu porcikáját. A talaj-
torna és szertorna hivatott igazán
sokoldalúan erősíteni, fejleszteni gyer-
mekeiiikel, - a labdasportok, uépitánc csak
rószben képes erre. A Művelődési Házban
tartott csoiika. nehézkes tornaórák nem
jelentenek igazi megoldást. Márpedig gy-
erniekeiiik koudíciója és egészségi állapota
egyre romlik. Egyre kevesebbet mozognak,
egyre többet görnyednek játék, legó,
(íuiköny\/ fölött, TV és számítógép előtt, -
ami kellő. célzott mozgásos ellensúlyozás

olyan ingatlannál szerepel olyan iiiformá-
ció ami 10 - 20 éve elhunyt tulajdonos
adatait, vagy a többször gazdát cserélt tula-
jdonosok közül az elsőket, vagy a közben-
sőket tartalmazza. Valószínűleg amiatt,
hogy nem került felvitelre a tiilajdoni lap
összes oldala. Téves helyeujelzálog, illetve
elidegenítési tilalom is előfordul. A Pol-
gármesteri Hivatalban tajékoztató jellegű
felvilágosítást tudunk adni az érdek-
lődőknek arról, kinek érdemes ingatlana-
datait tisztázni.

Az előbbiekből is kitűnik, néha milyen
nehéz egy ingatlan valódi tulajdonosát
megtalálni. Ez a probléma építés eugedély
kiadásakor igen kényes. Az új építési
törvény szerint, az engedélyezéssel érintett
szomszédos telek tulajdonosait nem az
építtető, hanem az engedélyező lüvatal
köteles értesíteni az építési engedéllyel
szembeni fellebbezési /és nein a hoz-
zájárulási / jogáról.
Visszatérve kiinduló gondolataimhoz - az
egyik legtöbb bírálat az építési engedé-
lyezési eljárással kapcsolatosan éri a Hi-
vatal muiikáját. ,1998 január elseje óta ez
Pilisvörösvár hatásköre. Eniiek vissza-

szerzéséhez két főállású, felsőfokií építész
végzettségű köztisztviselő alkalmazása

nélkül hanyag testtartást, majd - főleg az
erre hajlamos gyerekeknél - gerincfer-
dülést eredményezhet. Ha pedig ezt
serdülőkor előtt, illetve alatt nem kor-

rigálják gyógytornával, a csontosodás befe-
jeztével, felnőtt korra súlyos panaszokhoz,
elváltozásokhoz vezethet. Az országos
statisztika szerint a lakosság közel 30 %-a
ilyen-olyan gerincproblémákkal küzd! Ez
faluiikra is egyre iiikább igaz. Rendszeres
ortopédiai szakszíírés hiányában sokan
nem tudják, gyenuekük nem hordoz-e re-
jtett gerincelváltozásokat. Akiknél már
kideriilt valamilyen gerincbetegség, azokra
pedig igen nagy terhet ró a rendszeres
gyógytorna biztositása. Mert milyen
lehetőségeiiik is vannak erre? Helyben sz-
ervezett gyógytorna híjánjó esetben ott van
a magánóra, ami azonban hosszú távon a
többségnek megfizethetetlen. Vagy: be
lehet utazni hetente a Rókus Kórházba,
minimum fél napot rászánva. De a dolgozó
szülő honnan vegyék rá az időt? A gyeses
mamák hogyan vouszolják oda ncm
egyszer a kisebb testvéreket is, - az lítikölt-
ségröl nem is beszélve?! (Utiköltség térítés
csak úgy lehctséges, lia az ember mindeu
alkalommal végigüli még az ortopédiai
rendelést is a térítéshez sziikséges igazolás
megszerzése érdekében.) Nem egy szülőt
ismerek, aki egzisztenciális terhei miatt
képtelen gyermcke gyógytornájándk utáiia-
janu.

szükséges. A képviselő testület csak egy
státuszt szavazott meg.
Az építési törvényt úgy szerkesztettók,
hogy az, az orsziíg bármely pontján -
hegyen, völgyön, alföldön, folyó, vagy tó-
partján is érvényes és alkalmazható legyen.
Képviselő testület és szakhatóságok által
jóváhagyott helyi rendezési terwel lehet
csak egy település saját önálló építészeti
arculatát kialakítani, formálni. Addig
amíg ilyen nincs, a törvényt nem sértő
építési tervdokumentációt az építésügyi
hatóságnak nincs jogi eszköze elutasítani,
akár tetszik, akár nem, akár illik a

környezetbe, akár nem. A szomszéd élhet
fellebbezési jogával a szomszédjában ter-
vezett épület formája, színe, elhelyezése
ellen, a másodfokú építésügyi hatóság is
csak a törvényi és rendezési terv előírásait
tarthatja szem előtt, nem a szomszéd vélt
érdekeit. Pilisborosjenőn ma inég nincs
elfogadott rendezési terv, de már késziil.
Legközelebbi alkalommal a rendezési ter-
vről szeretném gondolataimat ismertetni.

Pappné Fehér Aiina műszaki ügyintéző

A harmadik lehetőség az, hogy egy 2-3
hetes kórházi tartózkodás során tanítják be
a gyerekeknek a gyakorlatokat és adnak
kezükbe egy személyre szabott gyógytorua-
kazettát (p. az OORI-ban vagy a Budai
Gyermekkórházban), ám közben gondot
okoz az iskolai lemaradás és a családtól

való távollét vagy a napoiikénti ingázás.
Milyen egyszerű és emberbarát megoldás
is volna, lia heteute egyszer-kétszer lesétál-
hatnáiik a Míívelődési Házba általános

(megelőző) gimnasztikára vagy gyógy-
tornára! Ugy tűnik, az ovistornán, karatén
és callaneticsen kívül másra is szüksége
volna a lakosság sajnos egyre nagyobb
hányadának.
Orömmel vennénk, ha a Míívelődési Ház

programjának az összeállításakor a ger-
incesek szempontjait is fígyelembe ven-
nék!

(A sorstársak nevében is)

Szabó Lászlóné

A Művelődési Házban müködő kliihok,

tanfolyamok, programok a lakosság
kérésére, a résztvevők aktív segííségévei
müködnek. Tehát a cikkben érintetteket. is

nyitott ajtók várják. Megfelelő létszáni és
szakavatott vezető esetén a prograw
beindíthaló.

Windisch László
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23Dr. KovácsL
24 Dr. Kovács L

25Dr. KovácsL
26 Dr. KovácsL

27 Dr. Péterjjy L.
28 Dr. Kormos J.

29 Dr. Baksa Eva
SODr. KovácsL
3J Dr. Kovács L
01 Dr. KovácsL

24. 350-297
336-215

21. 350-224
18. 350-162
2. 336-900
24. 351-410
350-440

Ejszakai ügyeleti időszak: Hétvégén:
18-08-ig péntektöl hétfö reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési időben ( hétfőtől-péntekig) - sürgős esetben -szíveskedjenek
az orvosokat a rendelőben keresni.
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Fénymásolás MINOLTA géppel A/4 és
A/3 méretben ( 14,-Ft / db/A/4 áron),
fotózáshoz KODAK film kapható

. Walt Disney ajáiidéktárgyak kaphatók

. Filmajánlat:
- Alien 4. /Sigoumey Weaver/ - Lesz ez még
így se (Jack Nicholson/ - A miuiszter félrelép
- A gyűjtő /Morgan Freeman/ - Coppola: Az
esőcsináló - Csillagközi invazió - Száll a
kakukk fészkére /Jack Nicholson/ - A gömb
/Dustin Hoffman. Sharon Stone/ - Al/Arc

/John Travolta, Nicolas Cage/ - A jövő
híniöke. The Postman /Kevin Costiier/

Top Video Téka, a kolcsönző!
Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21 óráig;

vasaniap: zárva

A PROVIDENCIA OSZTRÁK -
MAGYAR BIZTOSÍTÖ Rt.

muiikatársakat keres azonnali belépéssel
fő és mellék állásban szentendrei kiren-

deltségére.

liam
Erdsklődni lehet: 06-20-9-964-449

üszeres

nőgyógyászati
rákszűrés lesz

1998. október 16-án 9-16
óráig Pilisborosjenőn az or-

vosi rendelőben.

A vizsgálatot Szt. Rókus
Kórház főorvosa végzi.

Köszönet
a Nyárbúcsúztató é.s a

játszótér támogatóinak.
Komlós Diszkont

Uditővel támogatta a rendezvényt
Aldeko Kft.

Ingyen készítette a belépőket, je-
gyeket, meghívókat.

Buják Bt.
a 6. fuvar gyöngykavics is a

játszöterre.

Szüreti felvonulás és bál
lesz 1998. október 3-án

Pilisborosjenő területén és a Művelődési Házban.
Egész napos szíues műsor, felvonulás, zene, tánc! Részletes program: a plakátokon!

Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

Naponta 8 - 1830-ig
Szombaton 8- 12-ig

..............^.... ^.^

. PILIS 2000 t
INGATLANKÖZVETÍTÖ KERESKEDELMI ÉS

SZOLGALTATÖ KFT. ^.
^ Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás ^
^. külföldieknek is, videofilmes nyilvántartás, ^
. számitógépes adatfeldolgozás, értékbecslés, ügyvé- .
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

di közremüködés. Elsösorban Pilisborosjenő,
Oröm, Budakalász területén lévö ingatlanok

közvetitése.

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

Képviselet:
Pengő bolt 06-26-336-593

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

LIgyvezető igazgató: Kerényi István

.>

.>

.

.

.

................... ^-fr^

A pilisborosjenői Posta
kézbesítőt keres!

Jelentkezni lehet:

személyesen, vagy telefonon a
336-201 telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal a patkányok el-
szaporodásának megakadályozására pat-
kányirtást végeztetett a faluban, sza-
kiparossal 1998. szeptember 11-én. A
faluban, elsősorban a patak partjáii
etetőprizmákban, dobozokban patkányirtó
csalétket helyeztek el. Ugyanitt mérget
tartalmazó korongot is kiraktak. Az irtás
véralvadást gátló irtószerrel történt. Házi-
állatok - amenuyiben esznek belőle -
mérgeződhetnek.
A mérgezés tünetei: bágyadtság, vérzések
a testnyílásokon. A tünetek jelen-
kezésekor az állatorvosnál kell jelent-
kezni, aki K 1 vitaminnal a mérgezést
megszüntetheti.
Kérjük a lakosságot, hogy a tartósan ki-
helyezett irtószert hagyják érintctlenül,
mert mindannyiunk érdeke, hogy a veszé-
lyes rágcsálóktól megszabaduljuiik.

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Y:^
.

:^v,

,.-^.-'>

Alapította: az Onkormányzat KépvisBlo TestületB
Falelos kiado: Szegedi Róbert polgármestBr

Fslalos szerkaszto: Marton FerBnc
A szerkesztoség címe: 2097 Pilisborosjeno Fó' u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typagráfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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5. évtolyam 11. szám

Eredményes és érvényes
helyhatósági választás

Pilisborosjenőn
1998. október 18-án

Tisztelt Valasztó!

Lezajlott községiiiikben is a helyhatósági
választás. A választásra jogosult lakók
56,7 %-a jánilt az umákhoz, hogy egyrészt
az elmúlt négy esztendő miuikájáról mond-
jon ítéletet és az elkövetkező négy évre
adjou képviselői megbízatást a megválasz-
tottakuak. A polgármesteri szolgálat el-
látására, és a jövő négyévi képviselet el-
látására tehát megszíiletett a döntés.
A folytoiiosságra és a megi'ijulásra utalnak
a szava^atok a polgármester személyét il-
letően. A szavazali arányokból feltétleiiül
arra a következtetésre kell jutni, hogy a
lakók az eddigi muiika elismerését hangsú-
lyozták. A lakókkal való szorosabb és
folyamatosabb együttműködés igénye is
megjeleuik a szavazatokban. A jövő
számára ez a legfontosabb üzenet, amit a
valasztói voksok kifejeznek.

A község azon polgárai , akik a választá-
son érvényes szavazással részt vettek, azok
a személyes feladatmegoldásban való
részvételt kívánják, jobb és részletesebb
tájékoztatást a helyi fejlesztési feladatok
megoldásáról, lehetőségekröl, a pénzforrá-
sok megszerezéséről, azok hasznos és a
lakossági igéiiyek felmérése alapján
történő felhasználásról. Röviden: nagyobb
és eredményesebb deinokráciát a község
önirányításában. A magain részéről jó
szíwel fogadtam a választók szavazatából
kielemezhető véleinényt: ez az elismerésre
és véleménykiilönbségre egyaránt ér-
vényes. A képviselők választásában már
sokkal összetettebb a helyzet. A képviselők
jeleutős mértékben kicserélődtek. Az előző
képviselö testület károm (agja nem jelöl-
tette magát. Három volt képviselő
újraválasztását a választópolgárok elutasí-
tották. Mindkét csoportba tartozó volt
képviselő társamnak, niegköszönöm négy
éven át kifejtett muiikáját.
A következő négy évre újonnan megválasz-
tott képviselőtársaimnak gratulálok és
kívánok eredményes muiikát és
felelősségteljes, sikeres egyiittmíiködést.

1998. november

Külön öröinömre szolgál a Bécsi úti
településrészről a testületbe került
képviselő megjelenése, Füzesi Gyula úr
révén. A megválasztott új képviselő
testülettől kérem , és ez a választó polgárok
üzenete is, hogy félretéve a kampány során
felszínre keriilt ellentéteket, az új ciklus-
ban a község javát nézzék, anuak ered-
ményes szellemi, erkölcsi és anyagi fej-
lődéséért végezzék muiikajukat.
Ezen gondolatok jegyében megköszönöm
választó polgáraim bizalmát és ra-
gaszkodását személyemhez. Szándékom és
szilárd akaratom, hogy a négy év muiikájá-
val igazoljam az engem választó pol-
gároknak a helyes választását. Azokuak a
választóknak, akik nem engem választot-
tak, ezíiton üzenem, hogy bizalmuk meg-
szerzéséért mindent elkövetek.

Polgármesterként rám váró feladatok si-
keres elvégzéséhez kérem a község pol-
gárainakjóindulatú támogatását, családom
és ismerőseim eddig is tapasztalt
együttműködését. Munkaképességem és
egészségem megóvásához pedig hitem és
jó szándékom ad niajd segítséget.

Szegedi Róbert polgárniester

A köztársasági elnök úr levele az
önkormányzatokhoz

Az elmúlt 8 esztendő tapasztalatai egyértelműen igazolják azt,
hogy az 1990-ben létrehozott helyi öiikormányzatok a demokrá-
cia, a jogállam alappillérei. Seiiki iiem vitatja ma már, hogy
helyes volt a helyi közügyek intézését az önállóan mííködő
öiikomiányzatokra bízui.
A helyi öiikormányzás joga a választópolgárok közösségét illeti.
A helyi kozíig^'ek folyamatos intézésére pedig a választók pol-
gármestereket és öiikormányzati képviselőket választanak. Az
öiikormányzati választás is szabad, demokratikus. Tétje az, hogy
kiuek-kiuek adnak a választópolgárok felhatalmazást a közös
üg^'eik intézésére.
Az elmúlt négy esztendő nehéz gazdasági feltételek között telt el.
Eunek ellenére öiikormányzataiiik túlnyomó többsége ered-

ményesen tevékenykedett, biztosította a település életét, a köz-
szolgáltatásokat, kisebb-nagyobb fejlesztéseket is megvalósított.
Elismerés illeti azokat a polgármestereket, önkormáiiyzati
képviselőket, akiknek fáradságos miuikája tükröződik az ered-
ményekben. Elismerés illeti azokat, akik a helyi társadalom
kiegyensúlyozott életét, a polgárok nyugalinát, a civil szer-
vezetekkel eredményes együttműködéstjól szolgálták.
Nagy feladatok várnak azokra, akiket most újként választanak
meg, természetesen azokra is, akiket muiA. ájiik elismeréseként
ismét, újoniian is megválasztanak. Ok vezetik át öiikor-
inányzataiiikat a jövő évszázadba. Rajtuk is múlik, hogy remél-
hetőeii az Európai Unió tagállamaként a fejlett öiikormányzati
rendszerekhez felzárkózva szolgálhatjuk közösen polgáraink
javát, településeiiik további fejlődését. Adjon elég erőt ehhez a
választók szavazataiban kifejezésrejutó, megtisztelő közmegbíza-
tás. GönczArpád

A tartallomból:
. ta onlíormányzati választásröl
. ElnöN level

. Qnkormányzati hírek

. PilisborosjenÖ 2015

/'w-'-. '^ ns. A tartalombői:
A plébáiíia évfordulo. járol
Egyhazi hírek
Közéletí cikkek
Felhívások
Információk



Onkormányzati hírek
Összeállitotta: Dr. Hegedüsné Sclunidt Ágnesjegyzö

Tájékoztatásul közöljük, hogy Papp Akos kéviselő-jelölt ki-
fogást nyújtott be a kislista végeredménye ügyében.
A területi Választási Bizottság 134/1998. /X.21. / RVB
határozatával a kifogást elutasította.
A Pest megyei Bíróság 25.410/1998/2. szám alatti
végzésével a kérelmező kifogását elutasította.

jegyzö

lil

A helyi választási bizottság hírei
Az alábbi összesítést az 1998. október 18-án megtartott
polgámiesteri, helyi kisebbségi öiikomiáiiyzati választás és a
kisebbségi választás eredményét rögzítő jegyzökönyvek
alapjáii adjuk közre:

Osszesítés a polgármesteri választás eredményéről
Az összesítő jegyzőkönyvek a 3. szavazóköri jegyzökönyv
összesítése alapján készültek.
Elöző nap 18 óráig a néyjegyzékre vett választópolgárok
száma: 2235

A szavazás napján a névjegyzékre felvett választópolgárok
száma 5

A szavazás napján a néyjegyzékröl törölt választópolgárok
száma:

A választópolgárok száina a névjegyzéken a szavazás befe-
jezésekor 2240
Visszautasított választópolgárok száma:
Szavazókéut megjelentek száina: 1306
Urnában lévö szavazólapok száma: 1299
Eltérés a szavazóként megelentek számától: - 7
Ervénytelen szavazatok száma: 29
Ervényes szavazatok száma: 1270
En'ényes szavazatok száma jelöltekként:

Marton Ferenc 453 35, 7 %

Selmeczi László 293 23, 0 %
Szegedi Róbert 524 41, 3 %
Összesen 1270

Megválasztott polgánnester: Szegedi Róbert (feladatát tár-
sadalmi megbízatásban kívánja ellátni)
Összesítés a kisebbségi önkormányzati választás ered-
ményéről
Szavazóként megjelentek száma: 1306
Umában lévö szavazólapok száma: 1294
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: - 12
En'énytelen szavazólapok száma: 327
En'ényes szavazólapok száma: ' 967
Ei-véuyes szavaztok száma összesen: 03 1
Ei'vényes szavazatok szamajelöltekként

Galaiiíbos Ferenc 604

MayerRóbert 601
Peltzer Gézáné 469

Stamp Román 531
Szegedi Ferenc 403
Wippelhauser Jánosné 423

Osszesítés a kislistás választás eredményéről
Szavazóként megjelentek száma: 1306
Urnában lévő szavazólapok száma: 1299
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: - 7

Ervénytelen szavazólapok száma:
Ervényes szavazólápok száma:
Ervényes szavazatok száma összesen:
Ervényes szavazatok számajelöltenként:

37
1262
7877

18%
36%
29%
07%
68%
67%
36%
17%
18%
59%
24%
85%
89%
54%
64%
93%
47%
18%
87%

Füzes Gyula 444 35,
Galambos Ferenc 522 41,
Gánszler Károly 193 15,
Heves László 430 34,
Kiss Béla 425 33,
id. Komlós Tibor 324 25,
KovácsGyörgy 421 33,
Küller János 570 45,
Makkainé Szabó A. 343 27,
MartonFerenc 487 38,
Mayer Róbert 470 37,
Mocsári József 465 36.

NagyJános 251 19.
Pálinkás Miklós 398 31,
Papp Ákos 311 24,
PappJánosné 403 31,
Szimeth Mária 435 34,
Zsitnyányi Attila 608 48.
Zsitayányi Ildikó 377 29,

Megválasztott helyi képviselök névsora
1. Zsitnyányi Attila
2. Küller János
3. Galambos Ferenc
4. Marton Ferenc

5. MayerRóbert
6. Mocsári József

7. Füzes Gyula
8. Szimeth Mária
9. Heves László

Tájékoztató
Szeretnénk közölni a község lakosságával az alábbiakat:
A népesség nyilvántartás megfelelö vezetéséhez szükséges,
hogy mindazok, akik a községben ténylegesen állandó, vagy
8 napon túl ideiglenes jelleggel tartózkodnak, jelentkezzenek
be.
A bejelentéshez szükséges a postán kapható bejelentőlap,
amit kitöltés után a személyi igazolvánnyal, vagy 14 év
alattiaknál személyi nyilvántartó lappal be kell hozni a Pol-
gámiesteri Hivatalba.
A bejelentéshez szükséges még a személyi szám. A családban
élö gyemiekeket is be kell jelenteni külön bejelentővel. Aki
ideiglenes jelleggel jelentkezik be, annak a bejelentést 2
éveiiként ismételni kell, illetve a bejelentést meg kell hosszab-
bítani. Elihez szükséges egy új bejelentölap bemutatása a
személyi igazolvámiyal együtt. Ha ezt nem intézik, az ideig-
lenes lakás bejelentése megszünik, törlésre kerül.
Sajnos elöfordul a családban szomorú esemény is. Meghal
egy családtagunk. Ilyenkor minden esetben szükséges a
hagyatéki eljárás. Ainennyiben az elhalt teljesen vagyontalan
volt, akkor csak egy nyilatkozatot kell tenni, melyben a
legközelebbi hozzátartozó kijelenti, hogy elhalt családtagja
vagyontalan volt. (folyt. aköv. oldalon...)

Ingatlan vagyon esetén pl. házrész, földterület stb. hagyatéki
leltár felvétele szükséges, amihez a családnak be kell szerezni
a tulajdonlapot az ingatlan fekvése szerint illetékes Földlii-
vatalnál. A községbeli iiigatlanok tekintetében a Budai föld-
hivatal Budapest III., Lajos u. 160-162. sz. alatt található,
ahol be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot, és így a
hagyatéklioz illeték mentesen kapják meg a tulajdonlapot.
A hagyatékileltár elkészítése Hivataluiikban történik, majd
utána az iratokat elküldjük a Közjegyzőhöz további in-
tézésre. /Dr. Stagel Judit közjegyzö Pilisvörösvár Fő u. 83.
T: 26/332-259/

Chovanecz Károlyiié anyakönywezető

Köszönet

a község minden támogatójának!
Német kisebbségi öiikomiányzat megválasztott képviselöi
köszönete.t mondanak a község választó polgárainak.
Nagyarányú 600 körüli szavazatok tükrözik, hogy a lakosság
nagy része szimpatizál az itt élő kisebbséggel. Az elmúlt 50
év alatt a betelepültek és késöbben idekötözöttek egymás
szokásait megismerve harmonikus magatartás tanúsítottak
egymás iránt. A kisebbségi öiikormányzat a választások előtt
meghirdetett programja szerint fog dolgoziii, továbbra is arra
törekszik, hogy a község lakosságával a jó kapcsolatot feim-
tartsa és segítse a község fejlődését.

a nemzetiségi önkormányzat képviselöi

Közlemény!
Értesítjük a lakosságot, hogy a Pilisborosjenöi Csatomamü
Társulat ellen, működésük szabályainak be nem tartása
címén törvényességi felülvizsgálatot indítottunk, valamint a
társulat felszámolási eljárásának megkezdését szorgalmaztuk
az illetékeseknél.
1998. október26.

polgármester jegyzö
ID

A szociális ellátásokról

A Pilisborosjenő Öiikonnányzat 1998. évben 6, 3 millió Ft-ot
fordít a község szociálisan rászoniló lakosainak támo-
gatására.
Ezen összegnek mintegy fele már felhasználásra került, a
további az öszi hónapokban jut el a kérelmezökhöz, illetve
karácsony előtt szeretnénk megkönnyíteni az idősek ünnepi
készíilödését az anyagi hoz^ájárulással.
Az elmúlt hetekben kérelmet benyújtók türelmét kérjük, mert
az öiikormányzati választás miatt késhet a válaszadás. Ezeket
a kérelmeket már az újonnan létrejövö bizottság bírálja el. A
rendszeres szociális segélyezésben, lakásfemitartási tánio-
gatásban, ápolási díjban, rendszeres gyennekvédelmi táino-
gatásban részesülők alilioz, hogy 1999-ben is részesüljenek a
folyósitásban szíveskedjenekjövedelem nyilatkozatot benyúj-
tani a Polgánnesteri Hivatalban.

Vígné Kalniár Veronika

Pilisborosjenő "2015"

Jelentös, a községüiikben előforduló bánnilyen eseményre
hatással levő koncepcionális ten' /ÁRT, azaz Általános Ren-
dezési Terv, az új Epítési Törvény Település Szerkezeti
Terviiek nevezi/ végleges kialakulásához közeledik. Ez az a
helyi szabály, vagy nevezlietném tön'ényiiek is, ami szerint a
településeu a belteriilet határait megváltoztatni, üdülö
területet, ipari, mezőgazdasági teriiletet kijelölni, müvelési
ágat változtatni, telket alakítani, csak ebben a tervben
megadott előírások szerint lehet. Szigoró megkötéseket tar-
talmaz az ingatian beépíthetöségi százalékára, az építmények
homlokzatmagasságra vonatkozóan is. Megszabja a
településen a közlekedési feltételeket, az iskola, óvoda söt
még a temetö fejlesztési ütemét is. Sorrendiséget ír elö a
nieglévő állapot javítására, illetve előírásokat az újomian
kialakulóí bélterületekre. A szabályokat a tervezők - hó-
napokon keresztül tartó, a falut, a lakóit és az ök településsel
kapcsolatos elvárásait feltáró egyeztetések során - nagy szak-
mai hozzáértéssel alakították k. Ezek akkor válnak "törvény
erejűvé", amikor a képviselő testület határozattal elfogadja
az összes, a községgel kötelezően kapcsolatba hozliató szak-
hatóság által engedélyezett terv'eket. Egy buktató a dologban
- mivel nem lehet a Közlekedés-Felügyeletet kikerülni
tehetiüik-e úgy, mintha az MO nem léteziie és a szabályozási
ten'ben meg sem említeni, vagy ha parlament dönt úgy,
valami módon felkészülni a legrosszabb esetre is, - azaz
számolni egy a számuiikra a nagyon sok rossz köztil a
legkevésbé rossz nyomvonallal /bár ilyen szerintem nem
létezik/. A település közv'éleménye egyértelmííen elutasítja az

MO bánnilyen megjelenítését. Ez a kérdés volt a lakossági
egyeztető fórum során talán az egyetlen nem feloldható
nézetkülönbség a ten'ezök és a fónim résztvevöi között. Más
szakliatóság távlati fejlesztéseivel elvileg nem ütközik a Ren-
dezési Terv.

A jogeröre emelkedett ART elöírásai kötelező én'ényííek.
Felülvizsgálatára három évenként keriilhet sor. Bizouyára
nem mindeiiki számára lesziiek egyértelműen előnyösek, van
ahol megiieheziti építési telkek kialakítását, van ahol csak
több telek összevonásával lehet, vagy egyáltalán nem is
alakítható ki. A jelenlegi belterületi határokon belül, ahol
még van foghíjas építési telek, részletes Rendezési Ten' is
késziil, mely remélhetőleg megszünteti az eddigi szabályozat-
lanságból adódó telekalakítási anomáliákat. Az új bel-
területek kijelölésénél is sériilhetnek érdekek az utak,
közteriiletek kitíízésénél, illetve a bevonandó területek üte-
mezésénél. Jelentős kiadást jelent a tulajdonosok részére a
közmüvek létrehozása, a létrejövö új lakóterületek
településszerkezeti és részletes rendezési tervben ineghatáro-
zott kialakítása.

A kárpótlás, illetve a tagi földek birtokbaadásával kialakult
új tulajdonosoknak ezeket a szabályokat célszerű lemie
megismerni. Ezzel kapcsolatos kérdéseikre a Hivatal
Mííszaki Csoportjának mui-ü<atársai szívesen adnak felvilá-
gositást.

Pappné Fehér Ai-uia
mííszaki előadó



A nyár folyamáii új étkezési lehetőséget
kínált fel az "Aura" Pedagógus Tovább-
képző a község intézményei számára.
Az óvoda döntése továbbra is a saját
konyha megtartása volt. Konyhánk ka-
pacitása 200 före engedélyezett.
Igyekeztüiik jól niűkődő , az életkori
szükségleteket figyelembe vevő étkezési
szokásokat kialakítani /sok gyümölcs,
tejtermék stb. /. A gyerekek számára
családiasan, egyéni "kivánságoknak"
megfelelően biztosítjuk az étkezés tar-
talmát. Ezt csak saját konyhával lehet
megvalósítani.
Az iskola vezetőségének tájékoztatása
szerint az óvoda konyhája nem
megfelelö a felső tagozatos gyerekek
étkezési memiyiségének kielégítésére, -
amiak ellenére, hogy a minőséget és a
memiyiséget az előírásoklioz igazodva

300 éves a Pilisborosjenői
Római Katolikus Templom

A Deutsch Klub szen'ezésével és fel-

hívására Pilisborosjenön ez év szeptem-
ber 16-án szombaton délután szentmise

keretében, inajd az azt követő fogadáson
a Míívelődési Házban megüiinepeltük
temploniuiik 300 éves femiállása évfor-
dulóját. Gröschl György a Nemzetiségi
Klub vezetője és felesége (sz. Götz
Mária) nyugdíjas tanitónő már régen
készíilödtek a történelmi esemény méltó
megümieplésére, amely részben az ada-
tok gyííjtéséből, részben a sikeres szer-
vezés előkészítéséböl állt.

Hívásunkra számosan eljöttek a
környező falvakból és a fővárosból,
hiszen teinplomuiik volt valamikor
anyaegyháza Urömnek, Csobánkának,
Pomáznak és Kalásznak, itt
anyaköuyvezték a születéseket, házassá-
gokat és halálozásokat.
A du. 4 órakor megtartott bensőséges
haugulatú szentmisét Pilisborosjenő-
Uröm plébánosa Sikos Aiital Plébános
Ur vezetésével a Békásmegyeri Szent
József Egyházközségböl Forgács Alajos
Plébáiios Ur, Budakalászról Szabó Sáii-

dor Plébáuos Ur, Csobánkáról Walper
Ferenc Kanonok Ur és Pomázról Szakál

Aiital Esperes Ur celebrálták. Sikos An-
tal Plébános Ur megható prédiká-
ciójában a templom 33 éves történetét
foglalta össze.
Az ümiepély haiigulatát az ürömi fíat-

Az óvodai élet változásai

természetesen betartottuk. Ezért válasz-

tották az "Aura" kouyhájától ellátá-
sukat.

Sajnos az utóbbi évben már nagyon
kemény munkával, nem megfelelő
feltételek mellett főztünk az óvoda,
iskola gyerekeinek. Az iskola étkezöinek
létszáma is évröl évre növekszik. De az
óvodáé is. Az óvoda napi 100 fos, az
iskola napi 140 íos létszámát a 20 fös
kapacitással ellátni nagyon nehéz. Nem
beszélve arról, ha egy konyhai dolgozó
megbetegedett, a dajkákiiak kellett rend-
szeresen besegíteni. Oket pedig a gy-
erekek és az óvónö segítségétől vettük
el.
Azáltal, hogy az óvoda konyhája az
iskolai létszámmal csökkent, egy kony-
hai alkalmazottat is át kellett helyezni,
elküldeni.

alok, a pilisborosjenöi Singkreis és a
csobánkai romák vallásos tárgyú énekei
emelték.

A pilisborosjenöi templom kivonatos
története a gyűjtött adatok alapján:
Pilisborosjenöt 1690-ben még néptelen,
elhagyatott helyként említik.
1692-ben német telepesek vaiinak itt.
1695-ben a Budai Szt. Anna templom
keresztelési anyakönyvében már elöfor-
dul a Weindorf-i bejegyzés. Galgóczy
Károly 1877-es Monográfíája szerint az
1695-ös portaigazítási néyjegyzékben is
szerepel Weindorf, mint lakott hely.
1698: a Székesfehérvári Püspökség
névkönyve szerint az itteni r. kat.
anyaegyház 1698-ban keletkezett. A
községet, mindjárt a török uralom után
keletkezett új települést németek lakják.
A vidék a török világ előtt és után
(1548-1782-ig) a Budai Szt. Klára
apácák birtokában volt.
Az elsö plébános Tsinj Pál volt. Attól
kezdve jelentéktelen megszakításokkal a
községnek mindig volt plébánosa. A
plébánia anyakönyveinek legelsö adatai
késöbbi újramásolás során megmarad-
tak.
Gróf Ott János veszprémi püspök fíl-
iákként Üröm (111698-1821), Pomáz
(1737-1770), Kalász (1737-1821) és
Csobánka (1735-1770) helységeket
Weindorflioz csatolta.
A rk. hívök száma 1745-ben: Weindorf:

178, Üröm 275, Csobáiika 65 (több
nemzetiségíí), Pomáz 32 (ortodox szer-

A Római Katolikus Egyházközség 1998. november havi hírei

Kívánjuk, hogy az iskolának megfelelő
legyen az új ellátás.
Ezúton szeretném megköszömii a Mar-
ton család segítségét. Ugyanis
óvodánknak hatvanezer forint értékben
almát és müzlit tudtunk vásárolni, az ő

általuk felajánlott anyagi segítségből.
Gyerekeinkiiek mindezek kedvenc cse-
megei.
Vepperiné Fáy Csilla a panda csoport
egyik anyukája nagyobb összegű támo-
gatást tudott óvodánk számára munka-
helyétöl "kiügyeskedni". Régi vágyiink
teljesülhet, a csoportszoba berendezését
galériával tudjuk bővíteni. Gyerekeink
számára ez egy új játéktér. Köszönjük.
Köszönjük a "Nebuló" alapítványtól
kapott kézimunka papírokat, melyek
gazdagítják gyerekeink tevékenységét.

Pápai Istváiiné óvodavezetö

bek is lakják), Kalász 19 (ortodox szer-
ben is lakják), összesen 569 római kato-
likus.

1745-47 a Veszprémi Pk. Lt. Can Vis.
részletesen beszámol a község
hitéletéről, papjáról Grim Antalról,
templomáról és híveiröl. A családi élet,
a házirend, a munka, a mindennapi élet
az egyház ünnepekhez igazodott. A
bevándorlók itt találták a középkori
templom romjait. Az embemiagasságú
falakat befedték deszkával, hogy
használható legyen.
1744-52 új templom épiil a romokra
anyagát felhasziiálva.
1779 Ujra zsindelyezik az alacsony
tomyot, és új sekrestye épül a beomlott
helyére.
1859-1861 átépítik a hajókat.
1912 elkésziil az új, jelenlegi torony (a
régi villámcsapás miatt leégett).
Az eredeti anyakönyveket az érdeklödök
a Templomban nézhették meg.
A mise után a bevándorlás-kitelepítés
emlékinűvének koszorúzása következett,
majd a megjelenteket a Német
Nemzetiségi Klub vendégül látta a Re-
ichel József Művelődési Ház nagyter-
mében, ahol elbeszélgetés és rövid míí-
sor keretében megtekinthették többek
között az anyakönyvek érdekesebb rész-
leteiböl álló kiállítást.

Mayer Róbert

Ima szándék: A kábítószer ál-
dozataiért.

01. Mindenszentek ünnepe.
Evközi 31. Vasárnap.
Mondják, hogy a szentek élete bá-
natos élet: nem szeretheti a virágos
földet, a kék eget, az illatos rózsát, a
csillámló márványt, nem mosolyog
és halállal álmodik. Ellenkezöleg:
szereti ezeket! De mivel a kék ég
elborul, a rózsa elhervad, a márvány
elporlik, - szeretet ezeken túl terjed,
és harmóniát teremt föld és sír, idő

és örökkévalóság, rózsanyílás és
elmúlás között.
/Prohászka Ottokár/

02. Halottak napja.
Meunyei Atyánk: légy irgalmas
azokhoz a testvérekhez, akik Krisz-

tus békéjében hunytak el, légy irgal-
mas minden meghalt ember
testvérünkhöz, akiknek hitét csak te

ismered. Vezesd el mindnyájukat a
föltámadásra. ha pedig majd egykor
a mi életünk útja is véget ér, végy fel
minket országodba, amelynek szép-
ségében az élet teljességét ígéred
nekünk. Jézus Krisztus a mi umnk

által téged dicsőítünk és áldunk majd
ott, együtt a boldogságos Szűzanyá-
val, Mánával, az apostolokkal, a
vértanúkkal és minden szenttel...

/Elsö svájci misekánonból/
04. Borromeso SzentKároly püspök
05. Szent Imre herceg. Szerelmes
fiam, és szívemnek édessége,
jövendö sarjak reménysége, kérlek,
parancsolom, hogy mindenütt és
mindenben malaszttól gyámolíttatva,
ne csak atyádfiaihoz és rokonaidhoz,
vagy < föemberekhez, vagy
vezérekhez, vagy szomszédokhoz és
lakósokhoz légy kegyelmes, hanem
az idegenekhez is, és mindenekhez,
kik tehozzád jönek. Mert a
kegyességnek míve téged min-
deneknél nagyobb boldogságra
vezet.

/Szent István intelmei fíához/

08. Evközi 32. Vasárnap
10. Nagy Szent Leo pápa és egyház-
tanító. Etmriából származott és a

római egyházban nagy tekintélye

volt. 440-ben választották pápává.
Az igaz hitnek elszánt védelmezője
volt. Ezt mutatja a Flavianus-hoz írt
dogmatikus levele, melynek krisz-
tológiai elvei érvényesültek a
Chalkedoni Zsinaton. Mantuánál a
hódító Attilát visszatérésre bírta rá,

és ezzel nagy szolgálatot tett az eu-
rópai müveltségnek. 461. november
10-én halt meg Rómában. Szent
Damazusz (366-
384) óta ő az elsö pápa, akiknek
levelein kívül más egyházi művei is
fennmaradtak.

11. Tours-i Szent Márton püspök
"Európa legkedveltebb szentje, min-
den szenvedőnek védelmezöje és
minden hatalmaskodónak réme", a

szerzeteseknek atyja és híveinek
buzgó pásztora volt. Több, mint
kétezer szerzetes kísérte sírjához.
12. Szent Jozafát püspök és vértanú.
13. Magyar szentek és boldogok
15. Evközi 33. Vasárnap.
16. Skóciai Szent Margit 1045-ben
született a mai Mecseknádasd

határában levö Várhegyen. Szülei:
Edvárd, menekült angol herceg, és
Agota, Szent István király lánya
voltak. Margit 12 éves volt, amikor
apja hazatérhetett és magával vitte
családját. Ott férjhez ment III. Mal-
colm skót királyhoz. Hatására férje
levetközte vad természetét. Margit
tevékenyen részt vett az Egyház
életében is. Jótékonyságát az egész
nép tapasztalta. Az imádság és
vezeklés volt mindennapi kenyere.
Meghalt 1093. november 16-án.
17. Nagy Szent Gertrúd szüz.
19. Arpád-házi Szent Erzsébetröl
köztudomású, hogy nagy szeretettel
ápolta és betegeket, még pestiseket
is, akiket kerültek az emberek. Gon-

doskodott a szülöanyákról, szeretet-
tel bánt g a gyermekekkel, minden-
hol vigasztalt és örömet sugárzott.
Kevés szavát jegyezték fel. Egyik
ilyen fennmaradt mondása: "Mindig
mondtam nektek, hogy az em-
bereket vidámakká kell tennünk."

21. A Boldogságos Szűz Mária be-
mutatása a templomba.

22. Krisztus a mindenség Királya.
Evközi 34. Vasárnap
Mindenható Istenünk, te öröktól

fogva úgy határoztál, hogy szeretett
Fiadban, a mindenség Királyában
megújítasz mindent. Add, hogy az
egész teremtett világ megsza-
baduljon a bűn szolgaságától, Föl-
ségednek hódoljon, és szüntelenül
dicsöítsen téged.
A mi Umnk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, a ki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké.

30. Szent András apostol Bet-
szaidából származott. Kaliforniában
élt és halász volt. Ebből Keresztelö

Szent János tanítványa volt, de
János irányítását követve Jézushoz
szegödött és testvérét, Pétert is
Jézushoz irányította. Pünkösd után
az Alsó-Duna tájékán és Görög-
országban hirdette Jézu örömhírét.
60-ban Patraszban keresztre feszítet-
ték november 30-án.
November

E hónap fígyelmünket örökre
elköltözött szeretteink felé irányítja.
Sírhantjaik előtt állva, legyen az if]ú
vagy öreg, lelkében e két kérdés lép
előtérbe: Hogyan tovább? Van élet a
halál után?

Jézus bebizonyította, hogy van, mi-
után feltámadt halottaiból. Friss,

ragyogó testtel, melyet pedig igen
csúfFá tett az ostor, szeg, tövisko-
rona, kereszt... A mi büneink miatt.

Jézus feltámadt testén nyoma sem
látszott kínzóeszközeinek. Ugy, az
O kiontott vére széppé, gazdaggá
teszi a bűn által megcsúfított lelkün-
ket. Halálával megsemmisítette a
halált. Temetőink bejárata fölött ott
áll: "Feltámadunk!"
E kapun túl csend, nyugalom honol.
Am, ahogy Jézus sírja felpattant, úgy
a mis sírjaink is megnyílnak, az új,
szép életre, ahogy e földi életben
elkészülünk rá.

Ugy éljünk, cselekedjünk, hogy tet-
teink követnek bennünket



Az OTP Bank nyilatkozata
Pilisborosjenő Önkonnányzat által állami céltámogatással
megvalósítandó szennyvíztisztító-telep bővítéséhez meg-
valósíthatósági tanulmány készítéséhez kért baiikinfomiá-
cióiikat az alábbiakban adjuk meg.
Az Öiikomiáiiyzat szániláját pénzintézetünk hosszii évek óta
vezeti. Az Öiikomiányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott,
köriiltekintö, a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre
állaak. Szánilájukon sorban állás, fedezetlenség nem fordult
elő. Fizetési kötelezettségüknek idöben eleget tesziiek.
Fizetőkészségük és fizetőképességük megbízliató. Hitelböl

eredő tartozásuk jelenleg nincs, csak társulati hitelböl eredö
kezességvállalásuk van.
A céltámogatással megvalósuló beruházáshoz szükséges
saját pénzeszközöket a számlatulajdonos rendelkezésének
inegfelelöen biztosítjuk.
Hitel felvétele esetén, amennyiben a kérelem az egyéb
feltételeknek megfelel, a beruházás megvalósítását hitel
nyújtásával is szándékunkban áll támogatni.
Jelen nyilatkozatunkat az Öiikonnányzat kérésére adtuk ki.

OTP Közép-Magyarországi Régíó Őnkormányzati Osztály

Pilisborosjenő ivóvíz ellátása a
vízminőség tükrében

Pilisborosjeaőn az ivóvíz szolgáltatás
1987-ig csak a "helyi vizkészlet" fel-
haszuálásával történhetett, míg fenti
időponttól már adva volt a lehetőség a
település regionális ivóvízellátásban
történö bekapcsolásába, azaz létrejött a
közvetett kapcsolat a Szentendrei
Duuaág mentén telepített - parti szürésü
vizet termelő - Szentendrei Regionális
déli Víziníível.

Pilisborosjenő "helyi vízbázisát" két
mélyfúrású kút képezi, e kutak vize
karsztvízjellegü, nem védett rétegvíz. A
két kút naponta 1100 m vizet is ad-
hatna, azonban az évek múlásával a 2.
sz. kút vízének minősége egyre ked-
vezötlenebbé vált az emelkedő nitrát tar-

taloni miatt. Ez a jelenség egyértelmüen
a csatornázatlan települések talajvízbe
jutó szemiyvizeinek kedvezőtien hatását
jelzi.
Tekintettel arra, hogy az igen szigorú
magyar ivóvíz minösítö szabvány csak
40 mg/1 uitrát tartalomig tekinti
tíírhetőnek, még korlátozás nélkül fo-
gyaszthatónak az ivóvizet, így a
vízminőségi szempontból biztonságos
ivóvíz szolgáltatás érdekében csökken-
teni kellett a helyi vízkészlet fel-
hasziiálást. A rosszabb vízininőségű -
magasabb uitrát tartalmú vizet temielö

Praktíka Klub indul
november 7-én (szombat) 1/2 4-6-ig a
Művelödési Házban.

Volt már Burda korszakuiik, gyííjtöget-
tük a kötésmintákat, csomóztunk,
szőttüiik-fontuiik, s már egy teljes éve a
Praktika c. újság gyarapodik pol-
caüikon. Ümiepek előtt nieg is valósul
néhány ötlet, de egyébként - legalábbis
szűkebb környezetemben - csak a
inegállapításig jutuiik el, mely szerint:

- mélyfúrású kút 1992. április óta ezért
nem üzemel.

A regionális ivóvízellátás lehetőségeit
kihasziiálva az üzemeltetö DMRV RT
már 199. óta az említett szentendrei
vízbázisról vezetett ivóvizet szolgáltatja
Pilisborosjenön.
A Szentendréről vezetett víz minősége a
jelenleg is üzemelö mélyfúrású kút
vizénél kedvezöbb. sótartalma,
keménysége, - és anii lényeges - nitrát
tartalma is alacsonyabb.
A DMRV RT saját vízininöségi el-
lenőrző szervezete akkreditált Ivóvíz

Vizsgáló Laboratóriumában niüködő
kémiai, bakteriológiai-, biológia-
toxikológiai laboratóriumai rendszere-
sen végzik a hazai ivóvíz minősítő szab-
vány elöírásai gyakorlat szerinti - a
termelt- és szolgáltatolt (Pilisborosjenö
9 db miiitavételi helyen) - alapvető
vízininöség vizsgálatát.
A vízminőségi mutatókon túl
valamennyi üzemelő vízbázis vizkészlete
"teljesköríí"- az Egészségügyi Világsz-
ervezet (WHO) irányelvei és Európai
Közösség előírásai szerinti - vizsgálata
is megkezdődölt a DMRV RT müködési
teriiletén.

A pilisborosjenő kútvíz "teljeskörü"
vizsgálatára 1998. májusában került
sor, ekkor a rendszeresen vizsgált
összetevökön kínil 12 szervetlen -

(nehézfémek) és 40 szerves - (pl. ola-
jszármazékok, növényvédöszerek)
anyagvizsgálatával.
Az eredmények igen kedvezőek: a 12
szervetlen komponens közül csak négy
volt kimutatható, de nagyságrendekkel a
megengedhető koncentráció értékek
alatt. A 40 szerves komponens köziil
pedig összesen hét, ugyancsak a
megengedhetö koncentráció értékekliez
viszonyítva elhanyagolható memiyiség-
ben volt a vizsgált vízinintában.
Összegezve a fentieket, clmondliatjuk,
hogy a Pilisborosjenön szolgáltatott
ivóvíz minösége rendszeresen el-
lenőrzött, a vonatkozó vízminöségi
követelményeknek megfelel.
Bár a helyi vízkészlet meimyiségi oldal-
ról kielégítené a legmagasabb - kb.
1000 m3 - napi vízigényt is, azonban a
szolgáltatott ivóvíz nitrát tartalniának
megfelelő szinten tartása "regionális
víz"-zel történö vízkeverést tesz szük-
ségessé, így ma már a településen fo-
gyasztott "kevert" ivóvíz kb 40 %-a
pilisborosjenöi, 60 %-a szentendrei víz.
Természetesen az ivóvíz kifogástalan
bakteriológiai vízminőségének biz-
tosítása is elengedhetetlen, amely klóros
vízfertőtlenítéssel érhető el. A klórozás

mértékének ellenörzése ugyancsak
rendszeres.

"A víz ajövőnk tiikre"

"ezjópofa ötlet, valamikor még hasznos
lehet!" S hogy ne csak terv legyen,
hanem adjunk az önbecsületünknek is,
indítjuk el a klubot.
Az elsö összejövetelen a következő tár-
gyak elkészítésére tesziiiik kísérletet: -
papírmassé óra, csuhékaspó,
szárazvirágdíszek
Belépö: 100 Ft/készítö, amely - a
Müvelődési Ház támogatásával - az
alapanyagok beszerzését fedezi. Ezen
összegért egy-egy egységcsomagot

kapsz cserébe, amely a szükséges alapa-
nyagokat tartalmazza. Hoznod kell ollót
és 6 db nihacsipeszt. A gyerekek részére
játéksarkot alakítuiik ki (játék szük-
séges).
A belépőjegyek sorsoláson vesznek
részt, amellyel egy szerencsés megnyen
az újságban található aktuális "hónap
csokrát" eredeti megkötésben.

Megpróbáljuk? Váruiik!

Dóra-Eszter

Ujraéledt népszokás
A népszokás kifejezés kapcsán elsősorban a közösségi üiinepi
falusi szokások jutnak eszünkbe: farsangi mulatságok,
májusfaállítás, karácsonyi betlehemezés, Katalin-napi bálok,
de élö nálunk az óvodai kiszehajtás, villőzés, volt már
Márton-napi lámpás falvonulás vagy iskolai falu feljáró
menet, Aiidrás-napi táncház. Idén bővült a hagyományok
felelevenítések köre, hiszen a szüreti bált egész délutánt
betöltő mulatsággal tarkították. Díszbe öltöztek a
buszinegállók, ahol boros gazdák várták kóstolóval a
vendégeket.
A lovas, szekeres felvonulást táncosok, zenészek, népvise-
letbe öltözött résztvevők tették látványossá, melynek végét a
tűzoltóautók zárták.

A mulatság második része a parkolóban felállított sátorban
zajlott, amely a nagyszámú érdeklődö részére épphogy
elégnek bizonyult.
A kellemes hangulatú, nagyon pergő müsor minden kor-

Játszótéri hírek
- Gazdagodott a tér egy szemétgyíijtővel. Kár, hogy nem
ininden szeniétdarab talál bele.

- A rossz idő beálltával nincs már üldögélő kisgyermek a
homokozóbau, amiál több a homokárkot építő és csúszdázó
kutya. Kérjük, hogy ne a kutyák fejlesztésére használják a
teret.

- Megérkezett a jótékonysági rendezvények a játszótérért
rendezvénysorozat bevételén vásárolt ökrösszekér.
Köszönet Bíró Lászlónak a beszerzésben és szállításban

való segítségért.
- A Buják Bt segítségével újabb fuvar gyöngykavics
érkezett a területre.

- Azon kezdeményezés, mely szerint családoiiként vál-
laljmik 1-1 fa és kömyékének gondozását még örömmel lát
ujabb ápolókat".
Jó lemie még több fa és cserje ültetésével a szelet megfogni,
az ániyékolást és a tagozódást megoldaui.

Dóra

56-ra emlékeztünk
Október 22-én a Pilisborosjenö Művelödési Házban az , 56-
os forradalomra emlékezliettek mindazok, akik jelenlétükkel
megtisztelték míísomiikat. En most itt a Hímiondó hasábjain
nem a fofradalomra kívánok emlékezni, hiszen az elmúlt
hetekben sokat, sok helyen olvashattuiik, láthattuiik tényeket,
nálam szakértőbbek tolmácsolásában.
Eu elsősorban köszönetet szeretnék mondani minden

részvevőnek, akik vállalták a szereplést. Elöször is Szegedi
Róbert polgámiester úrnak, hogy ebben a választási folya-
matban elfogadta a felkérést a nyitó beszédre, vállalva a
kockázatot arra is, hogy esetleg 22-én már nem biztos, hogy
ő lesz a polgármester. Emiek az ellentmondásos nehéz idöben
számíthattmik rá, s a választás eredinény tükrében mond-
hatom, hogy mi is jól választottunk.
Szeutesi Zsuzsa tanámő 13 6. osztályos gyenneke pergő
jelenettel emlékezett meg október utolsó napjairól.
Továbbá megköszönöm a míísor vezetését és a komoly

osztályt szórakoztatott: óvodások népi játékbemutatója, a
néptánc együttes - általam már oly sokat dicsért műsora-, a
színjátszókör színvonalas és a mindenki arcára mosolyt csaló
játéka, a nemzetiségi dalkör elöadása, akik nemcsak népvise-
letben való megjelenésükkel, de elöadásukkal is fokozták a
hangulatot, Csongrádi Kata fellépése, aki nagyon közvetlen
kapcsolatot teremtett a közönséggel, s a boros gazdák fér-
fíkónisa, akik hangjukkal bizonyították, hogy a magyar
népdal és nóta mennyire alkalmas ajókedv megalapozására.
Ugye észrevették, hogy másnap a plakátok és a dekoráció
nyomtalanul példát mutatóan eltünt.
Köszönet az előadóknak, és a szervezőknek: Bereczkiné
Szendrey Evának, és Komlós Tibornénak.
Ha szüret volt, lesz bor is és ha, bor van, lesz már szintén
hagyomámiyá vált Borfesztivál is Pilisborosjenőn, hiszen a
Szentírás szerint: BOROS
"A bor a vidámság és öröm a szívnek, ha kellő időben és
megfontoltan isszák."

Dóra

Kismama klub

November 12.

(csütörtök) 10-12-ig
- Mirejó a spenót, sóska,

sárgarépa?
- Aiiya, játsszál velem!
- Gyakori beszédhibák

- Rongybábok készítése
November 26.

(csütörtök) 10-12-ig

Egyéni gondok, örömök
megbeszélése.

Vámnk minden kismamát,

anyukát és babát.

Dóra

Ismét

Csecsemö- és gyermekmha
börze november 14-én

(szombat) 9-11-iga
Művelődési Házban.

Uj gazdára várunk: cipök,
mhák, könyvek, játékok és
minden, amire már nmcs

sziikséged.
A börzén akciós tem-iékek

vásárlására is lehetőség
nyílik:

- Libero peleiikák
- Mikulás és egyé
csokoládék vására

Várunk minden eladót és
vevőt!

versek szavalását: Gróf Adrieiinek, Gyenes Aiiitának, Fehér
Enikönek, Heves Felíciának és Galambos Aiiikónak. Míí-

somnkat a zeneiskolások hangszeres játéka tette színesebbé.
Elvezettel hallgathattuk Fehér Enikő énekhangját, Gergely
Enikő, Windisch Violetta, Antonovits Dani zongorajátékát,
Herczog Emese és Szentesi Kinga Gordonkán előadott duóját
és Bereczki Zsolt és Bereczki Antal trombita szólóját, melyet
zongorán kísért Selmeczi Borbála.
Nagyon jó érzés volt gyemiekeink egy-egy rövid szereplését
látni és hallgatni. Orömmel tölt el, hogy ilyen tehetséges,
szorgalmas és bátor fíatalok élnek veliink, közöttüiik. Kérem
a szüleiket, tanáraikat, hogy továbbra is támogassák, segít-
sék őket.

Célom ezzel a pár sorral a köszönet és a biztatás, hogy niinél
többször élvezliessük a fíatalok, a gyemiekeiiik míísorát,
legyen az egy iinnepély, egy koncert, egy mulatság, egy-egy
közösségi egyiittlét, mindig számíthatunk rájuk.

Bereczkiné Szendrey Eva
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Orvosi ügyeletí beosztás
F

Dr. Kovács Levento

Dr. Kovács Levente

Dr. Kormos József
Dr. Baksa Eva

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. PéterJJy László
Dr. Kormos József
Dr. Baksa Eva

]3
14
15
16
17
J8
19
20
21
')f

23

Dr. KormosJózsef
Dr. KormosJózsef
Dr. Kormos József
Dr. BaksaEva
Dr. Pctcrffy László
Dr. Kormos József
Dr. Kovács Lcvente

Dr. Baksa Eva

Dr. Baksa Eva

Dr. Baksa Eva

Dr. Kovács Lovcntc

24
25
26
27
2S
29
30

Dr. KOV.ICS György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Konnos József

Dr. Péterfiy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

llröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Mária u. 13.

Oröm, Doktoru. 21.
Uröm. DózsaGy. 18.
Pbj., SteiiAeim u. 2.
I. Iröm. Hoiwéd u. 24.

Vröm Dózsa Gy. u. 69.

Dr. Kovács Levcnta

Dr. K.onnos József
Dr. Baksa Eva

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levcntc

Dr. K.ovács Lcvcntc

Dr. Kovács Levente

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440

Ejszakai ügyclcti időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

&

Muidüuiapokon iiappal, rendelési időbeii ( hetfő(ől-péntckig) - sürgős csetbcn -szivcskedjenek
a'/. oi-v'osokat a rcirlclőben keresni.

Mindenkit szeretettel várunk

november 28-án 17 órakor a pilis-
borosjenői Művelődési Házban az
Alapítványi Jótékonysági estre.

Belépő: 200 Ft
Támogatói jegy: 500 Ft

Részletes program a plakátokon!

Az önkéntes tűzoltóság
telefonszámai

105
Központi ügyelet

350-622
Komlós Tibor

336-525
ifj. Komlós Tibor

336-597
Omninvest ügyelet éjjel-nappal

.
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videoté
. Fénymásolás MINOLTA géppel A/4

és A/3 méretbeii (14, -Ft / db/ A/4
áron), tbtózáshoz KODAK fílm kap-
ható

. Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

Novcmbcri clőzctcs

- A vadon foglyai (Aiithouy Hopkins)
- Gyilkos donor (Aiidy Garcia)

- Vörös sarok (Richard Gere)
- Oriilt város (John Travolta)

- G.I. Jaue (Demi Moore)
- Kinek a papné (Deuzel Washington)

- Szép remények (Robert de Niro)
Decemberben jön a vasálarcos

Leoiiardo Di Caprioval!
Top Video Téka, a kölcsönző!

^Nyitva: hétfőtől-szombaüg: 15-21 óráig;
vasarnap: zárva

(Pbj. Rózsa 11. 2. a templomnál)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Költözés miatt eladó:
- 1 db hűtögép (mélyhíítős)
- 1 db INDESIT mosógép

- 2 db gyem-iekágy
- 3 részes ülőgarnitúra
Telefon: 60 / 333-330

Meghívó
Szeretettel várjuk a falu idős

embereit az idei, hagyományos
idősek napi rendezvényre

november 26-án csütörtökön,
15 órakor a Művelödési Ház

nagytermébe.

Pályázati felhívás
A gasztronómiai és borturizmus, mint
kiemelt idegeirforgalmi terméktípus tá-

inogatására vonatkozóan pályázat
kiírására került sor a Gazdasági Mi-
iiisztériuin Turizmus szakterülete az

országos Idegeiiforgalmi Bizottság dön-
tése alapján.

A pályázati kiírás a hivatalban
megtekinthető.

nu u . . .ju.ua
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Fclhívás

Kedves Borosjenőiek!
Ugy gondolom, hogy miudeiikihez szólok,
kicsikhez, nagyokhoz, fíúkhoz, lányokhoz,
asszonyokhoz, eniberekhez, már akik
tudnak és szeretiiek kerékpározni, vagyis
akiknek úgy, mint nekeiu is "két kerékkel
több van". Tavaszra szeretném. lia inííködő
túrakerékpáros eg}'esületüiik lenne. Ehhez
nagyon kevés pénz kell, egy kis szervezés,
egy kis szerclés. és már mííködhetíiiik is.
Egyiitt töltlietüiik jó hangulatú órákat,
napokat, sportoluiik s közbeu megisineriiiik
sok szép tájat, sok kedves embert. Nem
utolsó, hanem első sorban összejöii egy
csapat! Már a felhívás megjelenésélől
zavarjatok telefonon (Fehér József 336-
294), minden érdeklődőt várok noveiuber
14-én (szombaton) délután 5 órakor a
Míivclődési Házban tarlaiidó alakuló
íilésiüikre.

FehérJózsefDHgouicsu. 12.
fkMMMXM^iiHM>M.KMMMMMMMill>maiiaM.i!i>MmM<l>.XaiiJt

Alapította: az Onkormányzat Képuisalo TestülBte
Felelos kiado: Szegedi Róbart polgármBstar

A szerkBSZtoseg címB: 2097 PilisborosJBno Fo u. 16.
Tf: 06-26-336. 028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: PBtho Kft.
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Erzsébet-Katalin
bál lesz a

Művelődési Házban
november 21-én

szombaton

20 órakor.

Sramli-zene, büfé,
tánc!
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Fehérvárcsurgón, zártkertes
1068 m2-es telken, 38 m2-es

tégla épülettel, közel a tóhoz
ELADÖ!

Erdeklödiii lehet:

06-22-408-751

.. ^:.
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Kedws Olvasók!

A Hírmondó minden kedves Olvasójának, községünk
lakóinak, a községgel kapcsolatban álló bel- ós külföldi
barátuiiknak, a Pilisborosjenői Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Polgánnesteri Hivatal munkatár-
sai és a magani nevében kivánok békós, boldog karác-
sonyt és boldog új évet 1999-re.

Szegedi Róbert
polgánnester

1998. dccember

Lieber Leser!

Im Namen des Gemeinderates, der Mitarbeiter des
Bürgermeisteramts, des Redaktionauschufies \vT ünsche

ich allc unseren Leser, den Einwohiier unseres Dorfes.
alle mit uns in Kontakt stehende in-und auslándische

Freunde gesegnete Weilmmachten und ein glückliches
neuesJahrfúrl999.

Robert Szegedi
Bürgermeister

íöszönet!
A pilisborosjenői önkormányzat kulturális és

szociális bizottságai. inint szervezők köszönetet mondanak
inindazoknak, akik lehetővé tették a helyi templomban
november 22-én lezajlott, az árvízkárosultak megsegítésére
rendezettjótékonysági koncert megvalósulását.
Köszönet a méltó helyszín biztosításáért Szimeth Géza kán-
tor úrnak , a szép megnyitó beszédért és a zárszóért. Sikos
Antal plébáiios úmak.
Kiilön köszönet a fellépö művészeknek:

Selmeczi György zeneszerzö-zongoramüvész
(Pilisborosjenő)
Kincses Margit zongoramüvész (Pilisborosjenő)
Selmeczi János hegedííművész (Pilisborosjenö)
Selmeczi Gábor hegedümüvész (Pilisborosjenő) Bécs-
böl, ahol tamd külön, erre az alkalomra jötl hazaf
Selmeczi Borbála zongoraművész (Pilisborosjenő)
Balogh Csaba gordoiikaművész, zenetanár (a pilis-
vörösvári és a helyi zeneiskola tanára)
Mester Zsolt fagott niű\rész és tanítványa
(Pilisborosjenö illetve Budapest)
Keresztesi Péter énekmüvész (Pilisborosjenő)

Szőnyi Szilvia énekművész ( az Operaház kómsáiiak
tagja, Pilisborosjenő)
Duba Szilvia énekmüvész ( a Magyar Rádió szer-
kesztöje)
Német Nemzetiségi Dalkör (Pilisborosjenö)

Köszönet Varsányi Zsuzsának, aki a rendezvény házi-
asszonyi szerepét vállalta.
Hálásak vagyuiik mindazoknak, akik jelenlétükkel és aiiyagi
hozzájárulásukkal segitették a színvonalas elöadás céljának
megvalósulását: önzetlenül segíteni bajba jutott embertár-
saiiikon. Gondolom azért tették, n-iert a szívük csücskében
megmozdult valami és eiuiek súlyát érezv'e jöttek el. Sokan
jó állapotban lévö mhanemüt és egyéb holmit is hoztak.
Köszönjük!
A pénztámogatás összege 67.410,-Ft-ot tett ki, ezért külön
köszönet tisztelt falubeliek, szomszédaitik, együttérzö em-
bertársaink.

Galambos Ferenc

a kulturális bizottság elnöke

A tartatontból:
Ajegyzo rovata
Onkormányzati hírék
Egyházioldal
A míssziős ház életéböl

A tartalomból
Közéleti hírék

Az Iskola köszöni...

Ismét segitettek a helyi tüzóltók
Kultura, szabadidö



Az új képviselő - testület alakuló
ülése

1998. október 26-án az új képviselő-
testület megtartotta alakuló ülését. Az
ülést Galambos Ferenc körelnök
vezelte. A választás eredményéröl
Juhász Jánosné. a Választási Bizottság
elnöke tájékoztatta a jelcnlévöket, elsö
napircndi pontként. A képviselök átvet-
ték iiicgbízóleveliiket. illetve letették az
eskíit. Szegedi Róbert polgármester
javaslatára 10 egyhangú szavazattal
Kiiller János képviselöt jelöltck alpol-
garmesterré. A titkos szavazás crcd-
niéiiyekóppen megállapíthatóvá vált.
hogy Pilisborosjenö község önkor-
mányzati jövőbeni alpolgármesterc
Küller János lett. A képviselö-testülel a
polgániiester illetményét a miniszteri il-
letmény 35 %-ában. az alpolgánTiester
illctniónyét a miniszteri illetménv 20
%-ában állapitotta meg.
Az ülósen Szegedi Róbert polgámiester
v'ázolta az eddig elert eredmónycket és a
inegoldásra váró probléinákat vázolta a
testület elött. A polgármcster prog-
ranijának ismertctésekor kiemclle az
összelogás szíikségességét, kérte a
testülcl ta^jait. hogy a falu órdekeit
szeni clött tartva a rendelkezésre álló

péiizkerct t'elhasználásával, cs mindig a
leliclőségek köziil a le^jobbat választva
szülessenek meg a döntések.
A polgánnester programjának is-
inertetése után került sorszen-ezeti- és

müködési szabályzat megtárgyalására.
Az SZMSZ részletek tárgyalása nélkül
a Képviselö-testület felhatalmazta a
jegyzök. hogy 1999. január 15-ig dol-
gozza ki az uj működési szabályzatot. és
azt a Jogi Bizottság vélemónyével ter-
jessze a testület clé. A képviselö-testület
a továbbiakban létre hozta a Pénzügyi
Bizottságot. a Szociális Bizottságot,
\'alamiint megszavazta még hároin bi-
zottság kép\'iselöi összetételét.
A kíilsö tagokra vonatkozóan a későb-
biekben születik döntés. (Bizottságok
összetételét a Hírmondó kö\/etkezö

számában adjuk közre)
Az ülcsen a kópviselők 250. 0000,- Ft +
AFA összeget szavaztak a Pilisboros-
jenöi Szeiin)-\'íztisztitó Telep bővítésérc
elkészítendö megvalósíthatósági tanul-
mány ten' költségeinek fedezésére.
Utolsó napirendi pontként kerüll sor a
Hírmondó/Weindorf-Pilsborosjenö
újság föszerkesztö megbízatásának

A jegyző rovata

ügyére. A képviselö testület elfogadta mértékben kötelezö. Kivételt képe^nek a
Marton Ferencet lemondását és fel- polgármesteri hivatal által meghatáro-
mentette tisztsógéből. új föszerkesztöt zott közteriiletck; Kossuth tér és a patak
egyenlöre nem választott, a döntést el- vonala.
napolta.

Még egyszer a vagyon "vesztésről"

A helyi német kisebbségi testület
alakuló ülése

1998. október 27-én kerüll sor a hclvi

kisebbségi képviselö-testülel alakuló
ülésére. inelyen HVB elnöke vezetetl.
Elsö napirendi pontkónt Juhász Jánosné.
mint a HVB elnökc ismertette a hely-
hatósági választások eredmónyét Az is-
mertető után került sor a megbizó le-
velek átadására es az cskü letétére. A

képvdselő-teslülcl etnökévé Stampf
Románl. etnökliclvettcsévc Pcltzer

Gézáiiét választolta meg. igy a jövöben
az "nagy" képv'isclö-teslület állandó
tanácskozási joggal résztvevö ta^ia
StampfRomán lctl.
Az ülcscn a SZMSZ megalkolására
felkértók dr. Hcgcdüsné Schmidt Agnes
jeg}'zöt. aki kötcles 1999. áprilisáig az
önkormányzat SZMSZ-é\'cl összliang-
ban azt elkésziteiii. és a testülel elé ter-
jeszteni. A következökben a jegyzö is-
mcrtette a tagokkal a helyi kisebbségi
önkormányzat míiködésól érinlö leg-
fontosabb kérdósckel. válaszolt a

képviselök által feltctt kérdésekrc, majd
ezek; után az clnök az ülóst
berekeszlette.

Felhívás

Pilisborosjenő teljes belteniletéii tbly-
latódik a kóbor. illctve kisérö irólkül

kóborló kuiyák befogása. A kutya be-
fogást Tuncsik Tibor gyepmester vál-
lalkozó vógzi Bármcly kórdés felnierül
befogott kutyákkal kapcsolatban, az
alábbi címen. illetve telefonon lehet

érdeklödni, illctvc Havasi Zoltán pol-
gármesteri munkatársnál. Tuncsik Ti-
bor gyepmester telefon. 06/30-970-
5126 (Budaörs Dózsa György út)

Felhívás
A tólics idő bcálltá\'al felhivoin a

lakosok figyelmét. hogy mindenki köle-
lcs az ingatlana clötli járda szakaszt ós
az útlest lele részél takarilani. lisztán
lanani, hóeséskor a hó eltakaritásáról

gondoskodni
Szüksóg vaii erre azén is. mert a szcinót
szállitás. a gépjármü forgalom akadá-
lyozása a falu müködö képességet
veszélyeztcli.
Kérem czért, hogy mindenki - saját
érdekében is - kötelezetlsegénck tcgyoi
elcget!

jcgyzö

A közterületek tisztántartásáról

A tél közeledtével felhí\]uk a közsóg
lakóit. ingatlantulajdonosait az alábbi
rendelel előirásaira Kérjük.
valamennviíink órdekében tartsuk ós tar-
tassuk be ezekct.

Pilisborosjenő önkormányzatának
10/1994/VI. 24 sz. rendelete közlisz-
taságról (részlet)
9. § A közterület azon részél. amely az
útlest ós az ingatlan határa közötl \'an
(járda, padka, rczsíi. árok, áteresz) az
ingatlan tulajdonosa - v'agy ha van bór-
lője -, használója, kezelöje köteles
tiszlán tartani, illetve arról gondoskodni.
Ezeken a területeken az évszaknak

megfelelően lunyirás. lomtalanitás, hó
eltakarítás. csúszás mentesités (járdán)
Pilisborosjenö közsógben elvárható

Gyermekvédelem

Gycrmekjólóti Szolgálat kereshetö l'el
mindcn szcrdán 1/2 9- 12 óráig a pilis-
borosjenöi polgármesten hivatalban
Várjuk a gyennekekct. családokat,
gondjaikkal, bajaikkal, cletvezetési
problómáikkal.

Családgondozók

A Központ cime és telefonszáma:
Napos oldal Szociális Központ

Pilisvörösvár. Rákóczi ú. 5.
Tel-06-26-3 30-310

A Pilisborosjenöi Hírmondó 1998. októberi szá-
ma egy ízben már foglalkozott a Kevélyhegyi út
térségének vízeltátásával összeíüggö állítólagos önkor-
mányzati vagyon vesztésról szóló váddal, amely 5,5
MFt-ot jelölt meg Kovács Győzőné (Pilisborosjenö
Lucerna u 10 ) a képviselö testület elé, egy képviselö
által elöterjesztett ügyben állította ezt. Még az 1997-es
mérleg adatot is megkérdöjelezték az ügy elöterjesztői.

Konkrétan a válasz, hogy a polgármester aláírt
egy olyan hibás szerzödést, amely ezt a vagyon
veszteséget elöidézte, a DMRV RT javára. A DMRV
RT vezérigazgatójának a témával kapcsolatos válaszát
az októben számban közöltük. Jelenleg a Magyar
Köztársaság Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisz-
térium Vizgazdálkodási Föosztályának az üggyel kap-
csolatos állásfoglalását tetjes szöveggel közöljük. Ugy
vétjük, egyértelmü az állásfoglalás. A vád nélkülöz
minden realitást.

vel kapcsolatos megkeresésére a következő tájékoz-
tatást adjuk.
Pilisborosjenő Onkormányzata és a Dunamenti Re-
gionális Vízmű Rt. (DMRV RT) között vízhálózat
bővítése tárgyában létrejött inegállapodás megfelel a
Polgári Törvénykönyv előírásainak.
A DMRV RT tulajdonában nincs vizközmü vagyon,
mivel a regionális vizellátó rendszerek kizárólagos álla-
mi tulajdonúak (forgalomképtelenek), ezért kincstári
tulajdonban vannak. A Kincstár a kizárólagos állami
tulajdonú viziközmő vagyont vagyonkezelésre átadta a
DMRV RT-nek.
Az Önök által átadott pénzeszközböl létesülö
vízhálózat is szerves része a regionális vízellátó rend-
szernek, amelyet a megállapodás 6. pontja is rögzít.
Budapest, 1998. november 17.
Udvözlettel

Rémai János föosztályvezető

"Magyar Köztársaság Közlekedési FIírközlési és Vizü- Kár, hogy fejlesztés révén hálózati vízhez jutott tisztelt
gyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztály érintettek szó nélkül hagyták a jóindulatúnak nem

nevezhetö felvetés tartalmát és módját.
Szegedi Róbert polgármester
Pilisborosjenő Önkormányzat Szegedi Róbert
Tisztelt Polgármester Ur!
Pilisborosjenő település ivóvízhálózatának fejlesztésé-

Tájékoztatás az útjavitási és
kátyúzási munkáról

A község tei-ületén 1998. november
5-én elkezdödött az utak javitása,
amelyi e a Bola Kft kapott meg-

bizást Sajnos egyenlöre nem
útépitésröl van szó, csak a murvá-
zott és foldutakon a gödrök, víz-
mosások megszüntetéséröl, az asz-
falt burkolatú utakon a kátyúk ki-
javitásáról, hogy a tél folyamán a
kozlekedés biztosítható legyen.
Sajnos olyan állapotban van néhány
utca, hogy a fenti munka inkább
útépítés jellegü, ezért lassabban ha-
lad a kivitelezés A Tücsök utca
mei edek szakasza a Bécsi út felé, V

árhegy utca szinte járhatatían volt
képkocsival.
De ugyanez elmondható az Erdő
utca. Patak utca, Bor utca, Ezüsthe-

gyi út, Szellö kózről, nem beszélve a
többi kis utcáról, ahol a csapadékvíz
olyan vizmosásokat okozott, hogy
balesetveszélyes, életveszélyes ál-

lapot van.
Az útineghibásodások egy része a
csatornázás nyomvonalában van.
Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot
a kivitelezövel, hogy a hetyreállítási
kötelezettségének tegyen eleget,
sajnos nem vezetett eredményre
csak az idő telt.

A Polgármesteri Hivatal kénytelen
volt elrendelni a balesetveszélyes
utcák javítását. A költségek részbeni
áthárítása további tárgyalásokon fog
eldőlni.

A jelenlegi útjavítás csak ideiglene-
sen oldja meg a problémákat, mert
tavasszal várhatóan ugyanez lesz a
helyzet a téli fagyok és az esőzés
után.

A végleges megoldást a csapadékvíz
elvezetés megoldása, a szilárd út-
burkolat és ajárdaépítésjelentík.
Az új képviselőtestület feladata,
hogy a község lakóinak e régi prob-
lémájára megoldást találjon.
Az utakat csak engedélyezett tervek

alapján lehet építeni, amely tartal-
mazza a csapadékvíz elvezetését a
befogadóig, az út és járda
kialakítását a vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelelően. Tehát a fö fel-
adat a tervezés megrendelése. A ter-
vek birtokában már részt lehet venni

különböző útalap pátyázatokon. Az
útépítés megvalósításának anyagi
forrásai:

- pályázatokon nyert pénz
- önkormányzati alap
- lakossági hozzájárulás
Megjegyzés: 1 m~ aszfaltút kb.
10. 000, -Ft.
Tekintettel arra, hogy a község
közművesítése befejeződött, a
községfejlesztési program leg-
fontosabb céljai között az útépítést
kiemelten kell kezelni, amelynek
megvalósításához sok sikert kivánok
az új képviselötestületnek.

Barabás Béla müszaki vezetö



A Római Katolikus Egyházközség 1998. december havi hírei A W. issziós áz életéről....

Imaszándék: Hatható-
sabb közösségvállalást a szenvedőkkel
és az élet peremére szorultakkal!
Az adventi időnek kettös jellege van.
A karácsonyi ünnepekre való
elökészület ideje ez, amikor Isten Fiá-
nak emberekhez való elsö eljövetelére
emlékezünk. Egyúttal azonban olyan
időszak is, ainelyikben ez a visszaem-
lékezés ráirányítja fígyelmünket
Knsztus történelemvégi, második
eljövetelének várására. E két ok miatt
az adventi idö a bensőséges és örven-
dező várakozás idej.
Készítsetek utat a pusztában az Ur-
nak, egyengessétek Istenünk ösvényét,
a sivatagon át ... Ime, Isten, az Ur,
eljönhatalommal!
03-áii Xavéri Szent Ferenc áldozópap
+1552. december03.
Szent Pál apostol óta a legeredménye-
sebb hittérítő volt. Hányszor jut
eszembe, hogy végig futom Európa
egyetemeit, főleg a párizsit, és szinte
eszelösként oda kiáltok azoknak, akik-
ben több a tudomány, mint a szeretet:
bárcsak akkora gondjuk lenne a
lelkekre is, mint a tudományra, hogy
számot adhatnának Istennek tu-
dományukról és a rájuk bízott talen-
tumokról.

(Xavéri Szent Ferenc)
06-án Advent 2. Vasámapja
Szent Miklós püspök a 4. században
élt. Orizzük meg a nevéhez fűződő
hagyományokat. A hideget hozó de-
cembert Egyházunk olyan ünnepekkel
szórja tele melyek lövellik, sugározzák
a meleget. Meleget, melyet úgy
nevezünk: SZERETET !
A sok évszázad távlatából nyitogatja a
hónap kapuját Szt. Miklós. A neve
hallatára a ma gyermekének is fel-
ragyog a szeme. Mit tett, hogy még
most is fényt, ragyogást teremt a róla
való emlékezés? Semmi mást, csak
szeretett. Szerette a Teremtöt em-

bertársain keresztül. Ma is várjuk!
Kérjük, tanítson szeretni, mint ö.
08-án Szeplőtelen fogantatás. A jó
Atya bemutatja a Szent Szüzön
keresztül, hogy az ember milyen
lehetett volna, ha az eredendő bűn
nem lép be életünkbe. O a kivétel.

Isten szolgáló leánya: azaz Isten
akaratának megtevője. Bűn nélkül fo-
gantatott Szűz, szükségimk van Rád!
Segíts! S a Szent Szűz Isten akaratá-
nak vállalása révén adta nekünk a
megmentőt, a legnagyobb segítséget,
a Megváltót!
A Karácsony csillogása, melege, lelki
varázsa mindenkit leszerel. Az elanya-
giasodott karácsonyban ott a lényeg!
Eljött közénk az Eg Királya!
A szeplőtelen Szüz nyújtja felénk, fö-
leg akkor, inikor a karácsony fényét,
ragyogását eltompítja dübörgö
életünk.
Menjünk Hozzá a pásztorokkal, a
három bölccsel. Fáradt lelkünk megpi-
hen. A ma emberének is megszületett,
mert már akkor nagyon, nagyon sze-
retett.
Köszöntünk, köszöntünk kará-
csonyadta, drágaTestvérünk!
A Boldogságos Szüz Mária Szeplőte-
len fogantatása kevés keserüség!
Kevés letörtség! Több bizalom! Még
több és még nagyobb szeretet!
13-án Advent 3. Vasámapja
Szent Lucia szüz, vértanú, + 304. de-
cember 13. neve "világítót" jelent. A
hagyomány szerint így imádkozott a
tűzben: "Arra kértem Uramat, Jézus
Krisztust, hogy ez a tűz ne hatalma-
sodjék el rajtam..."
20-án Advent 4, Vasámapja
24-én Csütörtök du. 3 órakor Betle-

hemes játék lesz a templomban.
Ejjel 12 órakor Ejféli mise.
KARÁCSONYI IDÓ
A Húsvét misztérium évi megün-
neplése után az Egyház legfontosabb-
nak tartja, hogy megemlékezzék
Urunk születéséröl és első megnyi-
latkozásairól. Ez történik a karácsonyi
időszakban. A karácsonyi idő Kará-
cson elsö vecsemyéjével kezdődik és a
Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag
tart

25-én Urunk születése. Karácsony de.
10 órakor ünnepi szentmise.
A Karácsony misztériumában van az
emberiség ereje. Az az erö, mely
kiárad mindarra, ami emberi. Ne ne-
hezítsétek meg ezt a kiáradást! Ne
romboljátok le! Mindaz, ami igazán

emberi, ebböl az eröböl növekszik.
Nélküle elvész, tönkremegy...
Köszönet mindenkinek, mindenért,
amit avégett tesztek, hogy az emberek
élete egyre inkább "emberivé" váljék,
vagyis egyre inkább emberhez méltó
legyen. Azt kivánom, azért könyörgök,
hogy bele ne fáradjatok ebbe az
erőfeszítésbe, elkötelezettségbe...
(D. János Pál Pápa Karácsonyi
üzenetéböl 1978.)
26-án Szent István első vértanú

A kereszténység legmélyebb igazsága
hogy Isten szereti a világot Hogy Is-
ten van, hogy hatalmas Ur ezt más
vallások is elismerik. De hogy ez az
Isten közösséget vállalt teremt-
ményeivel, szegény akart lenni velük,
vállalta a szenvedést, és emberré
testesülésével szeretetet
kézzelfoghatóan is bizonyította: ez
valami hallatlan dolog.
(Hans Ura von Balthasar)
27-én A Szent Család vasárnapja.
Jézus, Mária és József
Különös dolog: Mária és József Jézus
születése elött szegényen éltek ugyan,
de nyugalmasan. Am alig hogy
megszületett Jézus, az Isten Fia, vele
együtt jött az üldözés, menekülés,
szenvedés: Betlehem, Egyiptom, a 12
éves Jézus elvesztése, áskálódások
Jézus ellenségeinek részéröl, vagy a
Golgota keresztje. Valóban: Jézus
mellett élni mindig egyet jelent a
hüséges áldozatvállalással.
(P. Wegener)
31-én Csütörtök este év végi hálaadás.
Kalendáriumod azt mutatja, hogyan
múlik az idö. Arcod viszont azt mutat-
ja, hogyan használtad fel. Német
mondás.
Ha valaki úgy teszi el a kérdést,
mennyi ideig várhat még élete rendbe
hozásával: elveszíti a jövőt is, meg a
jelent is, Istent is és önmagát is. A
döntésnek nem valami kiszámíthatat-
lan "végső órán" kel végbemennie,
hanem most mindjárt. Hans Küng.
Elet csak ott van igazán, ahol Isten is
van. Ernst Junger
Te vagy Uram én reményem, na hagyj
soha szégyent émem! Amen.

A.z ulábhiakban heszámohmk a

MIS.SZIÓS Házról, mely immár négy
évc müköUik.

Elöször csak szociális étkezést biz-

tositottunk, majd heti nyolcórás nyit-
vaiartássai napkozi otthonként is
uzemelunk Azóta megszerveztük az
idösek és rászorultak gondozását is.
Jelenleg 17 fö szociális étkezö, 16 fö
klubtagot és 6 fö házi gondozottat
látunk el Ax ebédet a Junior

Vendéglátótól kapjuk Budapeströl.
A napkoziben háromszon étkezést,
inosási lehetöséget biztositunk. A
ineglévö, csak kádas fürdöszobátje-
lenleg zuhanyzóval is kibóvítettük.
Ez könnyebbségetjelent az idös, ne-
hezen mozgó emberek számára.

Hetente egyszer dr. Kovács György
helyben tart rendelést és látja el a
klubtagokat. Rendszeresen mérünk
súlyt és vérnyomást. Bevásárolunk,
kiváltjuk a gyógyszereket, stb. Ezzel
segítjük az idösek életvitelét.
Megemlékezünk a születés és név-
napokról és egyéb ünnepekröl.
Klubtagjaink szeretnek kézimun-
kázni, megbeszélik egymással prob-
lémáikat, napi híreket. A Keresztes
Nővérek zárdájából Melinda nővér
mindennap részt vesz a ház életében.
Dolgozóink a faluban müködö
Karitász Csoport tagjai. A csoport
jelentős anyagi segítséget nyújt olyan
elképzelések megvalósításában
amiben az Onkormányzat költ-

ségvetéséböl nem fütja. Ilyen volt pl.
a nyári buszkirándulás, melyen a
gödöllői Grasalkovic Kastélyt láto-
gattuk meg.
A csoport a zuhanyzó be-
szereléséhez is anyagi támogatást
nyujt.
Igyekszünk a karácsonyt is családias
légkörben, csekély ajándékokkal
hangulatosabbá tenni. Minden rá-
szorulót és közösségbe vágyót sze-
retettel várunk, és egyben Kellemes
Karácsonyi Unnepeket Kívánunk a
falu minden kedves lakójának.

A Missziós Ház dolgozói

Néhány szó az óvodai beszoktatásról

Az ide tanév kicsit másként indult óvodánkban,
mint ahogy az elözőek. ("Elözöeken" az elmúlt 3 évet
értem, mivel ez a 4. tanév, melyet az óvodában kez-
denek el.)

A változásnak az az oka, hogy idén nagyon sok
(újonnan beíratott) 3 éves kisgyermek érkezett in-
tézményünkbe. Ez aztjelenti, hogy nemcsak a csoport-
jaink létszáma duzzadt föl jelentösen (30 körüli a gye-
rekek száma mind a 4 csoportban),hanem a közösségek
életkori összetétele is megváltozott, s ez új pedagógiai
helyzetet eredményez.
Mind a 4 vegye korösszetételű csoportunkban (ahol
együtt "tievelödik" a 3 évestöl a 6-7 évesig), sok a
dédelgetésre, vigasztalásra, ölbevételre, külön fí-
gyelemre és segítségre szoruló kicsi gyerek, akik
számára jiemcsak az eddigi megszokott, védett családi
környezetböl, a jól ismert és ezért biztonságot nyújtó
szülöktöl, nagy szülőktöl való elválás jelent kihívást,
hanem a beilleszkedés is egy újfajta, számukra még
ismeretlen és ezért gyakran félelmet, szorongást is
kiváltó világba: a gyermekközösségbe.

Az elmúlt 2-2 és fél hónap minden "régi" és "új"
óvodás, óvónö és szülö (föleg a kicsik szülei) számára
izgalmas és fontos idöszak volt. Az új gyerekeknek
minden reggel meg kellett harcolniuk a szüleiktől való
elválás fájdalmát, s persze ilyenkor az elszakadás a
felnöttnek sem könnyü.

Ebben segít - szükség esetén - az a párnapos vagy

akár hetes időszak, amit beszoktatásnak nevezünk.

Ilyenkor lehetőség nyilik arra, hogy az új szülök (ill. az
anya) néhány órára vagy esetleg a délelőtt folyamán
bent maradjon a gyermekével a csoportban, s biztonsá-
got nyújtó jelenlétével segítse számára a beilleszkedést.
A csoportok összetételének megváltozása a nagyobb
gyerekeknek is kihivás, hiszen gyakran adódik olyan
helyzet, amikor kisebb társaiknak segíteniük kell, vagy
el kell viselniük azok sírását, és persze a játékban is
valamelyest alkalmazkodniuk kell a kicsik jelenlétéhez.
Ovodáskorban minden időszakban a játék a gyermek
legfontosabb tevékenysége, de egy ilyen pedagógiai
szituációban még hangsúlyosabbnak tartjuk azt, hogy a
gyerekek elsösorban játszani tanuljanak meg (hiszen
ehhez is idö kell), legyenek jó játékötleteik, oldódjanak
fel a csoportban.

zért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy elsősorban
ne a kívülálló számára is objektíven lemérhetö teljesít-
ményen legyen a hangsúly (hány verset, éneket tud,
meddig számol el ..... stb. ), hanem azon, hogy a gye-
rekek szívesen jöjjenek óvodába, találják meg a
helyüket a csoportban, tudjanak és szeressenek játszam,
mert ezáltal érhetjük el azt, hogy a személyiségük
optimálisan megérik az iskolára.

Szepesi Anette óvodapedagógus



lultúra, szaba< közéletí események

Praktika Klub

Következö összejövetelünk a karácsonyi készülődés
jegyében zajlik. Aminek elkészítésére kísérletet
teszünk

1. Képes üzenet - üdvözlölapok készítése
2. Saját készítésü, hold alakú adventi disz
3. Öltögessünk - karácsonyi motívuinok

Ezen tárgyak leírását megtalálhatod a Praktika c. újság
novemberi számában, illetve a mintákat a Művelödési

Ház bejáratánál megtekintheted.
A novemberi hónap csokrát Blaskó Lajosné nyerte.
Gratulálunk! Az elözö összejövetelt az alapanyagok
beszerzésében Sági Józsefné és Wimi Ernö segítették.
Köszönjük!
Találkozzunk december 12-én (szombat) 1/2 4-6-ig.
Ollót és 100 forintot az alapcsomag megvásártására
hozzatok!

Dóra-Eszter

^^smama $öub

December 10. (csütörtök) 10-12-ig
- családi szereposztás
- fejlesztöjátékok
- karácsonyi sütemények receptje.
- Fenyődíszek készítése

Dóra

Hírek röviden
Kultúra - szabadidö

Rövid müsor keretében emlékeztek meg a
Nemzetiségi Kör tagjai a Szent Vendel emlékmünél.
- Mesemondóversenyt rendeztek az alsós tanulók
körében.
- A szabadidöpark területén megkezdödtek a gépi
munkálatok.

Köszöncl Temesi Csahwiak a hozzáállásérl és se^ítö
mitfiká/áérf.
A csapadékos idöjárás az öszi megvalósutást
megakadályozta, folytatás tavasszal várható
- Szent Márton a középkor egyik legnépszeróbb szent-
jére emlékezve tartottak hagyományos, lampionos

müsört az óvodában

Mivel ezen a napon a lúd nem járt jégen, talán fehér
karácsonyra számíthatunk. Sajnos a szeles idö a lámpás
felvonulást meghiúsította, a gyerekek készülödése,
kedves müsora és nem csak a jövö évi bö tennés
reményében megtartott vendéglátás azonban így is em-
lékezetessé tette ezt a napot.

Az árvizkárosultak részére nagy mennyiségü
ruhanemű és takaró gyült össze a Börze ideje atatt
Minden segítö csomagért köszönet! A csomagok lera-
gasztva az egyházon keresztül jutottak el Kárpátaljára
Köszönet Horváth Lászlónak. aki, mint már annyi szor

most is önzetlenül segített a aihák elszátlításában
A segítés másik formaja a templomban megrendezésre
került segélykoncert bevételének továbbitása volt
(Lásd beszámolónkat!)
- Társas táncoktatás indult az Iskola szervezésében a

Müvetödési Házban Várják ajelentkezöket'
Dóra

Az iskolai atapitvány, a Ne-
biilo ezúton köszöni meg a külön-
bozö adományokat, támogatásokat!
Az 1 %-ból származó bevételt

(100000 Ft, a Pilisborosjenöért
Alapítványon keresztül megkaptuk),
oktatástechmkai eszközök vásár-

lasára fordítottuk Az egyéb
meghatározott célú támogatásokból
tábon felszereiést sátrakat, kültén
pi ngpong asztalt vásároltunk, hoz-

zajárultunk a gyerekek németországi
útfához. Mindezt ezúton is köszön-
jük.

Iskolánk évek óta részt vállal a
község környezetvédelmi fela-
dataibol Ennek keretében az iskolai

papírgyűjtést a mostoha idöjárás el-
lenére sikeresen megszerveztük. 5,7
tonna papirt gyüjtöttek a gyerekek
és ezzel 6 év alatt több. mint 60
tonnát összesen A bevételt szokás

szerint a tanulmányi kirándulásokra
fordítottuk.

A száraz elem gyűjtését iskolai
keretek között szintén folyamatosan
szervezzük.

Bekapcsoiódtunk a Rumpold Kft
kezdeményezésére a szelektív hul-
ladékgyüjtés propagálásába

Novemberben nyilt napokon
fogadtuk az érdeklödö szülöket. Itt
bepiltanthattak az iskolai élet min-
dennapjaiba, A hónap végén András

napi mulatságot rendeztünk, ahol

tanulóink magyar és német
nemzetiségi néptáncokat mutattak
be, élö zenei kisérettel.

Népszokások megismerése és
táncház zárta a Nebuló Alapítvány
védnökségévei szervezett délutánt.
melynek mostani célkitüzései között
udvari játékok vásárlása, az isko-
laújság segítése. valamint az iskotai
Internethez való csatlakozás segítése
szerepe!

Az est sikeréröl a késöbbiek-
ben számolunk be

Papp Józsefné igazgató

Segítettek a orosjenői ^^nkéntes
tűzoltók

November nyolcadikán este Bereczky Antal
vette észre, hogy Küller János Budai úton lévö mühe-
lyéből füstjön ki. Szólt a tulajdonosnak. és a Hivatásos
lüzoltóság értesitése mellett értesítették a Pilisboros-
jenöi Onkéntes Tüzoltókat is. Az infbrmáció alapján
Komlös Tibor parancsnok azonnat nasztotta az ál-
lomanyt a Euro-hivón, majd a szertárhoz inent a
gépjárműfecskendöért A nasztás után 10 perccel már a
helyszinen szerelték a tomtöket és mire Budapestról a
III. kerületi Tüzoitóság kiérkezett, két sugárral a tüzet

eloltották. A pontos riasztásnak, a gyors. szakszerü
beavatkozásnak koszönhető, hogy a tüz nem tudott az
épület egészére, valamint a tetörészre kiterjedni, az egy
helyiségen belül maradt

Köszönet az oltást végzö tüzoltóknak.
id. Komlós Tibornak, Dürr Richárdnak,
Komlós Tibornak, Soltész Zoltánnak,

i(j. Komlós Tibornak, Antal Norbertnek,
ifj. Kucsera Lászlónak, StampfJózsefnek

és a tüzet idejében észlelö és jelzö
Bereczky Antalnak.

Koiwic.fi F. Jwws: Karácsotiykor

Kcirác.wiiykor, ha niegbcki/l a lélek,
mitidtíti emher újra tüst.vóred.
A /ó, mef'í jó, a híiiws, mertgyenge
.S' nem vets: kővet a: ide^ewc.

Karácsonykor ha vi.wzatiezel
ke.wríi.w^el. éf szánalmat ór:e{,
hogy nem volt eröd tőbhet femii,
társaíclatjobhaiiszereüii.

Karácsonykor egy fenyögallyhan
szólal iveg a lclek, s halkati
.wftag/a el a lilkot:
újru születik, aki itt voll.

Ezzel a verssel szeretnék
hálás szívvel köszönetet
mondani mindazoknak,
akik eben az esztendőben

munkájukkal, anyagi és
erkölcsi támogatásukkal
segítették a Pilisboros-
jenőért Alapítvány szaba-
didős és kulturális ren-

dezvényeinek meg-
valósítását. Sok erót, jó
egészséget s békés, boldog
új évet kívánok minden-
kinek:

Bereczkiné Szendrey Eva

Meghívó
Pilisborosjenö Önkonnányzal

Kepviselő-tcstülete
1998. december 17-én, csülörtökön

ISóraikezdeUel
KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Reichel József Müvelödési Ház
nag^lcnnében, amclyre minden érdeklödöl

tiszteleltel meghíx'unk. Kérem. hogy a
helyben erdekelt lakossági és mas szer-
vezctek képviselöi tegyék fel közérdekü

kérdéseiket a közineghallgatásoii.
Ameiinyiben lehetséges kérem. liogy - az

credménves válaszadás érdekóben - kérdc-

seiket, javaslataikat a közmeghallgatast
megelözően 5 nappal. írásban szivcsked-

jenek eljuttalni hozzám. Köszöitóin!
Szegcdi Róbert polgáfimstcr

elszíni vízelvezetés

Az 1998 - as októben helyhatósági választások után
felálit új képviselötestület elött számos megoldásra váró
feladat áll. Ezek között - a korlátozott anyagi
lehetöségek miatt - fontossági és idöbeli rangsort szük-
séges meghatároznia Az egyik ilyen megoldásra váró
probléma, a felszini vizelvezetés. Az idei öszi
különösen csapadékos idöjárás szemmel is láthatóvá
tette. milyen komoly károk keletkeznek a meg-
növekedett csapadék mennyiségéböl, még a folyók
ánerületétöl távol esö hegyvidéken is. Természetesen
az árviz sújtotta területek veszteségeihez nem
mérhetöek ezek a károk

A tél még elöttünk áll, nem tudjuk megismétlődik - e a
múlt évi hómentes idöjárás A természet kialakította -
a korábbi években felelötlenül feltöltött - vízelve^eto

árkok hiánya miatt, az utakon, az út mellett folyik az
esövíz. Alámosva az aszfaltozott utakat, vagy árokká
mélyítve a szilárd burkolattal el nem látottakat. Nem
lehet tudni, hogy mennyi csapadék folyik ilyen módon
a Borosjenöi patakba, mennyi keresi meg - a gravitá-
cióból adódóan - a legkönnyebb és legrövidebb irányt.
Melyik ingatlan alatt - melyik ház pincéjében - gyülik
össze, hány m' viz folyik be a csatorna fedlapokon
keresztül a szennyvíztisztitóba ?
A fakadó vizek elvezetése sem halasztható sokáig. A
patak oldalában fakadó források betöltésével ezek a
vizek is a felszin alatt keresik útjukat. Bár ebből bi-
zonyítható kár még nem keletkezett.
Véleményem szennt szilárd burkolatú útépítés csak a
felszini vizelvezetés megoldása után következhet.

Pappné Fehér Anna
műszaki elöadó



rvosi ügyeletí beosztás
1 Dr. Péterffy Lásxló
2 Dr. Kormos Józscf
3 Dr. Bíiksa Eva
4 Dr. Kovács Leveiite

5 Dr. Kovács Levente
6 Dr. Kovács Leveiite
7 Dr. Kovács Levente
8 Dr. Kovács Levente
9 Dr. Kormos József
10 Dr. Baksa Eva
11 Dr. Kormos József
12 Dr. Konnos József

13Dr.
14 Dr.
15 Dr.
16 Dr.
17 Dr.
18 Dr.
19 Dr.
20 Dr.
21 Dr.
22 Dr.
23 Dr.
24 Dr.

Konnos József
Kovács Leveiite

Péterffy László
Kormos József
Kovács Lcvente

Baksa Eva
Baksa Eva
Baksa Eva
Kovács Levente
Baksa Eva
Kormos József

Kovács Levente

25 Dr. Kovács Levente
26 Dr. Kormos József
27 Dr. Baksa Eva
28 Dr. Kovács Levente
29 Dr. Kovács Levente
30 Dr. Konnos József
31 Dr. Baksa Eva
01 Dr Kormos József
02 Dr. Kovács levente
03 Dr. Kovács Levente

Dr. Kovacs György Oröin, IIonvéd u. 24. 350-297
Dr. Venesz Iloiia Pbj.. Mariau. 13. 336-215
Dr. Konnos Jóy^el'Üröin. Doktor u. 21. 350-224

Dr. Pétei-fFy' UszlóOröm. Dózsa Gy. 18. 350-162
Dr. Meggyesi 'Iunde Pbj.. Steinheini 11. 2. 336-900
Dr. Kovács Levente Oröm. IIonvód u. 24. 351-410

Ejszakiii ügycleti időszak:
18-08-ig

Hétvcgcn:
pcntektől hctto reggel 8-ig

Munkaiiapokoii nappal, rendclési időben ( hélfötól-péntekig) - sürgős rsctbeii -szivcskrdjeiiek
az oi-v'osokat a rcndelöbcn keresiii.

iTvV./'/vW^v^W\^Vv'WWV'v'\/W\7\'V\/*^
:- . '-1 _ - á
1 ' r^í
;:: . FénymásolásMINOLTAgéppelA/4^
;; és A/3 inéretben ( 14. -Ft / db/ A/4 ^

ároii), fotóxáshoz KODAK film kap- :;;
;> ható
;>. Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók
<; . Deceniberi ajánlat
^ Az élet sója (Cameron Diaz),
; Tűzvihar,
í: Gyilkosok gyilkosa, ;Í
;: Békwári uraság (Monty Pyton humor), ^

A \'asálarcos (Leonardo Di Caprio). ;j
Alibi törzs (Richard Dreyfuss). : 3

? Démoui szeretök. ;'
^ Az euiber. aki túl kevesct tudott (Bill ;;

I; Murray), ;1
Kellemes karácsonyi üiinepeket és ;.

boldog uj esztendőt kíváimnk! ;j
S^ Top Video Téka, a kölcsönző! <;
|>Nyilva: hétfötől-szoinbatig: 15-21 óráig; :5
?,: vasárnap: zárva ;.

( Pbj. Rózsa u. 2. a templomiiál) '^
^A^-íA^AAÍAMA. VWWWWWW^'UWy.'i

Hirdetések
; Kcresek kiadó. kisebb szinvonalas lakást,

szcperált házrészt liosszútávra, fiatalos,
! iinigdíjas házaspániak. Pilisborosjenö,
1 Üröiu érdekel, de nem a Bécsi úti rész.

Érdeklődni: 06-26-336-236
vag>' 06-30-9-823-437

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási idejc:

Naponta 8 - 18J°-ig
Szombaton 8- 12-ig

fySűgawsssSE^Bwj.̂SBgasissaxmtEis^^

i A Komiós Bolt új |
nyitvatartása:
hétfötöl - péntekig

7-18óráig
szombat7-13 óráig

VASÁRNAP ZARVA!

.. <. <:- !c- <. <:. <:. <;. .:> .:- o <'..... . ". 1;..

ÖKELME BOLT
Szeretettel várja (^)nöket Pilisborosjenőn

a Volán busz végállomasánál;
Méter áru: vászontól a bársonyig

Rővidáni: tűtöl a kötőfonalig
, Lakastextil: függönytől az ágyneműig

Divatáru: harisnyától a mháig
' Villamosság: égőtöl a kapcsolóig
., Iparcikk: mha csipesztöl az ásó kapaig

Barkács: szögektől a zárakig,
Kamisok.

^ Függönyvarrás, ruhajavitás, alakitás,
gombbchúzás rövid hataridövel.

C Nvitvatartás: keddtöl-péntekig 9-12 .-
' "-""-'~-" -i43>. l7M
'i' szombat: 9-12-ig

...... >...*. -> '

Biztosítás
Süvcgc.s Lá.szlónc
rcrülcti képviselö

iiunden tipusú biztosítási ligybeii
bizíiloinina) fordulliatnak lio/. /áiii

. tájékozlatás

. kárbejelcntés

. ugyintezes

. dijbefi/. etés

. biztositások kötése
=> lakás-. iiyaraló. -. ós cgyeb iiig;u-

lanbizlositások,
=> kisvállalkozí'is biztositása

=> gépkocsi biztositások
=> élet- és balesetbiztosítások
=> iiyiigdij-elötakarékosság
=> inagáii-nyugdiipénztnr

llgyfclfogadas: hétfönként 15-17
óráig a Polgármc.steri Hivatalban.

Süveges Lászlóné
tcrülcti képvisclő

06-26-336-856

Ssssaaasaisvssasxaaa-sssassiMmí

ilisborosjeuiői üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk kedves vasárlóiiikat.
Kínálatunk: tógla, cserép, xsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gipszek, ragasztók,

betonelemek, cement, mész.

Ömlcsxtctt anyagok: homok, sóder, 2x roslált, tennőföld, kulé kavics, stb.
C.Táz-cserctelep.

Koiitcneres ós teljesköríi szállitás kedvezö aron
Nyitvatartás: hélfötöl - pénlekig 7-17-ig

06-26-336-466, 336-188, 336-066

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

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

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethn Kft.


