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Kedves Olvasóink!
A 20. század utolsó, egyben az évezred
lezáró évét kezdjük új esztendőként. Ez
alakalomból kívánok a képviselő-testíilet, a
Polgármesteri Hivatal minden munkatársa
és a magam nevében Önöknek egészséget,
sikert és megértést embertársaiiikhoz.
Ezek a kívánságok természetesen akár-
meiuiyire szívből jövőek, az új év végén
aiinyit émek, amennyit meg tuduiik valósí-
tani és el tuduiik érni. Minden új év kezde-
téu ilyen reméuyekkel induluiik az is-
meretleu újnak. Tervezüiik magunknak,
tervez a család és tervez a falu közössége.
A tervekben, hogy azok megközelítsék a
megvalósíthatóság legmagasabb szintjét,
uagyou sok feltételnek jó irányba mutató
megléte szükséges, az emberekben a jóin-
dulat az egységhez.
Elsőnek és legfontosabbnak tartom, hogy a
makró

környezetüiik legyen egészséges. Az ország
sorsa, politikája, gazdasága ne csak
meiinyiségi de feltétlenül ininőségi vál-
tozásban érjen el konioly eredményt.
Ehhez feltételként meg kell végre valósí-
tani, hogy a saiida parciális cso-
portérdekeket félre kell teiuü, és az ország
előre menetelét biztosító intézkedésekben
teljes egység jöjyöii létre. Magyarország
történelmének iniuden sorsfordulójában
fellelhetjük ezeket a uemzeten belüli
egymás ellen feszülő iudulatokat. Nem
tudtmik -úrrá lenni sorsdöntő időszakok-
ban, az érdekek súlyozásával, az ország a
nemzet érdekit felismerve az egységet. A
magyarság számára a 20. század minden
negatív eseménye a csoport érdekek ered-
ményeként alakult ki. A huszadik századra
az "izmusok" egész sora hirdetett
megváltást, közben romlást, szenvedést
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hozott az egész uépre. Kisebb csoportok
uralma, más csoportok elnyomásával,
likvidálásával olyan mérhetetlen veszteség
érte az országot, amit csak liosszú
évszázadok inúltán fogunk valójában belát-
111.

Jelenleg Európához csatlakozásról hangos
az ország, de iiem beszéliiiik arról az útról,
aiuely Európátó! eltávolított a keleti despo-
tizmus iráuyába. Hol vannak ennek az út-
nak hirdetői, felelnek e akár a bocsá-
natkérés erejéig cselekedeteikért.
Kívánom hazáiiknak, hogy az 1999. év
zárja le ezt a tragédiákkal terhes
évszázadot. és ragyogjon végre fel a
következő évezredben jó csillagiink. Ne
leg^'en mérhetetleii pöffeszkedés a
gazdagok részéről, vállaljanak több terhet
a közfeladatok ellátásához anyagi téren.
Tisztítsuk meg erkölcsi téreii közélelüiiket
a kornipciótól, a tön'ények kijátszásától.
Legyen vége a űiiáuctőke hatalmának, a
politikusok összefonódásának, és az ezzel
járó óriási veszteségeket okozó bíínözés-
nek. Történjenek végre hatékony lépések a
felelősök megtalálására és megbüntetésére
1S.

Vigyáziiunk kell, hogy ezekez hasonló
negatív hatások a községben ne találjaiiak
táptalajt.
Ehhez feltétlenül emelníiiik kell erkölcsi
magatartásuiik szinvonalát. egymás be-
csülését. Az óvodai nevelésben, az iskolai

képzésben, valamennyi intézményiiiikben,
hivataluiikban is előre kell lépnünk e
teren.

Ehhez kérem az egyházat, társadalmi szer-
vezetek segítségét, kulturális életiink szer-
vezőinek, sportbarálok közremííködését.
A közbiztonság megvédésében a pol-
gárőrségíiiik és a rendőrség Jó
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együttmíiködésére lagyon nagy szük-
ségiink van. A tűzoltók készenléte nap
mint nap igazolódik.
Az újonnan megválasztott testület előtt
álló négy év nem lesz sétamenet. Ajelentős
feladatokat, amelyek terv szinten, társadal-
mi egyeztetésen, többéves folyainaton túl
vannak, meg kell valósítani. Nem fogad-
ható el a felmeriilt ellenvélemények han-
goztatása a feladatok megvalósítási stádi-
umában. Dolgozni kell! Ez csak időhúzás,
és erömegosztási kísérlet, hangulatrontás.
A bizottságokban folyó munka a nagy
önállósággal fontos szerepet kap. A
testületen belül a muiika, a cél elérése
legyen a fontos, nem az, hogy kinek a
javaslatáról van szó, és a községnek a
javaslattal kára ne származzon. 1999-re
tervezzük az alábbi feladatok megiiidítását,
illelve befejezését:

el kell fogadnuiik a területrendezési és
fejlesztési tervet (ennek az utolsó sza-
kaszához érkeztünk).

. növelnüiik kell a szennyvíz-üsztítómü
kapacitását, és az általános iskola
bővítési programját is el kell iiidíta-
nuiik, pontosan tudnunk kell milyen
pénzügyi fedezettel rendelkezünk, il-
letve milyen egyéb ( pályázat, állami
támogatás, stb.. ) lehetőségüiik van.

Röviden községiiiik pillanatnyi auyagi
helyzetéről:
Meglévő készpénziüik 60 MFt
1999-ben fejlesztési alapunk 25 MFt
Allami céltámogatás (szemiyviztisztitö
bővítéshez) 50 MFt
Vízügyi alap 10 MFt
A csatorna beniházásból visszaigényelhető
ÁFA 76 MFt

(kérdéses)
(folytatás a következő. oldalon.)

A tartalomtool:
. Egyhazi hírek
. üti beszámolo néniet és

magyarn^elven
. Kultura-szábadido



(folyt. az előző oldalról)
Energia beruházásból még visszaigéiiyel-
hető tétel (TIGAZ) + kamat 40 MFt

(kormányzati intézkedés)
Le kell zárni és befejezni a csatorna
bemházást, végelszámolással.
Csak röviden említettiik ezeket a téleleket,
amelyek feltétlenül megoldandók.
Sajnos, hosszíi éveken keresztül bizonyos

Testületi űlés 1998. dcccmbcr 10.

A képviselő-testület napi rendi pontként a
Pilisborosjenő Budai út 18-20. sz. alatti
ingatlan megvásárlásának üg^ct tárgyalta.
Meghívott vendég Schafer Arpad ügyvezető
igazgató volt. A testület Szegedi Róbert pol-
gámiestert felhatalmazta, hogy tárgyalásokat
tblytasson az íngatlan megvételéről a Bu-
davidék RT képviselőjével. Az öiikonnányzat
és a Budavidék Rt között egyenlőre a bérleti
szerzödés femmiarad.
Ezen az ülésen került sor az 199S. cvi költ-

scgvetésről, valamint annak végrchaj-
tásáról szóló beszámoló mcgbcszélésérc is.
A képviselő-testület a pénzügyi bizottság
javaslatára a rendeletet elfogadta. Az 1997.
évre szóló könywizsgíilói jelentés ügyében a
képviselő-testület határozatának végrehajtasa
tíirgyában á jegyző igazoló jelentés
benyujtására kötelezett.
Az 1998. évi gazdálkodásról szóló bcszá-
molót a képviselő-testülct clfogadta.
Az idei óvi költségvetést módosítani kellett,
mert az év elején elfogadolt költségvetési
tételek a kiadásokat nem fedezték. A testület a

tartalék keret terhére történő iitcsopor-
tosításhoz hozzájárult.

A (cstület a tclcpengcdcly alapján gyako-
rolliató ipari tevckcnységről és a telep cn-
gcdclyczés rendjéröl szóló rendelet megtár-
gyalását elnapolta. Megtárgyalásra januar hó-
napban keriil sor. (Ragadjuk meg az alkalmat,
hogy a helyi vállalkozók, iparosok fígyelniét
telhívjuk a rendelet változasra, Kérjük,
kövessék figyelenmiel a Hímiondó számait,
valamint az öiikomiányzat lürdető táblajara
kifüggesztett híreket, mert 1999. év elejétöl a
rendelet elfogadásától kezdődően szigorodni
fognak a működési engedélyek kiadásanak
szabályai.)
A PilisborosjenőAVeindorf Hínnondó újsag
szerkesztöjének Fáyné dr. Péter Emesét
választotta a testület, s határozatlan időre

megbizta a föszerkesztöi feladatok ellátására.
(A szerkesztö bizottság tagjait niaga
valaszthatja meg.)
A képviselő-testület a továbbiakban
megszavazta az önkomianyzat bizottságának
külső tagjait, így a következőkben közre adjuk
a bizottságok elnökeinek és tagjainak név-
sorat.

l.Míiszaki-Teriiletfejlesztési és Községüze-
meltetési Bizottság
elnök: Zsitnyánvi Attila

körök elleneztek mindeiifajta gazdasági
tevékenységet befogadni a községbe,
mondváii Pilisborosjenő "alvó falu"
legyen. Kijelentésük súlyát és
következményeit nem inérték fel. Olyan
pénztől fosztották meg a közösséget,
amelynek lüányától folyamatosan
szenvedüiik és pótolni csak a pilisboros-
jenői ingatlan tulajdonosok liozzájánilásá-

Jegyzői rovat

tagok: Mayer Róbert, Fíizes Gyula, László
Inire, Nagy Gabor
2. Oktatási, Sport, Kulturális Bizottság
elnök: Galambos Ferenc

tagok: Mocsári József, Szimeth Maria, Pelczer
Gézáné, itj. Kucsera László (állandó
meghívott tanácskozási joggal: Szantó Máriii)
3. Köniyezelvédelmi Bizottság
elnök: Marton Ferenc

tagok: Galambos Ferenc, Füzes Gyula, Fehér
Józsel. Keresztessy Péter
4. Jogi Ügyrendi Bizottság
elnök: Heves László

tagok: Mocsári József, dr. Mészár Eva,
5. Péiiztigyi Bizottság
elnök: Mayer Róbert
tagok: Mocsári József, Füzes Gyi ila, Juhasz

Janosné, Nagynó Balogh Hilda
6. Szociális és Egészségügyi Bizottsag
elnök: Szimeth Mária

tagok: Marton Ferenc, Szecsányi Bertalamié,
Heves Laszló, Pápai Istváimé
A kcpviselő-tcstülct mcgtárgyalta a Szcllő
közi vízellálással kapcsolatos clőtcr-
jcsztcst.
Támogatta a társulat létrehozásával összeftig-
gésben a Pilisborosjenő 2120/9. lirsz-ú föld-
részlet megvételét, melyből 180 m2 út céljára
kerül hasznositásra. A Tsz-től a földterillet

megvételre keriil, az öiikonnányzat a tárgyalá-
sokat lebonyolítja Szegedi Róbert pol-
gámiester vezetésével.
A testület a papi foldck sorsával kapcsolat-
ban elfogadta, hogy 1999. május 20-ig dönt a
teri'iletről, ós amemiyiben a közművesités mel-
lett foglal állást, úgy amiak tervezését az eddi-
gi tervezövel késziti cl.
A bclső cllcnőr/. és eddigi tapasztalatairól
szóló anyagot a testület nem tárgyalta, tu-
domásul vette, hogy a jegyzö az intézinény
vezetőkkel az egyeztetést lefolytatja, s a
későbbiekben a témara visszatér. A pol-
gánnesteri hivatal belső ellenőrzéséröl szóló
jegyzői elöterjesztés elfogadásra kerillt.
A testület elfogadta a hclyi adók mcgái-
lapításáról szóló rendelet módosítására tclt
pémügyi bizottsági javaslatot. A helyi
adókról szóló rendelet a hivatal hirdető

tábláján kifüggesztésre kemlt, hatályba
lépésének időpontja: 1999. január 1. (Kérjük
olvassa el e témában írt külön cikktüiket is.)
A némct kisebbscgi onkormányzat clőtcr-
jesztésének megvitatasára is sor keri'ilt. A
testület biztosította a német kisebbségi öiikor-
mányzat elnökét, hogy működési feltételeit

val tudjuk.
1999-re az önkormányzat képviselő-
testiilete a pénzforrások helyzetén javulást
saját hatáskörén belül csak a helyi adók
jelentős változtatásával érhet el.
Reméleni a közöltek gondolkodásra
késztetik a Tisztelt Olvasót, és segít a cél-
jaiiik megvalósításában

Szegedi Róbert polgármester

biztosítani fogják, habár a konkrét elhelyezés
ügyében még döntés neni született, az admi-
nisztrációs és egyéb ügyeket a polgánnesteri
hivatal látja el.

A testület foglalkozott még Szegedi Róbert
polgármesteri úr ellátmányának kérdésével,
valamint a képviselői tisztelet díjak megál-
lapításának ügyével. A képviselők tisztelet
díja, juttatása témában helyi rendelet elfo-
gadása várható.
A hajnalig tartó ülés utolsó témája az iskola
bővitése volt. A testület elfogadta, hogy a
beruházást elindítja, tárgyalásokat
kezdeményez az iskola területével szomszédos
ingatlan tulajdonosával, a terület esetleges
megvétele ügyében, valamint általános megál-
lapításként elfogadásra került, hogy az öiikor-
mányzat cél- és cimzett támogatások el-
nyerésére törekszik.
A német kisebbscgi onkormányzat ülése.

1998. december 4-én ült össze második alka-

lominal a német kisebbségi önkonnányzat.
Ulésükön egyhangú szavazattal támogatták az
(;)ktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebb-

ségi Kapcsolatok Főosztálya által kiirt pá-
lyázatot, melyen a helyi általános iskola esz-
közök vasárlására nyújthatott be igényt.
A testület megtárgyalta az 1999. évi költ-
ségvetésre vonatkozó előterjesztést. Megál-
lapitották a jövő évre szóló keretszámokat,
melyröl érdemben a "nagytestület" dönt majd
a költségvetési rendelet előkészítése és elfo-
gadása kapcsán.
A német kisebbségi öiikomiányzat adminiszt-
rativ feladatait a polgármesteri hivatal látja el,
segíti a testületet munkájuk elvégzésében. Bé-
lyegzők keriiltek megrendelésre, folyószámla
nyitása van folyamatban. A helyi kisebbségi
önkomiányzat elindította azt a munkát,
mellyel a kitűzött feladatokat kívánja ineg-
valósítani.

Jegyzői értekezlet
Pilisborosjenö adott otthont eg)' jegyzöi
értekezletnek, melyen a 10. sz. egyéni választó
kerület önkonnáiiyzatainak jegyzői vettek
részt. A meghívásnak nyolc jegyző tudott
eleget teiini és érdemi, igen hatékony tár-
gyalást folytatni a Pest megyei Közigazgatási
Hivatal szakembereivel.

dr. Hegedűsné Sclimidt Agnes jegyzö

Ado-yaltozasmiattkozrfiad'uk!

A Pilisborosjenői
Onkormányzati

Képviselő-testület
9/1996. (XI. 21. ) sz.

RENDELETE
a

HELYI ADÖK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÖL szóló

13/1993. (XII. 21. ) sz.
Képviselő-testületi

rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság Alkotiuány<iban a
helyi adókról szóló 1990. évi LXV.
törvényben az adózás rendjéröl szóló
törvényben, valamint a helyi adókról
száló többször módosított 1990. évi C.
törvényben foglalt felhatalmazás alapján
döntött a képviselö-testület.
- az idegenforgalmi adó bevezetéséröl
- a vállalkozók koininmiális adójának tör-
léséröl
- építmény- és telekadó mértékének mó-
dosításáról

gépjánnűadó összegne< megál-
lapításáról.

(hétvégi pihenésre szolgáló építmény),
valamint műliely, iroda stb.

2., Adó alan a

a. / Az adó alanya (magán személy, jogi
személy, jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság, magánszemélyek jogi
személyiséggel rendelkező személyi
egyesülés) az, aki a naptári év első napján
az építinény tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányadai aráiiyában
adóalanyok. Ainennyiben az építmény az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett va-
gyoni értékű jog terheli az amiak gyakor-
lására jogosult az adóalanya. (A tulaj-
donos, a vagyoni értékű jog jogosítottja
továbbiakban együtt: tulajdonos).

b. / Valameiinyi tiilajdonos által írásban
megkötött s az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban az a. / pontban foglal-
taktól el lehet térni.

3., Az adókötelezettsé keletkezése
me szunése:

a. / Az adókötelezettség a használat-
bavételi, illetve femunaradási engedély
kiadását követő év első napján keletkezik.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

/l/ A helyi adókról szóló rendelet hatálya
kiterjed az öiikomiányzat teriiletén.
a. / székliellyel, telephellyel rendelkező,
vagy egyébként gazdasági
tevékenységet folytatójogi személyre;
b. / állandó lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkezö magánszemélyre;
c. / ingó, ingatlan vagyomal rendelkezö,
vagy bevételt jövedelmet elérö magán-
személyre, jogi személyre és egyéb
személyré.

II. fejezet
l.§

ÉPÍTMÉNYADÓ

/l/ Epítményadó kötdes mindazon
adóalany:
akinek Pilisbprosjenön akár belteriileten,
akár külteriileten (ideértve a zártkertet is)
lakás t'orgalmi körébe nem tartozó
építménye van: raktár, műterem, magán-
rendelő, garázs, üzlet, zártkerti építaiény,

b. / Az engedély nélkül épült, vagy anélkül
hasziiálatba vett építmény esetében az
adókötelezettség a tényleges hasziiálat- 2./ Az adó alan a:
bavételt követő és első napján keletkezik.

c. / A műemléképítmény.

d/ A költségvetési szerv, a közszolgáltató
szervezet, valamint az egyház tulaj-
donában álló építmény.

e. / Az állattartást szolgáló szilárd
alapozású épület, valamint az ahhoz kap-
csolódó raktárak, tárolók, továbbá a
növénytermesztéshez kapcsolódó épületek
pl. műtrágyatárolók, magtárak, stb.

6., Adómentessé
Aki 1990. január 1. - 1995. december31.
között befejezett, vagy megkezdett kom-
munális beruházásokra i a oltan be-

fizetett az összeg erejéig mentesül az adó
megfizetése alól.
Ha a helyi adó éves összege nem éri el a

kommunális beruházás befízetésének
összegét, akkor a befizetett összeg erejéig
1997. január 1-től kezdődően 5 évig
mentességet kap az adózó az adó meg-
fizetése alól.

TELEKADÓ

I./ Telekadó köteles Pilisborosjenő U-
letékességi területén lévő beépítetlen
belterületi földrészlet.

c. / Az adókötelezettség megszűnik az
építmény megszíúiése, vagy elidegenítése
évének utolsó napján.
Az építményiiek az elsö félévben történö
megszűnése esetén a második félévre való
kötelezettsége megszűnik.

4., Adó mértéke:

Az épíünény négyzetméterben számított
hasziios alapterülete szerinti számítás
alapján

120 Ft/m2/év

5., Mentes az éiítmén adó hatál a
alól:

a. / A lakáshoz tartozó kiegészítő helyi-
ségek: tüzelötér, salaktároló, szárító,
padlás, szerszáinkanira, szín, pince.

b. / A szociális, egészségügyi és gyer-
mekvédelmi, illetöleg a nevelési-oktatási
intézinények céljára szolgáló helyiség.

Magánszemély, jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, magán-
személyek jogi személyiséggel nem ren-
delkező társulása. Aki a naptári év első
napján a telek tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányadai arányában
adóalanyok. Ainennyiben a telek az ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékü jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya. (A tulajdonos a
vagyoni értékűjogjogosítottja, a további-
akban együtt: tulajdonos)

3., Adókötelezettsé
me szünése:

keletkezése

a. / a földrészlet belterületté niinősítését,
ill. az építési tilalom feloldását követö év
első napján keletkezik.
b. / építési tilalom alá helyezés, beépítés
vagy eltulajdonítás estén az év utolsó
napján szűiúk meg.

(folytatás a következő oldalon,.)



4., A telekadó mértéke:

A telek négyzetméterében számitott
területet az adóalapjául véve:

25 Ft/m2/év.

5./Mentessé :

a. / Az építési tilalom alátt álló telek a
tilalom idején.

b. / A közhasználatú közlekedési
tevékenység céljára szolgáló telek.

Az adóalap 8 ezreléke.

Aiiiennyiben a kivetendö iparűzési adó
magánszemély esetében az 500 Ft-ot nem
éri el, nem keriil elöírásra.
Ha a vállalkozó az iparűzési
tevékenységét több önkormányzat il-
letékességi teriiletén végzi és az adóalapja
az egyes illetékességi területen
elkülönítetten nem áll rendelkezésre,
akkor azt - a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően - a vállalkozónak
kell megosztania.

c. / Az épülethez az épületnek nem 4. Mentessé ek:
minősülő épíünényhez nyomvonal jellegű
létesítményekliez tartozó - jogszabályban
vagy hatósági elöírásban megállapított
(védö biztonsági) terület.

d. / Az erdő művelési ágban nyilvántartott
telek.

e. / Lakóházzal be nem építhetö telek.

f. / Aki 1990. január 1. - 1995. december
31. között befejezett, vagy megkezdett
konuuimális bendiázásokra i a oltan be-

fizetett az összeg erejéig mentesül az adó
megfizetése alól.
Ha a helyi adó éves összege nem éri el a
kommunális beruházás befízetésének
összegét, akkor a befízetett összeg erejéig
1997. január 1-töl kezdödöen 5 évig
mentességet kap az adózó az adó meg-
űzetése alól.

3. §.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

l./Adó alanva:

a. / Adóköteles az önkormányzat il-
letékességi teriiletén végzett vállalkozói
tevékeuység (a továbbiakban iparűzési
jövedelemszerző tevékenység).

b. /Az adókötelezettséget nem befolyásol-
ja az, hogy az adóalany az adóköteles
tevékenységet a széklielyén, vagy a telep-
helyén (részlegében) vagy azon kívül
vegzi.

2./Azadó ala)'a:

Az értékesített tennék, illetöleg végzett
szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve
az eladott áruk beszerzési értékével és az

alvállalkozói teljesítések értékével.

3., Az adó mértéke:

a. / A társadalmi szervezet, az egyház, az
alapítvány, a közszolgáltató szervezet és a
költségvetési szerv abban az évben, ame-
lyet megelőzö évben folytatott
tevékenysége után társasági
adókötelezettsége - költségvetési szerv es-
etén a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége - nem keletkezett.
E feltélel meglétéröl az adóalany írásban
köteles nvilatkozni az adóhatósághoz.

b. / Minden egyéni vállalkozó a vál-
lalkozása megkezdésétől számított két
évig, kivéve pénznyerő és játékautomaták
üzemeltetöjét, valamint az italárusitást.

Aki 1990. január 1. - 1995. december31.
között befejezett, vagy megkezdett kom-
munális beruházásokra i azoltan be-

fizetett az összeg erejéig mentesül az adó
megfízetése alól.
íla a helyi adó éves összege nem éri el a
bendiázás befízetésének összegét, akkor a
befízetett összeg erejéig 1997. január 1-
töl kezdödöen 5 évig mentességet kap az
adózó az adó megfízetése alól.

5., Kcdvezménvek:

50 %-os kedveaiiényben részesül minden
pilisborosjenői állandó bejelentett lakosú
nép-, ipar- és képzőművész és aki saját
előállítású teroiékét értékesítí.

4. §.

IDEGENFORGALMI ADÓ

l./Adó alan a:

Aki nem állandó lakosként az öiikor-

mányzat illetékességi teriiletén legalább
egy vendégéjszakát tölt el fizetö
vendéglátóhelyen.

2./Az adó ala )"a:

- a megkezdett vendégéjszakák száina.

3., Az adó mértéke:

- az előzö bekezdés alapján: személyeként
és vendégéjszakáiiként

100 Ft/fő/vendégéjszaka.

4., Adó beszedésre kötelezett:

a. / A fizetővendéglátó szálláshelyeken fo-
gadott vendég után járó adót a szálláshe-
lyi díjjal egyutt a szállásadó, illetőleg
közvetítésrejogosított szerv.
(Folyt. aköv. oldalon...)
(Folyt. az előző oldalról
b. / Az 1. bekezdés szerint fizetendö ide-

genforgalmi adót az adó beszedésre
kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.

5., Adómentessé :
Mentes az adó megűzetése alól:

a. / a 18. életévét be nem töltött, valamint
a 70. életévét betöltött magánszemély.
b. / az egészségügyi, szociális intéanény-
ben ellátott magánszemély.
c. / aki oktalás keretében tanulóként,

munkavégzés céljából vállalkozási
tevékenység céljából az önkonnányzat il-
letékességi területén tartózkodik.
d. / aki az önkormányzat illetékességi
területén lévö üdülő tulajdonosa, vagy
bérlője, ill. a tulajdonos, vagy bérlő hoz-
zátartozöja.
e. / aki 1990. január 1. - 1995. december
31. között befejezett, vagy megkezdett
koiiununális beruliázásokra i azoltan be-

fízetett az összeg erejéig mentesül az adó
megfizetése alól.
Ha a helyi adó éves összege nem éri el a

beruházás befízetésének összegét, akkor a
befízetelt összeg erejéig 1997. január 1-
töl kezdödően 5 évig mentességet kap az
adózó az adó megfízetése alól.

5. §.

/l/ A helyi adót, az adótartozást az
önkormányzati adóhatóság (jegyző)
méltányosságból, egyedi kéreleinre
mérsékelheti, vagy elengedlieti.

6. §.

GÉPJÁRMÜADÖ

l. / A személygépjánnű és utáirfutó
tömegének minden megkezdett 100 kg-ja
után

450 Ft.
(Folytatás a köveíkezö oldalon!)

1. 1 Tehergépjármű esetében önsúly
összegezve a raksúly felével, az így
kapott össztömegnek minden megkezdett
lOOkg-jaután

450 Ft.

3., Lakópótkocsi, lakóautó, sátras után-
futó és 250 m feletti motorkerékpár évi
adótétele

3000 Ft.

III. fejezet

7. §.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

l. /13/1993. (XII. 21. ) sz. rendelet 7. §-a
(az 1994. január 1-vel bevezetett vál-
lalkozók koiiuiiuiális adója) hatályát
veszti 1997. január 1-töl.

27 E rendelet 1997. január 1-én lép
hatályba.

Pilisborosjenő, 1996. november21.

Szegedi Róbert Dr. Zeleiú Ferenc
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat
17/1998. (XII. 10. ) sz.
rendelete a helyi adók

megállapításáról szóló 9/1996/. (XI. 21.)
számú rendelet
módosításáról

l. §.
A rendelet l. §. (1) bekezdése helyébe a
következő lép:
Epítaiényadó köteles mindazon adóalany,
akinek Pilisborosjenőn ak-ár belterületen,
akár külterületen építménye van.
2. §.
Az l. §. 6. pont bekezdése hatályát veszti.
3. §. ^
A 2. §. (4) bekezdése helyére a következő
lép:
A telekadó mértéke a telek négy-
zelméterében számított területet az adó
alapulvéve: 15,-Ft/m2/év.
4. §.
A 2. §. 5. pont f. ) pontja hatályát veszti.
5. §.
3. §. (3) bekezdése helyébe a következő
lép:
a helyi iparíízési adó mértéke az adóalap
1,4 %.

(A szöveges két bekezdés változatlanul
marad.)
6.§.
A 3. §. (4) bekezdés b. ) pontja hatályát
veszti.

7. §.
A 3. §. 5. pontja hatályát veszti
8. §.
4. §. 3. pont az alábbiakban változik:
Az idegenforgalmi adó niértéke: a
megkezdett vendégéjszakák alapján:
személyenként és vendégéjszakánként
200, - Ft/fő/vendégéjszaka.
9. §.
A 4. §. 5. pont e) pontja hatályát veszti.
10.§.
Az 5. §. (1) bekezdés helyébe a következö
lép:
A helyi adót, az adótartozást az öiikor-
mányzati adóhatóság Üegyzö)
méltányosságból, egyedi kérelemre,
valamint a szociális bizottság
kezdeményezésére mérsékelheti, vagy
elengedlieti.
ll. §.
Gépjámiííadó
A 6. §. (1) bekezdésénél az összeg helyébe
a következő lép: 650 Ft.
12. §.
A 6. 0. (2) bekezdésénél az összeg helyébe
a következö lép: 650 Ft.
13.§.
A 6. §. (3) bekezdésénél az összeg helyébe
a következö lép: 3. 500 Ft.
14.§.
A7. §. 1. 2. pontja hatályát veszti,
15. §.
E rendelet 1998. december 11-én kerül

kifüggesztésre, 1999. január 1-én lép
hatályba.

Szegedi Róbert polgánnester

dr. Hegedűsné Sclunidt Agnes jegyzö

Tisztelt Adózók!

A falu gazdasági helyzetét és megvalósítási
terveit alapul véve és a lakosság teherbíró
képességét fígyelembe véve a Képviselő
Testület a helyi adókról szóló rendeletét a
következők szerint módosította:

építményadó:
120 Ft/m2

nem változott, de kiterjed az
adókötelezettség a lakó ingatlanokra is.

telekadó
10 Ft/m2-ről 15/m'-re

idegenforgalmi adó:
100 Ft/fő/éj-ről 200 Ft/fő/éj-re

iparűzési adó:
0,8%-ról l,4%-ra

gé|)jármű súlyadó:
450 Ft-ról 650 Ft-ra

(núnden inegkezdett 100 kg utáii) módo-
sult.

tehergépjármű:
öiisúly összegezve a raksúly felével és az
így kapott érték után 650 Ft (minden
megkezdett 100 kg után)
lakópótkocsi, lakóautó, sátras utáuíutó,
motorkerékpár évi adótétele:

3500 Ft

A lakosság részéről történt koininunális
beniházásokra fordított összeget az adózás-
i'an a módosítást követően már csak 1999
évben lehet fígyelembe venni.
Hamarosan kézbesítés útján eljuttatjuk a
iRvallási nyomtatványt mindeii kedves
aéózónak és kérjük, hogy a pontos kitöltés
után a megjelölt időpontig juttassák el a
üvatalba.

Megértésükre s^ámítunk
Polgármesteri Hivatal

A Rcichcl Józscf Muvelődési Ház 1999. január 1-től működő programjai

Program mcgnevezése napok
Nemzetiségi Dalkör
Nyugdíjas Klul
Kézművcs játszóház
Fiatalok KIubja
Női torna
Nöi torna

Karate edzés (S|)ort E.)
Jazz balelt
Jazz balctt
Néptánc
Könyvtár -téka
Színjátszókor

hctfő
csütortök

kedd
k-cs
szerda
péntek

E. ) k-cs
szerda
péntck
hctfő-szcrda

hétfő-szcrda-péntck
szombat

Társastánc-tanfolyam péntck
Ping-pong kor szerda-péntek

időpont
18-22
14-17
14-17
18-20
18-19
17-18
17-21
17-18
16-17
153°-1630
1700- 183U
délelött
18-19
19 órától

terem

nagyterem
büfé

PctőH u. 15.
büfészünetel

nagyterem
nagyterem
nagyterem
nagyterem
nagyterem
nagytcrcm
könyvtár
nagytercm
nagyterem
nagytercm

vezetö

Gröschl György
Tóth Gáspár
Sági Józsefné

(vezetőkerestetik!)
Kolozsi Agues
Kolozsi Agnes
Kucsera László
Kolozsi Agnes
Kolozsi Agnes
Bereczkiné
Bereczkiné
Dér András

(Iskolai szei-v.)
Papp János

A programokrajelentkeziii lehet: a 06-26-336-377-es üzenetrögzítős telefonon, vagy személye-
sen a Művelődési Házban a valasztott program idejében.
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Karácsonyi segélyek
A képviselő testület jóváhagyása által
lehetőség adódott arra, hogy a szociális
és egészségügyi bizottság karácsony al-
kalmából anyagi segítséget adjon a falu
lakóinak, gyermekes családoknak és
időseknek. A bizottság 1.460.000 Ft-ot
osztott szét. A rászorultak részére a

pénz kiosztása még az ünnepek előtt
megtörtéut.

Víghné

Helyreigazítás
A Hírmondó előző számában

tévesen jelent meg a képviselő-
testület alakuló üléseinek dátuma.
Az alakuló ülések 1998. november

2-án és 1998. november 3-án

voltak.

Polgármesteri Hivatal

Rendőrségi levél
Budaörsi Rendőrkapitányság

Pilisvörösvári Rendőrörs

Tájékoztatom a Tisztelt olvasókat, hogy
Juhász József r. szds. úr 1998. november
16-ával áthelyezésre keriilt a Pilisvörösvári
Rendőrörs Örsparancsnoki beosztásából
PMRFK állományba. A Pilisvörösvári
Reudőrörs vezetését szóbeli megbízás
alapján jelenleg Koczka Gábor r.üiadgy
látja el.
A budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjének
utasítása szerint a jövőben a rendőri inun-
ka egyre iiikább bíínügy centrikussá válik,
előtérbe keriilnek az állampolgárok
sérelmére elkövetett büiiügyek felderítése.
Az ehhez szükséges személyzeti lépéseket
a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője
bíínügyi létszám növelésére megtette. Ez
azonban nemjelenti azt, hogy a közlekedés
szabályai ellen súlyosan vétőkkel szemben
nein indulna eljárás.
1998. november elején Solymáron is-
meretlen elkövető fegyverrel arra kény-
szerített egy budapesti hölgyet, hogy nagy
értékű személygépkocsijából kiszálljon. A
hölgy segitségére siető középkorú férfíra is
fegyvert fogott, így ő nem tudta megakadá-

Kéményseprés

A Pest fjiegyei Kéményseprö, Cserépkályhaépítő és Tüzeléstechnikai Onkor-
mányzati Vállalattól az alábbi tájékoztatást kaptuk.
Tisztelt Polgármester Ur (Hölgy)!
A 27/1996. (X.30.) BM. rendelet alapján végzett kéménysepröipari közszolgál-
tatás sokszor nem végezhető el, pedig az évenként jelentkező balesetek
megelőzhetők lennének a szolgáltatás tűrésével kémény ellenőrzéssel. A
kémények korróziója ugyanúgy létezik, mint bármely területen, ahol fokozott a
fízikai, a vegyi hatás. Ebből fakadó fíistgáz visszaáramlást minél hamarabb meg
kell szüntetni, a kötelező szolgáltatás elsődleges feladata ez. Tudjuk, hogy az
öiikormányzat fontos feladatai mellett a szolgáltatás támogatására kevés idő jut,
mégis kérjük, hogy közös érdekünk, a balesetek megelőzésében nyújtsauak
támogatást. A településen történő megjelenésünkröl írásos bejelentést teszunk
éveute két, de sokszor három alkalommal. A lakosság részéröl a kötelező
szolgáltatás igénybevételének segítésére kérjük fel tisztelettel a Hivatalt. Jól
bevált módszer ajegyzők által esetenként kiadott felluvás, amely eredményesnek
bizonyiilt a lakossági fogadás vonatkozásában. Munkatársaink nevében kéinény-
seprö szerencsét, Boldog Uj Esztendőt, és fejlődését kívánva a településnek,
köszöntjíüí az Oiikormányzat vezetőit.

Váradi Gyuláné műszaki vezető

lyozni a gépkocsi ellopásában. Az azonnal
bevezetett rendőri intézkedésnek köszöu-
hetően az elkövetőt a BRFK beosztottaival
sikeriilt feltartóztatni, a Budapest III. ker.
Aral kútnál. Elfogását követően őrizetbe
vétele mellett a büntető eljárást megindí-
tottuk.
November közepén a Solymáron szolgála-
tot ellátó körzeti megbízott egy gyanúsan
közlekedő gépkocsira fígyelt fel. A nyil-
vántartóból menet közben rádión el-
lenőrizve a rendszámot, kideriilt, hogy a
gépkocsit körözik. A gépkocsit a benne iilő
két személlyel egyiitt sikeriilt megállítani,
akik a helyszínen elfogásra keriiltek.
Npvember hónapban a BRK bűnügyi
osztálya beosztottaival egyiitt körözési ak-
ciók hajtottiiiik végre, melynek során 3 fő
körözött keriilt elfogásra és egy pi-
lisvörösvári fíatalember lakásának udvarán

egy bécsi rendszámú gépkocsit foglaltuiik
le, melyet Budapestről tulajdonított el is-
meretlen tettes, kinek kiléte megállapítást
nyert, ellen bíintető eljárás van folyamat-
ban.

November 10-én elfogásra került a pilis-
vörösvári körzeti megbízott által A.L.
pilisvörösvári lakos, aki eddig kihallgatása

során 109 betöréses lopás elkövetését is-
nierte el, melyeket az elmúlt 1-1, 5 év során
követett el.
1998. november 29-én Urömön kirándulás

közben a sűríí ködben eltűnt egy 4 éves
kislány. A helyszínre nagy erökkel vonul-
tunk megerősítve a Pilisborosjenő pol-
gárőrség tagjaival és 2-3 órás keresés után
épen és egészségesen átadtuk a kislányt
szíileinek.
Felhívom a Tisztel Olvasók fígyelmét,
hogy értékeiket, pénztárcáikat ne kiilső
mházataik zsebébe, illetve táskájukba tart-
sák, mert ezzel óhatatlanul is kiteszik
magiikat a zsebtolvajok elkövetési mód-
szereinek.

Tájékoztatom Önöket, hogy ne üljeiiek a
volán mögé ittas állapotban, mert köz-
lekedési ellenőrzés során folyamatos
sebesség ellenőrzést, alkoholszondás el-
lenőrzést fogiiiik végrehajtani. Itt a tél,
egyre sűrííbb köd borítja a pilisi utakat, az
útburkolat, síkossá, sikamlossá válhat.
Kérem vezesseuek óvatosan ömnaguk és
családtagjaik testi épségének védelmében.
Boldog új évet kívánok mindannyiuknak

Koczka Gábor r. fnagy MB Orsparancsok

Köszönet nyilvánítás

A Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából több zsák gyermek és
feluőtt nihanemű érkezett a faluba. A polgármesteri hivatal
lehetőséget adott minden polgárnak, hogy az adományok
között válogatva mindeiiki a számára megfelelő
ruhanemííkhöz hozzá jussoii. Az önkormányzat ezi'itou
köszöuetet mond a Máltai Szeretetszolgálatnak, valamint
Wührl Gézáné pilisborosjenő lakosnak, hogy az adomány
faluiikba való eljuttatásában segítségüiikre volt.

ájékoztató

Tájékoztatjiik a lakosokat, hogy a Pilisborosjenő Csator-
namű Társulat és a Pilisborosjenö Község Önkonnányzata

között a Társulat átadás-átvételével kapcsolatban
1998. december 4-én elkezdődtek a tárgyalások.

A cégbíróság előtt folyó perben a felek meghallgatásra
keriiltek, a vizsgálat folyamatban van.

Erdekeltségi egység pótlólugos kivetése!
A cimben megjelölt témában számtalan
pilisborosjenői ingatlantulajdonos keresett
fel különböző indulati szinten a
sérelinezett ügyben. A témában levelet ír-
tam Marton Ferenc elnök úrnak. a Csator-

namíí Vízgazdálkodási Társulathoz,
amelyben megküldtem az érdekeltségi
kivetések listáját, mely a lehetsé es
érdekeltsé i e sé ek me álla ításához a

ten'ezésnél szóba jöhet. Aiinál is iiikább
tettem ezt a lépést, mert a Társulat kérte
ezt a tervezésekhez, elszámolásaihoz. De

uem szolgálhatott gépies, tartalmi meg-
fontolás nélküli, alaptalau levelek
megírásához.
A szepteinberben Marton úr által írt le-
velek cíiue is uélkülöz iiüuden alapot, mert
"Onkormányzat által meghatározott
érdekeltségi eg^'ség"-röl szól. Ilyen jellegíí
levélcímre soha nem bátorítottam a szóban

forgó levél aláíróját, sem írásban, sem
szóbau. ezt a levél-hadjáratot teljesen
öiikényesen kezdte, és csak arra jó. hogy a
Polgámiesteri Hivatalt és személyemet
járassa le. Arra sem méltatott az aláíró,
hogy szándékáról akár egy szót is közöljön
velem. En ezi'ittal kérek elnézést a
inegszólítottaktól, és kérem a következők

A szerkesztőség elnézést kér azoktól,
akikiiek írásai az éppen aktuális
száinból kimaradnak. Eimek ter-

jedelmi okai vamiak. A leadott
anyagok a következő számban fog-

nak megjelenni.

Az iskoláról
mértéktartóan.

Némelyik szülő azt szeretné, hogy gyer-
meke az általa ítélt pedagógiai program
szerint oktató lehető legjobb iskolába jár-
'on, és ezért a világ végére is elviszi gyer-
mekét egyházi, alapítványi, vagy csak
egyszeriien egy tagozatos iskolába. A sza-
bad iskolaválasztás ezt lehetővé teszi. En a
három, már középiskolás gyermekemmel
ezt végigjártam. Más sziilőnek az az elve,
hog>' gyermeke az otthonához legközelebb
Járjon iskolában. Természetesen ez az isko-
la a lehető legjobb legyen. A pedagógiai
program tartalma a tanároktól fiigg,
kivitelezése nag}' mértékben az eszközök-
től. Ezek közé tartozik, maga az épíilet is.
Az erről tartott december 2-i közös beszél-

getést sziilőkkel, tanárokkal, a tervezőkkel,
polgármesterrel, képviselőkkel, és az azóta
Köitvélyesi Tibor szórólapokon terjesztett
"alternatív" javaslata után nyomatékosaii
kiemelem a mértéktartást. A beszélgetésen
olyan elképzelések, vágyak meriiltek fel,
melyek ettől igen távol esiiek. Az isko-

Csatorna
szerint fogadják el a Társulat ezirányú
megkeresését, és követeljék az egyeztetést.
amíg a társulat végelszáinolása meg nem
történt.

l. / Azok az ériiitettek, akik alapító tagok,
akár a 80.000 Ft-ot érdekeltségi egysé-
genként fizették be, vagy részletekben
OTP-n keresztiil teljesítették ezirányú
kötelezettségiiket. Egy érdekeltségi egység
400 1/nap szennyvíztermelés esetében.
Azóta természeteseu megindult a szenny-
víztisztító és érkezik a szennyvíz. Akik
nyilatkozatukban egy érdekeltségi egység
szennyvízternielést közöltek, azok a csator-
na bemházás ezen adatok méretezéséhez is
adtak iirformációl.
1. 1 Akik időközbeu ezt a vállalt 400 1/nap
teljesítményt tartották, ez 12, 4 m3/lió
vízfogyasztással egyenértékű (télen). Ezen
érdekelteknek nincs semmi

kötelezettségük pótlólagos érdekeltségi
egység beűzetésére.
Akik a nyilatkozattól eltéröeii képtelenek a
4001/nap mennyiséget tartani, hanem túl-
lépik állandóan, tartoznak póllólagos
érdekeltségi eg^'ségnek megfelelö összeget
befízetiii, ennek kiinduló összege a 80.000
Ft. Ehhez szíikséges a Társulat tag-
gyíílésének döntése.

3., Akik a nyilatkozattétel idején már két
helyrajzi számú ingatlannal rendelkeztek,
és csak egy érdekeltségi egységnek
megfelelő összeget fízettek be, azok
választhatnak, vagy most fízetik be az
érdekeltségi egységet, vagy vízfogyasztás
nélküli ingatlaniikkal most nem kívániiak
csatlakozni a Társulathoz.
4., Akik új csatlakozók, a Társulat tag-
gyíilése által megállapított érdekeltségi dí-
jat lartoznak fizetni.
Megjegyzem hogy a Csatornamű Társulat
bármilyen rangú megbízottja hatósági fel-
lépése vagy erre utaló intézkedésejogsértő.
A kiküldött levelekből, amelyekből hoz-
zám is eljutolt, néhány ellentmondásos és
értelmezhetetlen, erkölcsi szempontból
minősithctetlen.

A levelek írója leveleit nem vonta vissza
írásban közölt közlésemnek megfelelően.
További 1998. december 21-i keltezésű

leveleket írt, még inkább ellentmondást
nem tűrő és megalapozatlan hangban.
Kérem a helyről, elküldött írásait vonja

vissza. A levelek portó költsége 120.-130
Ft/db elszámolását nem fogadom el a
végelszámolásnál költségként.

Szegedi Róbert polgármester

Köszönet!
A Vöröskereszt helyi szen ezete 5 élelmiszer csomaggal segítette a lúvatal karácsonyi

segély-akcióját.
Köszönjíik a támogatást

Pilisborosjenő Öiikormányzat

laépület bővítése és felújítása mai áron kb.
200 nüllió Ft, ez "csak" a kisebb tor-

naterem építését tartalmazza. Pilisboros-
jenő egy éves költségvetése köriilbelíil
ennyi. Az életveszélyes ebédlő miatt nem
nagyon lehet halogatni a megoldást.
Kényszerhelyzet van. Valamit tenni kell. A
régi iskolát visszavásárolni nem lehet és
nevetséges is lenne. az árából ren-
delkezésre álló 30 inillió Ft, ez a kiindulási

alap. Ez egy közepesnél valamivel nag^'obb
családi ház építési költsége. Uj iskolát
építeni ennyi pénzből? Pályázni lehet, de
adiiak-e pénzt gigantikus tervekhez? Az
öiikormányzati törvény szabja iiieg a
kötelező és felvállalható feladatokat.
Sportpálya építés és középfokíi képzés neni
kötelező öiikormányzati feladat. Ezt csak
akkor leheti meg a falu, ha ehhez saját
maga megteremti az anyagi feltételeket. Az
a zavaró Körtvélyesi Tibor írásában, hogy
a reudezési terv koordinációs inegbeszélé-
sein még elutasította a nagy léptékű fej-
lesztéseket, telepiilést megterhelö költ-
ségeket. Túl komoly a gond ahhoz, hogy
"buszogány"szeríí panrflet legyen belőle.
Pályázni csak elfogadott engedélyezi terv

alapján és megfelelő összegíí önrész esetén
lehet. Ilyen nagyságreudű intézméiiyi áta-
lakítás megtervezése is sokat elvimie a 30
millió Ft-ból. El kellene adni a "Papi
földeket" ahhoz, hogy töredéke megvaló-
sulhasson, de akkor hova épüljön az isko-
la? Utemezési időpontjai is inkább gondo-
latai szárnyalásához, mint a magyar
valósághoz hasonlítanak. 42 szakhatósági
engedély beszerzése egy iskolaévig is
eltarthat. Aiinak idején a fő érv a zöld
iskola elhagyására a megfízethetetlen
üzeineltelési költség volt. A jelenlegi
szííkké vált isköla éves költségvetése 24
millió Ft. Mennyi lesz a nagyobbé? Most,
amikor a nagy sportegyesületek is fen-
ntartási gondokkal küzdenek, szabad-e eg}'
kis faliinak kézilabda-csarnokot építeni?
Hozzá teszem, ott, ahol nincs szilárd
burkolatú út, közvilágítás az utcákban, or-
vosi rendelő, nincs elegendő egészséges
ivóvíz, a csapadékvíz a patak helyett az
úttesten folyik.... Hát ezért gondoltain,
hogy mértéktartóan.
Pappné FchérAnna niűszaki előadó, pilis-

borosjenöi lakos
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u2'ni '-i 'akósak. a kiipvi-e a-iesUilei a pol-
iiirmestcn hi\'atal. az iiiteznienvck. u

lclcpi -. társadalmi és civil szervezeteinek

cp' iyeinből tevődnek össze. Ezii muiikacso-

por rcii'iszeresen egyeztetett a tervezőkkel,
képviselvy a község érdekeit.
A I-lím'. -'ndá augusztusi számában megjelent
- P.ciid^y. ési terv címmel - Pilisborosjenő
K.ss/.út;'\T'i településfejlesztési koncepciójá-
nak- k-icpülésszerkezeti és szabályozási ter-
vének kiyonatos vitaanyaga azzal a kéréssel,
IIDÍ^V x'éiüményl'iketjuttassák el a hivatalba.
(>klóber 7-én mmikaközi lakossági vitafóru-
niot tnitoltunk. A lakossági és TKM
véleiiióin ek által fomiált koncepciót az elöző
cs ;):'. ii| képviselő-testület is megismerte és

véleményezéssel jóváhagyta. Jelenleg a
beérkezett vélemények alapján a tervek és a
helyi építési szabályzat pontosítása folyik. Ezt
követöen az átdolgozott anyagot a különböző
szakliatóságoklioz küldjük ki. A szakhatósági
állásfoglalások után az ART-t 30 napig

közszemlére tesszük ki, hogy mindenki rés-
zletesen tájékozódhasson a szerkezeti és sz-
abályozási tervekröl. Ezutáii (elözetes
értesitéssel) ismét lakossági fórumot tartunk.
Kérjük részvételükkel segítsék munkáiikat.

Polgármesteri Hivatal

A Római Katolikus Egyhazkozség 199?. januar havi hirei

Uiai i légy eloltüiik ós vezcss
Légv köz(üiú< és togj kezcii.
L-g\ fölöltüiik és aidj meg'
AZ ArrYA EVE

\ 2000. év nagy jubiiciimar;i valo
feikószüiés utolsó csztendejót nz Atva
evenek iieveztc a papa. Arra az Atyara
eintékezüiik ebbeii. az évben. akitől - A
eremtelt világ egészó ' . rló'n - ön-
iiia iiiikni. az eletuiiket kaptiik. A Alyára,
.ikiről iiiegfeledkezv'e üres szólaininá válik,
hogv a inásik ember v;ilóban a teslvériink
AZ Aivara, aki kivétel nélkül hay^ivarja
Liúndegyik tékozló fiát. Uj óv virradt ráiik.
. / Alva éve.

Islen elsö parnncía így kexdődik: "En
vagyok a re urad. Isiened.. " Keinény. el
lentinoudást uein (üiiő kijelciités.
Jéziist kérik a taiútványok. "Taiiils iiieg
imádkozni!" Az O iiiiáj<íb;tn a megk../:ólii;ís
inegszelídülve. lágvan. kedveseii. szeretet-
tő! átfíítött^ii liangzik: "Mi Alvniik.. 1'
'éziis. Aki eg\' az Alyí'ival. Aki a 1111
tesh'ériiuk lett. biztat. mondja. lanítja,
liosv isteii a ini Atváiü.;, Alv:'nik a itiindeii-

eg tereniloie. a/. ember alkotój;). engedi,
ken, szeretetie! elvarj;!. liűgy igv szólitsiik:
'Mi Alváiik'
O. aki ismer iniiidcii eiiibeit ciirein is.

rliid|;i. liogv iniiit ember. ineiiiivil crck,
éltct. iievcl. iiiiiit Alva' Azt akaija, liogy
boldou. lciiyck. Ha se. nki. dc 0 ii'icgcrl
iiiinden körüliiienvciinbeiL Veleiu van

^zoion^atolt helyzelenil'üii Szerctnc.
loinci lelni iiiindcii 'vcniickebcn. bcii-

iieiii i.s. IIo^ rát;ilá!J;ik <'i Hozzí'i vextít'i
ulra. Dál. Jc/ust kúldi. iiiiiiiei^y clf.'teiii
vp/erlőjóiiek. Tcle a lclkein csodálattal.
Inl.ívai. e etein folyaináii tnp.isztalt sze-
.nteled uiegiiyilvaniilásaiii. N'íint cav kis.
diidogci fiycrnic ', ugy állok Fled. Eiií'cdd
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?cida Gáspár vl;')v1iérl oldi r'i

A inai embert inkább érdeklik a taníik,
niiiii a tanítók, - és ha mégis hallgat a
laiiiloki-a, azért teszi, mert ők egyúttal
tainik is.

10 Vasárnap. Uniiik uiegkeresztelkedése.
"Istcii szeinélyes kapcsolatban áll veled,
barki islégy.
Nevedeii szólít. Rád tekint és elfogad: úgy,
aliogyaii \'agy. amilyeiinek alkotott. Telje-
sen isiiier téged, isnieri érzéseidet, gondo-
lataidat. gondjaidat, képességeidet és
gyöiigeségeidet. Lát, amikor öriilsz, és lát,
ainikor bánat ér. Odafigyel rád, ismeri
S7.iv\'crésedet, lélegzetvételedet is. Jobban
szeicl. inint te önmagadat."
/TMewinan Biboros/
15 Péiilek. Remete szent Pál a magyar

.'ilapilásu pálosrend alapítója.
17. Vasárnap. Szent Aiital apát. Aiital /
+356., tanítváuyait így buzdította:
"Higg\ótek el nekem. az ördög irtózik a
jáinbor virrasztástól, a böjtöléstől, az
öukónles szegénységlől, az irgalomlól, az
alázatosságtól. kiilöiiösképpen pedig a mi
Uniiik. Krisztus iránti láugoló szeretettől.
Ajiiinl iiiegpillantja a szeut kereszt jelét,
inegalaxva távozik."
18. Hétfö. Arpádházi SzentMargit.

argil , +1270/IV. Béla leánya a tatárjárás
idejéii sxíiletett. A nehéz időkben nündig
szdkscR vaii az imádságra és az önmegta-
gadasra. ezért Margit élete jelkép is
liazank számára.
2ü. Sxerda. Szent Fábián és Szent
Scbcstyón vértanúk.
Szeiil :7ábián pápa, vértanú /+250/
jcllciuzói a szegények iránti szeretet és
litui.f, i;) ;ipolása. azt taiiiilhatjuk tőle, hogy
iiuaclctünket az igazi keresztény kar-
ilass/;il kössük össze.
zciil Sebestyén vértanú /+228/ a kato-

iiíidcl sok kísértése között is megőrizte
(is/cisátíát. A Krisztusban való lút
inegero.sitette őt az einberek iránti szeretet-
beii.

21. Csíitörtök. Szent Agens Szííz, vértanú.
24 V'.isárnap. Szalézi Szent Ferenc.
Fcrciic F 1622, egészséges jámborságra
íiiiil miiikel, mely szereti a szokványos,

egyszerű, magától értetődő dolgokat. O
"világfi volt a szentek között". A világban
úgy tudott élni, mint nemes, becsületes
ember.

25. Hétfő. Szent Pál apostol megtérése.
26. Kedd. Szeut Timoteusz és Szent
Titusz.

28. Csütörtök. Aquinói Szent Tamás.
Tamás 1225 köriil született Aquinóbau
előkelő családból Otéves volt, amikor a
montecassinói kolostorba került a
bencésekhez. Később Nápolyban tanult és
ott 17 éves korában a domonkosok rend-
jébe lépett. Tanulmányainak folytatására
Kölnbe küldték, ahol Nagy Szent Albert
volt a tanítómestere. Később Párizsbau

tanult és itt kezdte meg 1252-ben taiián
mííködését. Később visszahívták Itáliába.
Itt ismerte meg kellő alapossággal Aris-
toteles míiveit. 1269-től 1272-ig ismét
Párizsban van és ő akkor a lúttudomáuy

legíinnepeltebb mestere. 1272-től Nápoly-
ban tanított a rendi egyetemen. Szeiit
Tamás a legjelentősebb skolasztikus filozó-
ftis és teológus. Megvalósította a reudi
ideált. Coutemplata aliis tradere = mások-
nak átadni azt, amit átelmélkedtíiiik.
Meghalt 1274-ben.
31. Vasárnap: Bosco Szent János.
1815-ben a Torino melletti Becclúben

sziiletett. Szülei szegény földművesek
voltak. Jánosnak ezért sok iiehézséget kel-
lett legyőznie, hogy pap lehessen. Már
fiatal gyermek korában apostolkodott:
külöuböző cirkuszi mutatványokkal
szórakoztatta társait, hogy azMtán
imádságra és hittanra tanítsa őket. 1841-
ben szentelték pappá. A munkásifiúság
iránti szeretet meghatározta egész életútját.
Nevelői művészete abban állt, hogy kariz-
inatikus lelke világosan felismerte korának
lelki ínségél. Játék, ima és muiika: ezek
voltak nevelési eszközei. A köréje gyíilt
papokból alapította meg Szelézi Szent
Ferencről nevezett szerzetesrendjét /Don
Bosco Társaság/, amely ma is folytatja az ő
muakáját. Meghalt 1888. január 31-éu
Torinóban.

A Neue Zeitung 1998. november 28-i
számában megjelent Reichardt Ferenc, a
uéiiiet nemzetiségi dalkör tagjának cikke,
az alábbiakban németül és magyarul is
közzétesszük.

Wohin sollen \vir reisen?
Reisen in die Fremde, in das Unbekannte,
ist schön, hat man im Weindorfer
Singkreis betont. So \vurde entschieden,
eine Reise in die Region Ostungarn zii
macheu und die Karpat-Ukraine zii be-
sucheu. Die Planung begann bereits im
Friihherbst, und nach Einholung gewisser
Iiiformationen konnte die Führung des
Vereins (Deutscliklub-Verein Weindorf)
den Termin der Reise festlegen. Unser
Singkreis (geleitet von Mizi uud Georg
Grörschl) samt Aiigehörigen, insgesamt 30
Persouen, machte sich am 10. Oktober mit
Omnibus auf deu Weg.
Dié' erste Station war Kenderes, Resideiiz
der Horthy-Fanúlie. Hier besichtigten wr
die Gnift, eine Dame erzáhlte kurz die
Geschichte der Familie. Wir waren

wálirend der Regieningszeit von Horthy
juiig, und die Gnift hat heute
geschichtliche Bedeutiiiig.
Debreziii ist die Metropole des un-
garischen Protestantismiis. Ein Bekannter
hat uusere Gnippe in der Stadt henimge-
fíihrt iiud zeigte uiis die Sehensmirdigkeit-
en'des Zentnims, die zvveitürmige
Grofikirche, die wegen Renoviening leider
fíir Touristen nicht geöffnet war, das
Ehrenmal der 92 protestantischen
Máilyrerpfarrer. die wegen ihreni Glauben
als Galeerenstraflinge den Tod erlitten.
Als Papst Johannes Paul II. in Ungarn
weilte. besuchte er auch Debrezin und

legte als Zeinchen der Versöhnung an
diesem Deiikmal einen Kranz nieder. Wier

haben auch das beriihmte "Déry-Museum"
besucht, wo drei schöne Gemalde von
Muiikácsy (1844-1900) "Christus vor Pi-
latus", "Golgotha" und "Ecce Homo" -
ausgestellt sind. Tiefbeeindmckt verliefien
wir Debrezin iiiid landeten um 14 Uhr in
Mátészalka (Koiuitat Sathmar). In der
Szécheuyi-Gmndschule envarteten uns Di-
rektor Wendelin Konzili und der Schul-
chor. Die Chormitglieder nelmien am
Deutsclninterricht teil. Unser Singkreis
sollte bei seiiiem Auftritt dem jungen
Schülerchor etwas vont der deutschen Kul-
tiir zeigen. Der Schülerchor hat auch z\vei
Volkslieder vorgetragen. Die anwesenden
Elteni haben sich sehr gefreut. Wir verab-
schiedelen uns vom Schülerchor mit der
Hoífnung, dafi die neue geknüpfte Feund-
schaft sich weiter entwickeln wird.
Schuldirektor Wendelin Konzili zeigte
sich bereit. uns nach Muiikatsch in der
Karpat-Ukraine zii begleiten. Ain Tag zii-

Nemetnyelyen
vor hatte er telefonisch Kontakt mit dem
Leiter des Deutschen Hauses in Muiikatsch
aufgenommen. Da es Sonntag war, haben
sie den deutscheu Gottesdienst auf 10"
Uhr verschoben, damit auch vvir dabei sein
können. Wegeu des einstiindigen Aufent-
halts an der Grenze, sind wir erst iim 3/4
11 cingetroffen, konnten aber doch nocli
am Goltesdienst teilnehmen. Danach
haben wir vor dem Altar zvvei Kirchen-
lieder gesungen. Dann erfolgle die gegen-
seitige BewgriiBung und die Besichtigiing
der Burg von Muiikatsch. Da der steile
Berg init Oimnbus nicht zii befahren war,
nuiBten \vir die ca. 800 Meter hinauf zii

Fiifí gehen. Das Museum im 3. Stock ist
sehr armselig ausgestattet. Nur drei
kleinere Raume sind mit Gegenstanden der
Vergangeiiheit eingerichtet. Ein anderer
Raum beherbergt moderne Gemálde, die
dem Museuin voii Malern des Ortes
gescheiikt mirden.
Schon untenvegs nach Munkatsch sahen
\vir giit gepflegte Bauernhöfe, aber auch
vernachlassigte. Manche unvollendete
Neubauten muteten wie Skelette an, da zur

Vollendiing sovvohl Geld als auch Material
fehlen. Wir fuhren iiber Landstrafien in

schlechtem Zustand iind spíirten die groCe
Armut. Nach dem Mittagessen besuchten
wir das Deiitshe Haus, wo sicli die Deut-
shen versammelt und uns empfangen hat-
ten. Der Vorsitzende begrüllte uns berzlich
und gab einen Uberblick iiber die Lage der
Karpatendeutsclien. Er berichtete, daB die
Kirche von Speudeu der vertriebenen
Muiikatscher Deutschen renoviert mirde
und sie zwei je 35 Meter lange neue Tep-
piche als Gescheiik erhalten haben. Einen
fíir die Werktage, den adneren fíir Fest-
tage. Die Renteu seieu niedrig, ca. 30-35
DM, umgerechnet etwa 4000-4500 Ft pro
Monat. Es herrsche grofier Warenmangel,
hoch sei die Arbeitslosigkeit. Wie sollen
sie exislieren, stellt sich die Frage? Die
Familien, die keinen Bauernhof und
Gemiisegarten besitzen, die leben ziemlich
schwer. Schmerzlich für si sei, daB sie
keine Zukunft haben, obwohl die

demokratische Regierung den Miuder-
heiten alles verspreche unt Hilfsbereitshaft
zeige, docli gesclielie uichts.
Nach der Festrede liat Ronian Stainpf, der
Vizevorsitzende unseres Vereins, unseren

Singkreis vorgeslellt, und wir prasen-
tierten dein Piiblikum. ca. 20 Personen der

alteren Generation, eiueu LiederslrauB,
dann sangeii wir das Lied "Lustig ist das
Zigeunerleben" geiueinsani. Die Zusain-
meiikiinft war zwar kurz, doch seelen-

freudig. Wir nahinen von iinserem Gastge-
ber Abschied in der Hoffnuiig, daB ein
Gegeiibesuch in Weindorf im náchsten

Jahr zustande kommt.

Auf dem Nachhausevveg machten wir in
Máriapócs Zwischenstation, um die Wall-
fahrtskirche zu besichtigen, wobei der Pas-
tor ausfiihrlich über die weinende Madon-
na mit dem Kind, über die Ikonenmahlerei
sprach und erzáhlte, wie die griechisch-
katholisclie Kirche entstand. Nachdem wir
in Ungarisch das heilige Lied
"Boldogasszony-anyánk" gesungen hatten,
brachen wir in Richtung Hortobágy auf. In
der Hortobagyer Csárda gab es noch ein
giites Gulasch als Mittagessen; bei der
neunbögigen Briicke vvurden so manche
Schnapsclnisse gemacht, und iim 18 Uhr
trafen wir glücklich imd voller Erlebiüsse
in Weindorfein.

Francz Reichard

Hová utazzuiik?
Utazni az idegenbe, az ismeretlenbe
mindig szép, hangsúlyozták a Pilisboros-
jenői (Weindorfi) dalkör tagjai. Ezután
sziiletett meg a döntés, hogy utazzuiik a
kelet-magyarországi régtóba, látogassunk
át Káqiát-Ukrajnába. Az utazás megter-
vezése már kora ősszel elkezdődött és mi-

utána "Deutscliklub-Weindorf' vezetősége
a megfelelő iirformációkat megszerezte, az
utazás határidejét meg tudta határozni.
Dalköriiiik (melyet Mizi és Georg Gröschl
vezet) valamint a dalosok és hozzátar-
tozóik kb. 30 fő, október 10-én,
autóbusszal elindult az útra. Az első ál-
lomás, ahol megálltunk, Kenderes volt,
mely a Horthy család rezidenciája volt. A
temetőben megtekintettük a családi sír-
boltot, melyet egy hölgy nyitott ki, aki a
sírboltot kezeli és aki elmondta rövideu a
család történetét. Számuiikra azért volt je-
lentősége, mert Horthy Miklós kor-
mányzósága idején fíatalok voltuiik, és erre
emlékeztiüik.

Debrecen, a Protestantizmus metropolisa
volt a következő állomás, ahol egy Wein-
dorfí isnierős várt benniüiket és idegen-
vezetőként megmutatta nekimk a
lálványosságokat, a város centnuuát, a
kéttornyíi templomot, mely akkor felújítás
miatt, az idelátogatók elől zárva volt, a 92
protestáns lelkész emlékművét, akik lútuk
miatt gályarabságbau mártír halált
szenvedtek el. II. János pápa magyarorszá-
gi látogatása során, a megbékélés jeléül
megkoszoriizta az emlékművet. Megláto-
gattiik a híre "Déry Múzeumot", ahol 3
híres Munkácsy festmény volt kiállitva
(1844-1900): Krisztus Pilátus előtt, A Gol-
gota, Ecce Homo.
Mély benyomásokkal hagytiik el Debrecent
és 14 órakor a Szatmár megyei Mátészal-
kára érkeztíiiA.
(Folytatás a következő oldaloii!)



Hová utazzunk ?
(folytatás az előző oldalról!)

A "Széchenyi István" Altalános Iskolába
meutüiik, ahol már várt ránk Konzili

Veudel Iskola igazgató és az iskola kónisa.
A diákkóms tagjai ugyanis németnyelv ok-
tatásban vesznek részt és dalköriüiknek a

fellépéssel az volt a célja, hogy a fíatal
kórusnak mutassunk valamit a német
kultúrából. A diákkórus is előadott két

német uépdalt. A kórustagok szülei is
nagyou öriiltek a találkozónak. A
diákkórustól aimak reményében búcsúz-
tunk el, hogy az új baráti kapcsolatot
tovább fejlesztjlik. Konzili Veudel isko-
laigazgaló úr késziiek mutatkozott arra,
hogy megszervezi az utazást Kárpát-
Ukrajnába, és el is kísér bennünket
Munkácsra. Előző nap kapcsolatot
teremtett a Munkácsi "Német Ház"
vezetőivel

Vasámap lévén, miattmik a németnyelvíí
istentiszteletet 10.30-ramódosították, liogy
nü is részt vehessünk rajta. A mintegy
eg'>'órás várakozás a határuál, csak 3/4
11-re érkeztünk oda, de mégis részt
tudtuiik veuni a szent misén. Az isten-
üsztelet után az oltár előtt dalköriiiik két
szeuténeket adott elő. Utána a kölcsönös

üdvözlés és bemutatkozás következett,
majd a Muiikácsi vár megtekintése. Mivel
a várhoz az út meredek volt, és autóbusszal
nem lehetett felmenni, így kb. egy 800
métert g^'alog tettiüúi: meg.
A muzeum a 3. emeleteu elég szegényesen

van ellátva, a iinílt lárgyaiból, Csak három
kisebb terembeii vannak múltbeli tárgyak
kiállítva. Egy másik terembeii mai modern
festők míívei vannak kiállítva, melyeket a
helyi festőművészek adoinányoztak a
múzeumnak. Már az úton Muiikács felé

láttuiik jó karban lévő parasztgazdasá-
gokat, de elhanyagoltakat is.
Egyes uj, be nem fejezett lakást is láttuiik,
melyek, núnt egy csontváz állnak. mert
nincs elég pénz és építőanyag a befe-
jezéshez. Haladtuiik az országíiton olyan
szakaszokon, ahol elég rossz minőségíí az
út, és érezhető a nagy szegénység. Ebéd
után felkerestük a "Német Házat". ahol a
helyi németek összeg^iíltek és bennünket
fogadtak.
Az elnök szeretettel fogadott és üdvözölt
bennüiiket és áttekintést adott a Kárpát-
németek helyzetéről.
Arról tájékoztatott benníiiiket, liogy a tem-
plomot a kitelepitett németek
adományaiból ujították fel és két kb. 30
méteres szőuyeget kaptak ajándékba. Egyet
a hétköznapokra, egy másikat pedig az
ünnepnapokra. A nyiigdíjak alacsonyak ca.
30-35 DEM-nek megfelelően, ami a mi
pénzüiikben kb. 4-4. 500 Ft-ot tesz ki
havoiita. Nagy az áruhiány és a
munkanélküliség. Miből és hogyan
létezzeuek, meriil fel a kérdés?

Azok a családok, amelyek nem ren-
delkeznek konyhakerttel, azok nagyon ne-
hezeii tudnak létezni. Száiuukra az a

szoniom, hogy nincs jövőjiik, noha a kor-

máiiyzat miiiden kisebbségnek megígér
mindent, és segítőkészség is van benne, de
mégsem történik semmi.
Az íinnepi beszéd után, egyesületüiik elnök
helyettese bemutatta dalkörünket, és a
mintegy 20 fő megjelentnek (idősebb gen-
eráció) egy népdalcsokrot nyújtottuiik át,
majd közösen énekeltük a "Lustig ist das
Zigeuner Leben" német dalt. A találkozás
bár rövid ideig tartott, mégis lélekemelő
volt.

Vendéglátóiiiktól annak reményében búc-
súztuiik el, hogy jövő évben egy viszontlá-
togatás jön létre Pilisborosjenőn.
Ut közben hazafelé érintettük Máriapócs
búcsújáró helyet, ahol a helyi Plébános
részletesen tájékoztatott benniüiket a
"Könnyező Madonna a gyermekkel". az
Ikonosztázia. valamint a templom
keletkezéséröl. Ezután dalkörünk

elénekelte a "Boldogasszony Aiiyáiik"
címíí éneket magyaml, majd irányt vettünk
a Hortobágy felé. A Hortobágyi Csárdában
még elfogyasztottunk egy magyaros gii-
lyást, néhány fénykép felvételt készítettüiik
a 9 lyiikú ludnál, és 18 órakor teli szép
élményekkel szerencsésen hazaérkeztüiik
Pilisborosjenőre.
Akkor még nem sejtettük, hogy a rájuk
zúduló tiszai árvíz milyen szörnyíí roni-
bolást visz végbe, mérhetetlen lelki és
anyagi károkat okozva.
Reichardt Ferenc

Zur Aufmerhsamkeit!
Der Weindorfer Bot Ubernimt in Febniar mit dem Titel:

"Weiiidorf: ramisch-Katolische Kirche 300jahrig", aiis der
Neue Zeitung m der Verfassung von unserem Ratmitklied.

vorsitzender der Konüssion fíir Finauz der Selbstvenvaltung
Wiudorfmid Ratmitklied der Sclbstvenvaltimg del diitscher

Kinderheit: Róbert Mayer R. Sz.

Megjelent!
Megjelent az 1999. évi német kalendárium! Kiadja az Országos
Német Kisebbségi Oiikormányzat német nyelvíí nyomtatásban.

Gazdag kulturális tájékoztatást ad az országban élő német
kisebbség kulturális és egyéb tevékenységéről. Ara 340,- Ft

(bmttó). Megrendelhető StampfRománnál, akisebbségi öiikor-
máiiyzat elnökénél: Budai út 52. T: 336-117.

összeállította: Dienes Dóra

November vége és december igencsak
bővelkedett kulturális rendezvéuyekben.
Volt aminek szervezését a gyors
segítőszáudék vezérelte, volt amely inár az
előző évek hagyománya miatt várt ese-
ménykéut szérepelt, és olyau is akadt, a-
mely idén először még újkéntjeleutkezett.
Rövid beszámoló az időrendiséget követve:
1. András napi táncház az iskolában

Hogy a Míívelődési Ház nagyterme
mily kicsiuek bizonyiil, már meggyőződ-
hettüiik egy-egy reudezvényeu. Az óvoda
és iskola aulája pedig sztilőket is bevoiió
rendez\'ény alkalmával egyenesen aprónak
mondható.

Ribáiié Horváth Enikő köszön-

tőjéből megtudhattuk, hogy a bevételt
koiikrét célokra használják fel.

Kuitura-Szabadidő

AIig telt el két lióuap az isko-
lakezdés óta, de az elsősök máris példamii-
tatóan vállaltak szereplést. A niesemondó
verseny két győztesének Bozsódi Borinak
és Rafai Orsinak kiállása, szövegtudása és
sokszíníí előadása önmagáért beszélt.

A rendszeres és folyamatos muiika
a színjátszó csoportban is meghozt'
g^'iimölcsét. A szereplök kiválaszlása
tökéletesen harmonizált, melyet a közön-
ség deriiltséggel és lapssal jutalmazott.

Hasonlóképpen eredméuyes nnuikát
tükrózött a néptáncos csoportok bemutató-
ja. Ezidáig csak remélheltíik, hogy egyszer
náluiik is hagyománya lesz a néptánc ok-
tatásának. A szerepléseket látva kimond-
ható, hogy nem kis lépéseket tettek meg
ezen a teríileten.

A rendezvényt élő zenével kísért

táncház, számítógépes bemutató és
kézmííves foglalkozás tarkította.
Reméljiik, az iskola nyitottsága továbbra is
fennmarad, hiszen gyermekeket szerepel-
tetni hálás dolog, mi szülők pedig öröm-
mel vagyiiiik nézői az előadásnak.
Sok sikert a célok megvalósításához!
2. Ei-zsébct - Katalin bál
Nemcsak Katák, Katicák, Zsókák és Erzsik

voltak hivatalosak a hó végén megreii-
dezésre keriilt bálon. A zenét a pilis-
vörösvári Sramli Zenekar szolgáltatta,
melyre a bálokba rendszeresen járók és
első alkalommal résztvevők ropták a tán-
cot, de az utódgeneráció is képviselte
magát.
A rendezvéiiy fő szervezője Küller János,
kinek eziíton is köszönet.

(Fol>'tatás a következő oldalou!)

Kultúra-szabadidő (folytatás)

3. Idősek napi rcndczvény

A Vöröskereszt helyi szer-
vezetének és a Hivatal szociális ügyekkel
foglalkozó előadójának - Víghné Kalmár
Veronika - szervezésében keríil megren-
dezésre évről-évre az a rendezvény,
amelyre az idősebb, n^iigdíjas korosztály
volt lúvatalos.

A polgármester és a jegyzőnö
köszöntoje utáii kis míísor szórakoztatta a
vendégeket, melyet elsősorbaii a
Zeneiskola uövendékei adtak, szavalatok
színesítették a míísort.

A műsorbaii felléptek: Kiss Márk,
Teiuleiter Zsófía, Gergely Enikő, Varga
Aimamária, Szíícs Judit, Rafai Orsolya.
Szeutesi Kinga, Radics Eszter, Dicső
Dóra, Kis Gábor, Veréb Aiiikó.

A jelenlévőket gyiimölcsöt és
édességet tartalmazó csomaggal, valamint
már az ünnepekre gondolva -Sági
Józsefiié által készítelt- asztali díszekkel
és Vepperi Zoltáu kerámia csengőivel
lepték meg.
E rendezvényeii köszöntötték Tóth
Gáspárt, aki a Nyiigdíjas Klub vezetője, s
egyben legidősebb tagja. Jó erőt, s
egészséget kivániuik mi is!

4. Alapítványi rcndczvény a gycr-
mekckért

Küller János - aki a Pilisboros-

jeuőért Alapítvány kuratóriumának tagja
- köszöntőjében elmondta, hogy milyen
sok megoldott, de mennyi megoldaiidó
feladat áll még előtttik. Nemcsak be-
fízetett összegekből szeretnék a célokat
megvalósítani, haiiem ilyen jellegíí ren-
deCTények bevételével is gyarapítják az
alapitvány pénzállományát. Szívesen vár-
uak ötleteket, javaslatokat a felhasználás
liasznosságát illetően is.

A rendezvény első részében a
Zeneiskola növendékei szerepeltek,
valamint irodalmi szemelvényeket hall-
hattuiik.

A fellépő gy'erekek a következők voltak:
Kiss JVÍárk zongora, Szentesi Kinga és
Takács Fanni gordoiika, Rafai Orsolya
mesemoudás, Aiitonovics Dániel zoiigora,
Dicső Dóra szavalat, Kiss Gábor zongora,
Cserhalmi Tamás zongora, Vízhányó Zita
mesemondás, Veréb Aiiikó gordonka,
Szíícs Judit szavalat, Páli Emese klarinét,
Veréb Aiiikó és Szentesi Kinga gordoiika,
Bereczki Aiital trombita.

A rendezvény második felében
néptáncbemutatók következtek.

A pilisborosjenői óvódásokból álló
csoport bemutatója, akik nép játékokat,
dimántúli ugrós lépéseket és botos táncot
mutattak be élő zenére. Az iirömi Öröm

Néptáiicmííliely fellépésében pedig több
csoport is beuiutatkozott: a Csillag és a
Lakkozallan parketta csoport, mely kis-
iskolásokból álló táncosokat rejt magában.
Kiváló utánpótlásai ők a nagyoknak, akik-
től fergeteges bemutatót látliattuiik.
S hogy milyen hangiilatú volt ez a délután,
tükrözze egy-egy néző véleménye a látot-
takról:

- Számunkra terniészetes volt, hogy részt
veszünk ezen a rentJez\'énye, hiszen gyer-
inekünk is szerepelt.
- Jó látni, hogy ennyi ügyes, tehetsé^es
gyerniek cseperedik fel körülöttünk.
Kh'áiijuk, hogy ilyen nagy lelkesedésscl
foiytassák! Biztosan rengeteg energia,
mimka fekszik abban a munkában,
melynek erechnénvét iáthattitÁ.
- Nekíink két gyerniekünk vait. A kisebbik
nem kifej'ezetten tudja végigiilni, de mivel
cz a rendezvény a gyermekekért szer-
vezödött, így elföttünk.

S liogy magán a programlehetősé-
gen túl meniiyire hasznos egy ilyen ren-
dezvény megtartása? Bereczkiné Szendrey
Eva - az alapítvány titkára szerinl: Ezen
rendezvény csak a zenekar kifizetésében és
a fellépőkjutalmazásában jelentett kiadást.

A bevétel a fellépő csoportok támo-
gatására szolgál.

5. Színházak

November végén Papp Agnes báb-
színháza látogatott el az óvodában, ahová a
gyerekek nagy örömére szinte már hazajár.
ez alkalommal a Síiu és a labda c. előadást
adták elő.

Látogatást tettek a gyerekek a
Kolibri Színházban is. aliová különbusz
szállította őket. Ovodásaiiik a Bors néni c.
előadást, az iskolások pedig A riit kiska-
csát nézhették meg.

Itt gratiilálunk Dér Denisza
színészuőnek, pilisborosjenői lakosnak
akinek a Merlin Színházban előadott
P. Claudel: A kezes címíí darabjában nyíij-
tott alakítását az Uj Ember 1998. december
13-i száma is hosszasan méltatta.

6. Mikulás

Ha hull - ha nem liiill a. pelyhes
fehér hó, mindenképp eljön az erdei
Mikulás. Idén végre hiillott, ezért -Takács
Zoltán jóvoltából - szánon érkezett meg a
szokásos teriiletre az egri vár mellé, ahol
már száznál is több gyermek várta. Kis
csomag mindeiiki számára névre szólóan
érkezett, s jutott egy-egy érintés, simogatás
is a félszeg picik fejére. Ezen szokást a
nagycsaládosok Országos Szövetségének
lielyi képviselői szervezik immáron 5. al-
kalommal. A jelenlévők száma évről évre
gyarapodik, s neuicsak Borosjenőiek
körében válik népszeríívé.

De nemcsak az erdőben, hanem az

óvodábau és az iskolábaii is járt idén is a
Mikulás. Az óvodásokiiak a 4. osztá-
lyosok kis míísorral kedveskedtek. Az
iskolában pedig Mikulás-bulira várták a
felsősöket.

7. Karitász Karácsony köszöntő Missz-
iós Házban

December 23-án délelőtt a
Karítász tagok kis ünnepséggel és
gyümölcs csomaggal köszöntötték a
Missziós Házbajáró időseket. A gyümölcs
csomagokból azok is részesedtek, akikhez
rendszeresen kiviszik az ebédet.
Ezeiikívtil december 24-én még tíz rászo-
niló családnak külön élelmiszer csomagot
juttatott el a Karitász.

8. Karácsonyi koncert a zeneiskola
növendékeivel a Művelődési Házban

Mindeii tanszak - zoiigora, cselló,
ftivola és tronibita - képviseletében 21
tanuló lépett fel azon a koncerteu, ame-
lyet a szólószámok mellett duók, több-
szólamú bemiitatók és tanár-tanuló kettős
tarkitott. A rendezvényen a hangszerek
inegszólalásán túl a szolfézsra járók
énekkara is bemutatkozott. A hang-
versenyen a fellépő gyerekek szülei vettek
részt, bár a rendezvény megérdemelt
volna az érdeklődők felé legalább egy
plakátot.

9. Karácsonyi népszokások

Népszeríí karácsonyi népszokás
volt magyar nyelvteriileten az énekes,
verses köszöntés, a "kántálás" és számos
bibliai jelenetet felelevenítő dramaükus
játék, a "betlehemezés". Ezen két, ha-
gyomány közül idén mi inkább az elsőnek
lehettiüik részesei. Dér András és Denisa
a szinjátszókkal ebben az évben a Duna
Televízió felkérésére készített el
csodálatos iinnepváró műsort, melyet
sajuos csak ezen adót vevők tudtak
élvezni. De, hogy ne maradjmik jókíván-
ságok nélkül, kibővítve csapatukat indul-
tak el a faluban, hogy köszöntsék egy-egy
ház lakóit. Előadásukat Takács Árpád
fából készített bábtáncoltatója színesítette.
A ha^yományokat felelevenítve útuak in-
dult Eva néni néptánccsoportja is, hogy
dallal, verssel, zenével köszöntsenek
családokat. Bort, búzát, békességet kívá-
nuiúí mi is mindeiikinek.

Dóra

A Pí^í^iror-Cfye^vöí'HCrnum^ió-
S ̂ rke^töíé^ 0 oidc^ ÚJ

Evet" Uvd^i/ MZt/mi&n/ kedve^

ol^cwSjá^cih!
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Orvosi ügyeletí beosztás
6 Ur. Komios József
7Dr. BaksaEva
8 Dr. Kovács Levente

9 Dr. Kovács Levente

lODr. Kovács Levente
11 Dr. Kovács Levente

12 Dr. Kovács Levente
13 Dr. KomwsJózsef
14Dr. BaksaEva

]5Dr.
16 Dr.
17 Dr.
18 Dr.
}9Dr.
20 Dt:
21 Dr.
22 Dr.
23 Dr.

Konvios József
Komws József
Komws József
Kovács Levmte

Pétetffy László
Komios Józsvf
baksa Eva

Kovács Levmte
Kovács Levente

24 Dt:
25 Dr.
26 Dr.
27 Dr.
28 Dr.
29 Dr.
30 Dr.
31 Dr.

Kovács Levente
Baksa Eva

Kovács Levente

Kofnios József
Kovács Levente

Baksa Eva
Baksa Eva
Baksa Eva

Dr. Kovács György
Dr. Venesz [lona

Dr. Konnos József

Dr. Péterfíy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Bafcsa Éva

Oröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Oröm, Doktor u. 21. 350-224
Oröm, Dózsa Gy. 18. 350-162
Pbj., Steiiiheim u. 2. 336-900
Oröm, Honvéd u. 24. 351-41U
Oröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440

Ejszakai ügyeleti idöszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektöl hétto reggel 8-iti

Muiikaiiapokon nappal, rendelési időben ( hétfőtől-péntekig) - sürgős esetben -szíveskedjenek
az oi-vosokat a rendelőben keresni.

A Pilisborosjenőért Alapítvány
kéri mindazokat, akik személyi jövede-

lemadojuk 1 %-át fel kívánják ajánlani az
alapítvány által a községjavára folytatott
feladatok ellátására az alábbi adószámra

sziveskedjenek nyilatkozni:
18660252-1-13

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:
Naponta 8 - 1830-ig
Szombaton 8- 12-ig

.................... <..

^ Víz-, gáz-, központifíítés szerelés, ^
. javítás! .
^ Szucsics László víz-, gáz-, közpon- ^
. tifíítés szerelö mester. t
{ Pilisborosjenö 06-26-336-039 ^
. 06-60-319-753 t
. " -.-.~". . ^. ... ..t
.................. >....

.

Mtysl^dési. Ház,

Januári programok:
Az évek óta működő klubok, körök, rendszeres programok továbbra is
várják a falu lakóit. Kérjük, hogy a jövőben is támogassák jelen-
létükkel, vagy aktivau, közérdeklődésre számottartó program

3 bevezetésével, netán anyagiakkal, eszközökkel a Muvelödési Házon
gkeresztül a falu közösségét!
S Kismama klub
ii Január 14. csütörtök 10-12-ig
g Nem kell mindig igazságot teimi...
g Haköhog...
S Játsszunk egyűtt!
g Január28. csütörtök 10-12-ig
" Egyéni gondok, örömök.
3 Fejlesztőjátékok.

Farsangra készülünk.
Praktika klub

Következö összejövetelmiket január 9-éu szombatou fél 4-6-ig
tartjuk. Elkészítjük Babszem Jaiikót, hiszen a saját készítésű játékok-
nak. kabalákiiak lelke van, csemetéuik öröméröl nem is beszélve.
Megpróbáljuk összeállítani az ajándék szettből a dobozt. Végül pedig
nekilátmik cserepet festeni. Ollót, cserepet és 100 tbrintot az alapcso-
magra hozzatok!. A decemberi hónap csokrát Temesi Alexandra nyerte.
Gratulálunk!
Kézinűves foglalkozások Í!
Minden kedden vár Kati néiú játszóháza a Petőfi S. utcában.
(t'ebniártól}
Jön a farsang - készüljön ajelmez!
Idén is bálba hívjuk a legkisebbeket. Hogy ajelmezek idejében
elkészíiljenek, már mostjelezzük, hogy várhatóan febmár 6-áu szom-
baton 1530-knrlesz.

Dóra

. Fénymásolás MINOLTA géppel
A/4 es A/3 méretben ( 14, -Ft /
übí A/4 áron), fotózáshoz KO-
DAK film kapható

. Walt Disney ajándéktárgyak
kaphatók

BoldogUjEvet kívánuiik!
Top Video Téka, a kölcsönző!

Nyitva: hétfőtől-szombatig: 15-21
óráig; vasárnap: zárva

(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)

-'l

^
., ^

^ilisborosjenői
rF. -'i .. r

Tüzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó
akciókkal várjuk kedves vásárlóuikat.

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely, szige-
telőanyagok, vakolatok, gipszek, ragasztók, be-

tonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált,
temiőföld, kulé kavics, stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörü szállitás kedvező áron

Nyitvatartás: héttotől - péntekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Alapította: az Onkormányzat KépvisBlo TestületB
FelBlos kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelfis szerkeszto: Fáyné Dr. Péter Emess

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

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.

Iskola és irodaszerek,
nyomtatványok megrendelésre,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX,

hírlap vasárnap is
kapható a PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:H-Cs: 7-11; 14-17

P : 7-13 ; 14-17
Szom: 7-13; Vas: g-10

(". :.:
.
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.̂^...



^-

'^
6. évfolyam 2. szám
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1999. február

Tüdőszűrés

Fellúvjuk a lakosság fígyelmét, hogy 1999-ben is megtartjuk a TÜDOSZUREST Pilisborosjenőn a Művelődési Házban.
A vizsgálat időpontja:

febmár 17. szerda 13-19 óráig
febniár 18. csütörtök 8-14 óráig
február 19. péntek 8-14 óráig

A Pest inegyei ÁNTSZ vezetője a 30. életévet betöltött szeinélyek számára tette kötelezővé a tüdőszűrést.
Polgánnesteri Hivatal

FELHIVÁS
Tisztelt Pilisborosjenői Ingatlantulajdonosok!

Az önkormányzatok részére törvény írja elö a közigazgatási területükön lévő ingatlanok és tulajdonosaik
cím szerinti nyilvántartását.

Településünk a Budakömyéki Földhivatal adatbázisából dolgozik. Ebbe, a számítógépes adatrögzítéskor
igen sok hiba került, ami az ingatlantulajdonosoknak is kellemetlenséget, jogi félreértéseket okozhat.
Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal munkáját is nehezíti, mivel hivatalos megkereséskor ügyfeleink tévesen
nyilvántartott lakcímére küldött levele soha nem kerül el igazi címzettjéhez. Azért, hogy községünk törvényi
kötelezettségének eleget tudjon tenni, és az ingatlantulajdonosok tulajdonviszonyai telekkönyvileg rendben
legyenek kérjük Önöket, hogy pilisborosjenői ingatlanaikra vonatkozó irataikat /tulajdon lap, adásvételi szer-
ződés, telekrendezési határozat/, a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idöben bemutatni szíveskedjenek.
Hivatalunk, lehetőségünk szerint vállalja, az esetlegesen felmerülö vitatott problémák tisztázását a Budakörnyéki
Földhivatalnál.

Segítségüket és türelmüket köszönjük:
polgármesteri hivatal

műszaki csoport

^arsangi Bál lesz a űvelődési Házban
1999. február 20-án este 8 órakor.

Sramli zene, tánc, büfé várja a szórakozni vágyókat.

cz>^



Gondolatok az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatban igyelem! ISMÉT AZ ÉPÍTMÉNY ADÓ-RÖL

Az európai integráció
felgyorsulásával egyre töb-
bet hallani azokról a
politikai-gazdasági kiliivá-
sokról, amelyekkel szembe
kell nézniük a csatlakozni

szándékozó országoknak. A
csatíakozás ugyanis nemc-
sak előnyökkel és jogokkal
jár, hanem kötelezettsé-
gekkel és hátrányokkal is.
Ez azt is jelenti, hogy fel
kell pontosan mérni: mely
területeken vannak még
lemaradások és mit kell
tenni azért, hogy az Európai
Unióba történő belépésre
lehetőség nyíljon.
A közigazgatás szempont-
jából egyrészt korszerűsítés-
ről, másrészt reformlépések
megtételének szükséges-
ségéről beszélhetünk.
A közigazgatás korsze-
rűsítése "'obb közi az-

;atás"-t jelent. A technikai,
személyzeü feltételek
javítását. Szükséges az
ügyfélbarát önkormányzat
kialakítása, a munka
hatékonyságának növelése,
aminöségjavitása.
A korszerűsítés másrészt a
"kevesebb közi az atást"
jelenti. Itt lényegében arról
van szó, hogy mit akar az
állam megoldani. Ott kell-e
lennie minden területen

vagy sem, mi az, ainit fel
kell vállalnia a mégoldásra
váró problémák sorából
A korszerűsítésre váró

területek közül az alábbi-
akatemelnémki:
1. A 'o harmonizáció

csupán egyik feltétele a
csatlakozásnak. A sokat em-

legetett dereguláció a
jogszabályok alkotását,
egymáshoz való viszonyát
(nemzetközi és belső jog),
illetve a szükségtelen
jogszabályok törlését je-
lenti.
Az államra komoly szerep
hárul, hiszen ajogszabályok
működtetik az intéz-
ményrendszereket, ajogsza-
bályok szabályozzák a mag-
atartási viszonyainkat. Ez
egy folyainat, ami igen sok
feladatot, különösen nagy
szakmai felkészültséget

igényel, mind központi,
inind helyi szinten.
2. A re lációhoz dere -
ulációhoz ka csolódó in-
tézmén rendszer

Itt elsősorban az Igazságügy
Minisztériumot kell kie-
melni, mint szakmai tör-

vényhozó szervet. Jelentős
szerep hárul a Pénzügymi-
nisztériumra, különösen az

ágazaü pénzigények tom-
pítása miatt. A végrehajtás
inegszervezésében a
Miniszterelnöki Hivatalnak

van feladata.
3. Minimális 'o lényege
abban áll, hogy csak akkor
alkossunk jogszabályt, ha
arra feltétlenül szükség van,
és nincs más mód a fennálló

helyzet rendezésére. Sem-
mit nem ér az a jogszabály,
amely nem tartalmaz
szankciókat, hiszen nem

lesz kikényszerítő ereje.
4. A hatósá i 'o alkalmazás
megemlítésekor elsősorban
a hatósági határozatok
számának csökkentését kel-
lene elérni. Szakmai körök-
ben az általános államigaz-
gatási eljárás általános sza-
bályairól szóló törvény mó-
dosítását és felülvizsgálatát
kellene megejteni, a jogor-
voslatok szintjeit lejjebb
tenni. Az Európai Unió
országaiban általános az
ügyek bírói szakaszba is
történő végig vitele, ami
várhatóan nálunk a bírósá-
gok további leterheltségét
fogjajelenteni.
5. Különös probléma a nyil-
vántartások kezelése. Ezen
a területen is változtatni
kell, hogy az adatvédelem
szem előtt tartásával, de egy
helyen több infonuációval
rendelkezzenek a hatósá-
gok.
A konnány már hosszabb
ideje foglalkozik egy új ok-
mánycsalád létrehozásával,
illetve azzal, hogy ne a|
rendőrség, hanem az önkor-
mányzatok is kiállíthassák
ezeket, meggyorsítva így az
állampolgárok ügyintézését.
6. Beszélni szeretnék még a
szol áltató közi az atás
gondolatáról is. Cél, hogy

az ügyfél minél több infor-
mációhoz juthasson, a
tájékoztatást a hivatalok
maximálisan ellássák az ál-
lampolgárok felé, amit meg
kell oldani helyi szinten, a
helyi lehetőségek maxi-
mális kihasználásával.

7. Utolsónak hagytam, de
nem jelentéktelensége miatt
a mi-ők rövidítésének

igényét. Ehhez jól működő
ügyfélszolgálatok kellenek,
amelyek már egy-egy ügytí-
pust azonnal etintézhetnek,
jól muködő nyilvántartásra
van szükség, illetve a
jogszabályok egységes nyil-
vántartására, hogy ezáltal
teljes körű lehessen az ügy-
intézés.

Az említett pontok kieme-
lését gondolat ébresztőnek
szántam, hiszen az Európai
Unióhoz való csatlakozást
követően az egyik leg-
fontosabb szerepet az
önkormányzatok fogják ját-
szani. Akkor lehet ered-

ményes az európai szer-
vezetek feletti együtt-
működés, ha az állampol-
gárok öntudatára épül, és
azt is lehetővé teszi, hogy
nemzeti hovatartozástól

függetlenül tanulhassunk,
dolgozhassunk.
Az önkormányzati szerep-
vállaláshoz viszont arra van

szükség, hogy akik helyi
szinten felelősek a politika
alakításáért, azok ismerjék
az Európai Unió történetét
és azokat az információkat,
amelyek birtokában helyi
szinten fel lehet készülni a
csatlakozásra.
Megköszönve fígyelmüket

Dr. Hegedűsné Schmidt
Agnesjegyző

Az Európai Unióról
előadást tart, és a feltett

kérdésekre válaszol

Fáyné Dr. Péter Emese
1999. február 10-én 18
órakor a Művelődési
Ház Kistermében.

A Pest megyei Kéményseprő,
Cserépkályhaépítő és

Tüzeléstechnikai

Onkormányzati Vállalat
értesítése a kötelező kéményseprö-ipari

feladatok ellátásáról Pilisborosjenőn

Értesítjük, hogy a 27/1996. (X. 30. ) BM
rendelet 3. - 7. §-a értelmében előírt
kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás körébe tartozó feladatokat - a
települési önkormányzat közigazgatási
határain belül- arcképes igazolvánnyal
rendelkező dolgozóink látják el,
valamint díjat s'zednek.
Erdeklődni lehet:
Telefon:

Központ 3-221-235
Szigetszentmiklós 24/365-204
Cegléd 53/310-798
Nyáregyháza 29/490-019
Vác 27/311-434

Fogászatí ellátásról

Felhívom a Pilisborosjenőn ál-
landó bejelentett lakók fígyelmét, hogy
1999. január 1-i hatállyal ismételten
megkötöttük a Fővárosi Onkormányzat
Szent Margit Kórház főigazgatójával,
dr. Gusztonyi Agnessel a fogorvosi alap-
és szakellátásról szóló szerződést.
Ennek értelmében a szakrendelők a
község lakói részére biztosítják a fent
említett ellátást az alábbiak szehnt:

Felnőtt alapellátás:
III. ker. Szentendrei út 2/a
Szájsebészeti szakellátás:
III. ker. Vörösvári úti szakrendelő
Gyermekfogászat:
III. ker. Vöröskereszt u. 11.

A rendelési idő valamennyi rendelő
intézetben:

munkanapokon:
de: 8-14 óra
du: 14-20 óra között

Az ügyeleti ellátásra vonatkozó adatokat
a kérdés tisztázását követően köz-

zéteszem.

Szegedi Róbert polgármester

Az önkormányzati keretből a
Pilisborosjenői Onkormányzat

a Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül 100.000,- Ft-ot jutta-

tott az árvízkárosultaknak.

Az 1999. januári Hírmondóban megje-
lent adóváltowsokhoz több kérdés

érkezett.
Aí alábbiakban közreadjuk a hatályos
rendelet magyaráwtát

A közérthetőség kedvéért ejtsünk ismét
szót az adó változásokról.
A már bevezetésre került adók ( telek-,
idegenforgalmi-, gépjármű súlyadó)
összegeinek változtatására az általános
infláció és az Onkormányzat bevételeinek
iiövelése érdekében volt szükség. A terv
szerint 2000 évben itiegszűnik a szemét-
pénz beszedése, ehelyett építményadó
megfizetésével járul hozzá a lakosság a
terhekhez. A helyi rendelet szerint a ko-
rábbi nem lakás célú építinények mellett
a lakóingatlanok is adókötelessé váltak.
Ez teszi szükségessé az építményadó be-
vallások ismételt , de már bővebb tar-
taloininal történő kitöltését.

A nyomtatványok kipostázása a földhi-
vatali nyilvántartás alapján történt . A
tiüajdonosok és lakcímük nem minden
esetben pontos adat, ezért kérjük a
lakosság segítségét a fígyelmes és minden
pontra kiterjedő visszajelzéssel. A beval-
lás kitöltése minden tula'donosra nézve

kötelező érvénvű. Aki kézbesítés útjáii
nem jutott hozzá a nyomtatványhoz, a
Polgármesteri Hivatalban átveheti azt. Ha
a telken építinény nem található, akkor
ezt kell feltüntetni a nyomtatványon és
ugyanúgy kérem visszajuttatni.

Az adóköteles terület kiszámításánál a
többszintes épületeknél a szinteket
külön-külön kell fígyelembe venni.
Hasznos alapterületnek számít a
konyha, szoba, étkező, hall, fíirdőszoba,
WC, kamra, közlekedő, folyosó, elöszo-
ba, gardrób, terasz ( mely tetővel ellátott
és legalább három oldalról zárt), télikert,
uszoda, szauna, lépcsőház vetületének
alapterülete. Mindezek alapterületéből
levonásra kerülhet a tetőtéri 190 cm-nél
alacsonyabb belmagasságú terület,
valamint a kiegészitő helyiségek
(hosszabb tartózkodásra nem alkalmas
egységek pl. : tiizelőtároló, kazánház,
magtároló, barkácshelyiség, salaktároló,
szerszáiiikamra, pince, padlás stb.)
Továbbra is adóztatott egység a garázs
(fíiggetlenül attól, hogy épületen belül,
vagy kívül létesült), iizlethelyiség, rak-
tár. rendelő, iroda, műterem, szerelő
inűhely és a hétvégi ház, iidiilő.

Aiiiennyiben az iiigatlannak több tulaj-
donosa van, akkor vagy részarányiik
arányában válnak adóalanyokká vagy
közös írásos megállapodással egyikük
vállalja az adóalany szerepét.

Fontos tudnivaló , hogy mentesül az
adó megfizetése alól 1999 évben az, aki
1995. január 01. és december 31-i között
kommunális beruházásra teljesített és
azt igazolja. 1996. január 01-ét követő
beniházásokat az országos szabályozás
miatt már nem lehet fígyelembe venni. A
korábbi helyi rendeletben megfogalma-

zott kedvező időtartam ( mely így
szólt:.... 1997-től kezdődően öt éven át
mentesít a megfizetés alól....) is vissza-
vonásra került. Igy az utolsó kedvező év
az idei maradt.

A Hirmondóban megjelent a korábbi
helyi rendelet és annak 1998 december 10
-én hozott módosítása, mely együtt
értelmezendő.

Az Oiikormányzatoknak a Pénzügy-
minisztérium utasítására önálló ipar-
űzési számlát kellett létre hozniuk. Fel-
hívom a vállalkozók és könyvelők fi-
gyelmét arra, hogy a folyó évi adóelőleget,
(mely március 16-án lesz esedékes) és az
idén megszűnő vállalkozás folyó évi adó
összegét az új csekken, új bankszám-
laszámra kell feladni! Minden más ko-
rábbi évekre vonatkozó adóhátralékot és a
májusban történő előző évi elszámolás
összegét még a régi csekken, a régi
bankszámlára szíveskedjenek feladni. A
felcserélés elkerülése érdekében az idén
külön kerül kézbesítésre a két fajta csekk.
Az utalást választók viszont fokozott fi-
gyelemmel végezzék azt!

Köszönöm inegtisztelő fígyelmüket.

Juhászné Balás Klára

A siker titka
Arainlás az egész Világ! Shakespeare után szabadon, ha a vál-
lalkozások társadalombeli szerepéről beszélüiik.
Mit is értíiiik ezalatt?
Képzeljük el, hogy az egész állam nem más, mint egy emberi
test. Alihoz, hogy ez a test működni tudjon, elsősorban szívre van
szükség, mely hajtómotorként tartja keringésben az egészet. Ha a
szív egészséges, jól fünkcionál, akkor a test már működőképes.
Ezt a szerepet a társadalomban a vállalkozók töltik be. Alihoz
azonbaii, hogy ez a test tökéletesen betöltse szerepét, szíiksége
van agyra is, akivel tökéletes együttműködésben eredményeket
képes.produkálni. Ezt képviseli a szelleini szféra.
Láüiatjuk tehát, hogy a társadalmi jólét alappillérei a vállalkozá-
sok. Rájuk lehet támaszkodni, építeni. A településeinken talál-
ható több száz kis- és középvállalkozás is fontos szérepet tölt be
ezen falvak, illetve városok lakóinak életében.

Gondoljuiik csak az általmik megteremtett munkahelyekre és
ezek előnyeire! Nélkülünk nem képzelhető el egyetlen ren-
dezvéiiy, közérdekű beruházás, településfejlesztési program,
jótékonysági összejövetel sem. Ezek a kis inotorok, hajtóművek
egyfolytában azon fáradoziiak, hogy lakóhelyüiiket minélszebbé,
a lakosság igényeinek megfelelővé tegyék. Ennek érdekében
hozzák létre a különféle alapítványokat, egyesületeket, melyeket
a későbbiekben is támogatnak. Természetesen ezt a sokrétíí
feladatot egymagában egyetlen motor nem tudja ellátni, mert
túlpörög és belerokkan. Ugyanis a sok kis hang is elvész a

szélben.
Ezért van szükség egy olyan közös érdekképviseleti szerve,
egyesületre, amely a sok hangot egyetlen közös hanggá egyesítve
képviseli a vállalkozók érdekeit. Ilyen, alapjaiban erös szer-
vezetet szeretiiéiA: létrehozni minden egyes településen, mely
körzetünkhöz tartozik. Vállalkozásainknak abban szeretnénk

segítségükre lenni, hogy minél probléma mentesebben tudjanak
európai színvonalúvá fejlődni. E közös cél érdekében kívánjuk
kezdeményeziii az inkubátorházak és ipari park kialakítását.
Ugy érezzük, hogy a fentiekben felsorolt, a lakosság életét segitő
muiAáiikért cserében jogunkban áll a közügyekbe való betekin-
tés, illetve beleszólás. Ezt kívánjuk a jövőben még tovább fe-
jleszteni. Ugy kívánunk együtünűködni a körzetünkben lévő
települések polgánnestereivel, lüvatalaival, képviselő-
testületeivel, hogy az általunk kötött kompromisszumok a
lakosság és így mindannyiunk javát szolgálják.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek eredményekben
gazdag új esztendőt a magam és a Pilisvörösvár és Kömyéke
Ipartestület vezetősége nevében.

Pilisvörösvár, Fő u. 47.

Molnár Sándorelnök
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Febmári imaszándék: A leggyöngébbek
élete, különösen a halálukon lévő betegé,
itieg legyen oltalmazva az eutanázia és az
elősegített öngyilkosság veszélyétől!

02-án Urunk bemutatása /Gyertyaszentelő
Boldogasszony/ ünnepe.
A mai ünnep átmenet a karácsonyból a
húsvétba. Az égő gyertyák is már a húsvét-
ra mutatnak: Krisztus a világosság!

03-án Szent Balázs püspök és vértanú.
Valószínűleg már püspökké szentelése
elött végzett orvosi tevékenységet,
+316-ban.

05-én Szent Agota szűz és vértanú.
"A történelem sodrában, mindennek
középpontjában áll Jéziis keresztje. Vele
vagy ellene? Nem térhetüiik ki a válasz
elől. Szívemen viselem-e, hogy a világ őt
megismerje, szeresse, kövesse?" JAKOB
KOCH SVD.

06-án Miki Pál és társai, nagaszaki vér-
tanuk.

"Add ueküiik Umnk a vigasztalás Lelkét.
Mert igaz ugyan, hogy szolgálnunk kell
Téged a vigasztalanság, a lelki szárazság
időszakában is, és Te akkor is erőt adsz. De
mégis kérüiik: add meg a vigasztalás, a
lelkesedés, az öröm, a bizaloiii lelkét!
Erösíts a lútben, reményben és szeretetben!
Segíts, hogy odaadással szolgáljunk
mennyei Atyánknak és dicsérjük Ot: a
lélek örömében és békéjében." KARL
RAHNERSJ.

Beszámoló a

Pilisborosjenői Karitász
Csoport1998. évi

munkájáról

Csoportunkról a Pilisborosjenői Hír-
mondóban időnként beszámoltunk inár,
most az elmúlt esztendő mérlegét vonjiik
meg. Szerencsére szépen gyarapodó létszá-
munk már több irányú tevékenységet is
végez falunkban.

1. Rendszeresen mííködtetjiik a
Jótékonysági Bolt néven ismert kis
üzletet, ahol még jó állapotú nihákat
tudunk eladni a rászorulóknak szinte
képletes összegekért. Mégis ez a bevétel
fontos anyagi alapja további
tevékenységeinknek.

2. Még tavasszal jó hangulatú kirándulást

07-énEvközi 5. Vasárnap
"Nekem nem kell a dal, ha niiics hullámai
fölött az Isten.

En nem vagyok sió, se rokkant. Az én
genncem meg nem roppant.
Nem kellenek a kis nyögések, En akarom a
szent Egészet!
A szűz erőt, a harci frisset! Nem lehetek
magamnál kisebb... " SIK SANDOR
11-én a Lourdesi Boldogságos Szűz Mária
einléknapja.
Ma van a Betegek Világnapja. Adjuk meg
nekik a szentségek vigaszát.
"Ki hegyre megy, annak kardok közt kell
jariu,
S Odafönt a csúcson keresztnek kell állni.
Azjut csak oda fel, kit Isten keresztel,
De nem babér által, tövissel, kereszttel.

Százezer kard éle fog szívébe vágni,
Mégse engedj Uram félúton megállni."
PUSZTAI SÁNDOR

14-én Evközi 6. Vasárnap
Ma könyörgő iiap van a világ éhezőiért.

17-én Hamvazószerda

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének
előkésztése.
A karácsonyi időszak becsukta kapuját.
Ain a jókedv, a mulatozás annál szélesebb
útra terelget. Az öröinöt, a jókedvet a
Teremtő nem zárja ki életüiikből, lüszen Ő
is örömében alkotott bennüiiket. Ő maga is
boldog lehet, ha teremtményei örömtől
ragyogó szemmel látják az életet.
Sajnos a földi életben az örömnek igen sok
a kerékkötője. A TV, a rádió, az ujságok, s
gyakran mi, magunk is olyan öröm
közvetítői vagyuiik, amely igen

beárnyékolja az Isten elgondolta tiszta
örömet. Felnőtt a felnőttet mérgezi. S ami
még szoinorubb, tiszta, széplelkű gyer-
mekeket teszünk tönkre helytelen mulatsá-
gainkkal. Szép a jókedv, a mulatozás, ha
emberebb, jobb leszek általa.
Jó lenne embemek, Isten elgondolta
teremtménynek lenni. A szép, a jó meg-
marad örök értéknek. A lelkes, széppé tevő
öröm elkísér bennünket a halál után. A
többi érdektelenné, hamuvá lesz. Mint
ahogy a Hamvazószerda hirdeti:
PORBÖL VAGY ÉS PORRÁ LESZEL!
Gyűjtsünk igazi, örök értékeket!

21-én Nagyböjt 1. Vasárnapja.

22-én Szent Péter apostol székfoglalása.
Szent Péter primátusát /elsőségét/ ünne-
peljük ma, hálával emlékezünk meg Krisz-
tus Urunk gondoskodásáról, mellyel egy-
házát Péter vezetése alatt pásztorokra
bízta. Imádkozzunk papi lüvatásokért!

24-én Szent Mátyás apostol.
Az ámló Júdás helyére azért választották
apostollá, hogy Krisztus feltámadásának
tanúságtevője legyen.

28-án Nagyböjt 2. Vasárnapja
Talán egyedül a múlt az, ami nem múlik
el. Hordozzuk magunkban - különös áldott
állapotként - és jó esetben nem a mi
életünk táplálja őt, hanem ő táplál ininket.
A ma nem váltja le a tegnapot, hanem
hozzáadódik. Aki már csak emlékezni tud,
az meghal, de aki nem tud einlékezni, az
nem tud élni.

szerveztüiik Gödöllőre, buszt béreltünk,
fizettíik a belépőket, s reményeink sze-
rint maradandó emléket tudtmik sze- 6.
rezni idős barátaiiiknak, akik a Karitás-
z nélkül talán soha nem jutottak volna
el erre a szép helyre.
Faluiikból 7 gyermeknek tudtmik telje-
sen ingyenes 2 heti üdülést nyiíjtani a
Karitász táborában, ahová a szerény
részvételi díjat csoportiiiik fízette be. A
gyermekeket az iskola vezetősége 7
választotta ki. Bízunk beune, hogy
1999. nyarán többen is el tudnak majd
utaziii, a visszhang igen jó volt,
kitűnően érezték magukat a gyerekek.
Az árvízkárosultak számára a Máltai
Szeretetszolgálat számlajára 20.000.-
forintot adtuiik fel, ezt is a Jótékonysági 8.
Bolt bevétele tette lehetővé.
Segítettünk a faluban összegyííjtött
ruhák csomagolásánál, amit Kárpá-
taljára juttattak el a szervezők, s
ugyancsak segítettüiik a deceinberi

Idősek Napján a falu időseinek
megköszöntésekor.
Kéthavonta rendszeresen szállítunk

ruhaajándék csomagot a Pilisvörösvári
Szociális Otthon 120 sérült lakójának,
akik megható szeretettel és örömmel
fogadják azokat. A vezetőnő
köszönetében említette, hogy ainióta el-
látjul;: őket ruhával, azóta van minden
gondozottnak saját mhája!
Miiit erről inár beszámoltunk, Kará-
csonykor köszöntöttük a Missziós
Házba bejárókat műsorral és gyümölcs
csomaggal, továbbá azok részére is
eljuttattuk a gyümölcs csomagot,
akiknek az ebédet házhoz viszik. /En-
nek is a bolt adta a fedezetét/.
December 24-én 10 rászomló család-

nak nagyobb élelmiszer csomagot vit-
tünk, ezt a Budapestí Betánia adomá-
nyozta a csoportnak.

(Folyt a köv. oldalon)

adományokból.
9. A temploini felolvasást /hívek

könyörgése, olvasmány stb. / a Karitász
tagjai folyamatosan végzik, illetve a
templomtakarításban is részt vállal-
nak.

10. Végül ez volt az első esztendő, hogy
"maguiikra is költöttünk", boltocs-

(Folytatás az előző oldalról)
Nagy öröműnkre és büszke-

ségűnkre a Budapesü Betánia 4 új
országos üókot hozott létre és a négy
között van a Pilisbosorjenői Karitász
Csoport is. Bízunk benne, hogy ezáltal
újabb családoknak tudunk majd
örömet okozni a Betánia révén kapott

A

1. HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szeretettel gratulálunk az alábbi házaspároknak, akik Pilis-
borosjenőn kötöttek házasságot:

Január 30. Beer Erzsébet és Verseci Mihály

Február 14. Skripek Judit és Mikula Tibor

Majus 23. Pravetz Julianna és Trunk Zsolt Károly

Június 17. Buth Aiinamária és Güttler Károly

Szepteinber 12. Szabó Eva és Pasa Zsolt

November 28. Erdei Katalin és Kurucz Ferenc János

2. UJSZÜLÖTTEK

Orömmel köszöntjük falunk 29 új lakóját: 18 kislányt és 11
kisfíút, szüleiknek sok erőt és szeretetet kívánunk a felne-
velésükhöz!

született név szülők:

1. 28. Dorottya Galbács Anikó- Bagyula László
II. 5. Márk MoussaTóth Erika- Ketila Mohammed

III. 4. Róbert Bence Bajor Hajnalka

III. 12. Emma Péter Zsuzsanna - Kerékjártó Mihály

III. 23. Fanni Guba Hajnalka - Kaptás Gábor
IV. 6. Dalma Virág Velencei Eszter - Kuklics Ferenc
IV. 13. Tamás Murányszky Csilla és Fodor Szabolcs
IV. 14. Kata Messmer Lili - Kepes András
IV. 16. Márk Birgeustok Noémi - Keresztessy Péter

IV. 26. ' Kinga Szeglet Magdolna - Kovács Sándor

V. 13. Márk Kurszán Balogh Tünde - Lakatos András

V. 21. Dávid Csobán Andrea - Cseh Tibor

V. 22. Klaudia Fanni Papp Erika - Takács Zsolt

V. 26. Dominik Balla Beatrix - László Domokos

V. 31. Evelin Zsedériyi Beatrix - Schieszl Ferenc

Yl. 22. Johamia Katalin Báldi Katalin és Siemelüik Wilhelm

VI. 26. Dávid Máté Szabó Eszter és Stass Zoltán

V[. 30. Péter Erős Xénia és Szabó László

VIII. 15. Timea Horváth Katalin és Hovanecz Péter

VIII. 19. Dóra Fehér Eva és Berki László

Dí. 10. Krisztiáii Győző Szabó Timea és Dócs János

kánkba polcokat vásároltunk, továbbá
egy gázkonvektort, hogy a téli hó-
napokban is "meleg" szeretettel
tudjunk a falujavára dolgozni.

A Karitász Csoport Vezetője

sjeiio

IX. 11 .Barbara Mónika Dukát Krisztma és Magyari Balázs

IX. 16. Gergő Balogh Julianna és Holper János
X. 9. Brigitta Bán Erika és Baksán Miklós
XI. 1. AnnaKlára Kiss Ildikó és Kenyeres János

XI. 12. Zsófía Tóth Éva és Pallagi Gábor
XI. 19. Kinga Domokos Elvira és Sturcz Tibor
XI. 28. Judit Mizere Angéla és Majercsik Krisztián

XII. 9. Zsuzsanna Nyerges Ilona és Jakucs Mátyás

3. HALÁLOZÁSOK

1998-ban az alábbi szeretett hozzátartozóktól vettünk örök
búcsút, kívánunk nekik békés nyugodalmat, szeretteiknek pedig
megnyugvást:

Január 8.

Január18.
Január 19.
Január 22.
Január 27.
Január 28.

Febmár25.

Március3.
Március 15.

Julius 18.

Augusztus3.
Augusztus 7.
Augusztus 8.

Szeptember 8.
Szepteinber 20.
Szeptember21.
Szeptember 30.

Október 8.

Októberll.
Október21.

November 11.
November 12.
November 19.

December 1.
December 9.
December21.

Döményné Tölgyesi Katalin
Vámos István

Kór Jánosné Pántya Zsófia
Demeter Bertalan
László József
Hadnagy Mihály

Gömöri Tibor

Sipeki Mátyásné Hajdu Mar^
Dr. Legeza Agnes

Déri István

Kari Józsefné Niziotek Lujza
Ludvig Andor
Hajdu István

Koló József
Hetényi Margit
Tóüi Béla

Baráth Lajosné Baráth Ilona

Pili Jánosné Bőhm Katalin
Homolya Lajos
Bese Jánosné Jéló Erzsébet

Bihari Rudolf
Richter Dávid
Koller Ferenc

Kovács Pál

Maurer Mihályné
Ozsváth Eimna



Die Pfarrgemeinde Weindorf
(Pilisborosjenö) feiert ihr

dreihundertjáhriges Bestehen.

Am Sainstag, dem 16. September 1998,
feierte der Deutsch-Klub der Gemeinde
Weindorf bei Budapest in einer
Gedenkstunde init anschliefiendem
Empfang das dreihundertjáhrige Bestehen
der Pfarrei. Georg Gröschl, der
Klubvorsitzende, sowie seine Gattin

Maria, geb. Götz, pensionierte Lehrerin
und Elirenbürgerin der politischen
Gemeinde, bescháftigen sich schon
geraume Zeit mit der Geschichte des
Dorfes und haben eifirig die Daten über
die Anfánge der Pfarrgemeinde
gesaminelt.

Die Gedenkfeier, zii der zahlreiche Gáste
aus Uröm, Csobánka, Budakalász und
Pomáz - diese Gemeinden gehörten nach
Ausweis der noch vorhandenen
Kirchenbücher einst alle als Filialkirchen
zu Weindorf - herbeiströmten, begann
mit einem feierlichen. vom

gegenwártigen Gemeindepfarrer Antal
Sikos geleiteten Gottesdienst, an dem eine
Reihe von Geistlichen als Konzelebranten

teilnahm: Prálat Franz Walper aus
Chobáiika, Dekan Antal Szakál aus

Pomáz, Alajos Forgch, Pfarrer in
Békásmegyer, und Sándor Szabó, Pfarrer
in Budakalász. Musikalisch wurde der
Gottesdienst vom Kirchenchor Urömer
Jugendlicher, vom Weiiidorfer Singkreis
sowie von Sinti und Roma aus Csobánka
gestaltet. In seiner Predigt gab Pfarrer
Sikos einen kurzen Einblick in die

Geschichte der Pfarrgemeinde. Die
Amialen verzeichnen dabei folgende
wichüge Daten:

1690 Grund und Boden sind noch
unbesiedelt.

1692 Erste deutsche Siedler finden sich

ein.

1695 In den Taufbüchem der Ofner Hl.

Aiuia-Kirche findet man die Taufe
eines Kindes eingetragen, dessen
Eltem in Weindorf wohnten. Die

1877 von Károly Galgózcy
verfalite Monographie enváhnt
eiiie Namensliste aus dem damals
bereits besiedelten Weindorf.

1698 Der Schematismus (statistisches
Handbuch) des Bistums
Stuhlweifienburg (Székesfehérvár)
datiert die Gründung der Pfarrei
Weindorf auf das Jahr 1698.
Demnach bewohnten in diesem
Jahr bereits mehrere deutsche
Siedler, die bald nach der
Befreiung des Landes aus der
Herrschaft der Türken nach

Ungarn kamen, den Ort. Gnind
und Boden gehörten vor und nach
der Fremdherrschaft (von 1548
bis 1782) zum Besitz der
Clarissinnen in Ofen.

Paul Tschinj war erster Pfarrer der
Kirchengemeinde, die, von
unerheblichen Unterbrechungen
abgesehen, stets einen eigenen
Seelsorger hatte. Da die Kirchenbücher
von diesen mit beachtlicher Sorgfalt
gefiiihrt wurden, blieben bis zum heutigen
Tag wertvolle Informationen erhalten.
Der Veszprémer Bischof Graf János Ott
- Weindorf gehörte erst ab 1777 zu der
damals neu gegründeten Diözese
StuhlweiBenburg - hat die Ortschaften
Üröm (von 1735 bis 1770), Pomáz (von
1737 bis 1770), Budakalász (von 1737
bis 1881) mid Csobánka (von 1735 bis
1770) als Filialen der Pfarrei Weindorf
zugeteilt.

Die Anzahl der römisch-katholischen

Gláubigen betrug im Jahre 1745:

In Weindorf: 178

In Üröm: 275

In Csobáiika: 65

(mit mehreren Nationalitáten)

In Pomáz 32

(von Orthodox Serben bewohnt)

In Budakalász: 19
(von orthodoxen Serben bewolmt)

Insgesamt 569

1745-1747 Im Protokoll der kanonischen
Visitation vom Jahre 1747 wird uns von
Pfarrer Anton Grimm genau über die
Anzahl der Gláubigen und über die
Kirchengemeinde berichtet, ferner
erhalten wir Informationen über das
Familienleben, die Hausordnung, die
Arbeit, das alltágliche Leben, die sich alle
am Kirchenjahr und seinen Feiertagen
ausrichten.

Die Einwanderer finden um diese
Zeit die Ruine einer
mittelalterlichen Kirche. Die alten,
maimshohen Mauem bedecken sie
mit Dachbrettern. um das Gebáude

nutzbar zu machen.

1744-52

Auf den alten Ruinen wird eine neue
Kirche gebaut.

1779

Der niedrige Turm wird neu mit
Schindeln gedeckt.

1859-61

Die Kirchenschiffe werden umgebaut.

1912

Die Kirche erhált ihren heutigen Turm,
nachdem der alte durch einen Blitzschlag
getroffen und zerstört worden war.

Nach der Messe konnten Interessenten die

Original-Matrikel in der Kirche
besichtigen. Sodann erfolgte die
Kranzniederlegung am Ansiedlungs-und-
Aussiedlungs-Denkinal. SchlieBlich lud
der Weindorfer Deutsch-Klub die
Anwesenden zu einem Empfang im Josef
Reichel-Kulturhaus ein. Im Rahmen einer
kurzen Feierstunde konnten dort unter
anderein die erwáhnten Kirchenbücher

betrachtet und eingesehen werden.

Weindorf, den6. 10. 1998

Robert Mayer

Köszönet! Dank sage!
A pilisborosjenői német kisebbségi önkormányzat köszönetét Die Selbstverwaltung der Deutscher Minderheit Weindorf sagte
fejezi ki inindazoknak, akik az általa rendezett 1999. január 10-i herzliechsten Dank alle die in der durch Ihr veranstaltete Heili-
szentmisét szervezésükkel és közreműködésükkel ünnepélye- gen Messe, im 01. 10. 1999. organisatorisch und nút Auftretung
sebbé tették. mitwirkten und damit die Festlieclikeit der Messe erhöht haben.
A kisebbségi önkonnányzat nevében Im Name der

Selbstverwaltung der Deutscher Minderheit
StampfRomán elnök Roman Stainpf

VíZKERESZT
Vízkereszt vagy a háromkirályok napja a
karácsonyi ünnepkör zárónapja. Elne-
vezése az életet adó, a tisztító víz
megszentelésének, azaz a megke-
resztelésének hagyományából ered.
Ezen alkalomból a Nemzetiségi Dalkör
tagjai a római katolikus templomban
karácsonyi dallamokból összeállított
csokrot adtak elő német nyelven.

FARSANGI
KÉSZÜLÖDÉS

Amennyire gazdag volt az előző év vége,
most olyan szegény rendezvényekben az
év eleje. De nem csoda ,hiszen csak most
kezdődik a készülődés a farsangra, amely
aztán az egész februárt kitölti majd vi-
gadozási lehetőségként.

APRÓFARSANG

Idén is megrendezésre keriil az apró-
farsang, melynek bevételével ismét aját-
szótér játékállományát szeretnénk
gazdagítani. Várunk minden álarcos,
jelmezes kicsit és nagyot közös táncra,
vetélkedőre, bemutatóra, népszokások
felelevenítésére. Terveink között most
szerepel meglepetés és a kicsik kedvence
- a Művelődési Ház ajándékaként- a bo-
hóc.

KORCSOLYAPÁLYA

Ha liideg az idő, akkor többnyire tél van.
Ha tél van, akkorjobb esetben hó is van.
Ha a hó megmarad, akkor mínuszok van-
nak. S ha fagypont alatt van , akkor sokak
örömére van

korcsolyapálya isaz iskola
udvarán. Ennek a pályának, - mint
lehetöségnek- és elkészítőinek köszön-
hetöen idén is gazdagodhattunk újabb
jégen haladni képes ügyesedökkel,
akiknek nevében hálás köszönet!

ÚJSÁG
Orömmel üdvözöljük az iskolában bein-
duló T i c T a k című iskolaújságot.
Sok sikert kívánunk készítéséhez!

PRAKTIKA KLUB
Következő összejövetelünket febmár 13-
án 1530-kor tartjuk, amikor tovább
gazdagítjuk babaházimkat és elkészítjük
Szépmezö szárnyát, ,36. o. / meg-
próbálkozunk az azsúrozással /

27. o. / és megtervezzük
"e x 1 i bri s ünket" , hogy saját
lenyomatunkkal díszítsünk tárgyakat,
ajándékokat.
Hozni kell ollót és loo forintot az

alapcsomagra.

Kulturális élet

Pilisborosjenőn.

Bövített tartalommal szeretnénk jelent-
kezni az elkövetkezendő időkben a
kultúra- szabadidő kapcsán. Nemcsak
megtörtént rendezvényekröl szóló
véleményalkotással és az elkö-
vetkezendö programajánlatokkal, hanem
olyan írásokkal szeretnénk színesíteni a
lapot, amely kultúrával foglalkozó
képviselőket, vezetőket, programszer-
vezőket és irányítókat szólaltatna meg
gondjaikról, eredményeikről.
Elsöként Windisch Lászlóval, a

Művelődési Ház vezetöjével
történt beszélgetés szövege álljon itt,
hiszen a Művelödés Háza az az in-
tézmény, amely egyértelműen a kul-
turális élet központja kell hogy legyen
községi szinten.

- Beszélj magadróll Mikor kerültél
Borosjenöre? Mivel foglalkozol aMűv.
házon kivül? Hiszen láthattunk például
legutóbb a Kölyök klub karácsonyi mü-
sorában dobolni?
1974-ben ismertem meg feleségem,
akinek szülei idevalósiak voltak, ezóta
vallom magam is Pilisborosjenőinek.
Gyermekeink születése után úgy döntöt-
tünk, hogy megpróbálunk vidékre
költözni. A választás egyértelmű volt,
hiszen ahol a gyökereink vannak, oda
kell menni. 32 évig éltem Budapestem,
de mindig vonzott a vidéki, nyugodtabb
élet. '91-ben vettünk itt telket, 92-ben
felépítettíüik egy házat. Idekerülésemkor
felmerült bennem, hogy mit tehetaék
ezért a gyönyörű községért és a falu
közösségéért, mi az amivel hozzajárul-
hatok a fejlődéshez. Szerencsésen
megoldódott ez a kérdés , mivel 1993.
októberében a helyi képviselö-testület
(egyéb okok miatt) úgy döntött, hogy
megszünteti az igazgatói státuszt és
keres egy "csavarhúzós embert", aki
mindent meg tud bütykölni, s rálátása
van a művelödési dolgokra is. Az állást

pályáztatás útján kaptam meg , gond-
nokként lettem alkaknazva. Ezt hangsú-
lyozni szeretném, hiszen sokan azt hiszik
hogy a műv. ház igazgatója vagyok.
Több, mint 5 éve tulajdonképpen teljes
felelősséggel végzem a feladatom, a költ-
ségvetéstől kezdve mindenféle prog-
ramtervezet elkészítéséig és természete-
sen a ház gazdasági vezetését is ellátom.
1982 - óta hivatásos előadóművész
vagyok, ezért idekerülésemkor a mű-
velődés terén már nagyobb tapasztalattal
rendelkeztem, hiszen az országban és
küUöldön ezen idő alatt rengeteg kul-
turális eseményen, rendezvényen
működtem közre és szervezésükben is
számtalanszor részt vettem. Több
művelődési intézményvezető személyes
jó barátom is, segítségüket e lap hasáb-
jain is megköszönöm. Előadó-művészi
tevékenységemmel függ össze az a bi-
zonyos TV-s szereplés is, melyre
rákérdeztél: a Kölyök Klub című műsor-
ban Fábián Evivel léptünk fel barátaim-
mal, zenész-szerző-társaimmal. Evit jól
ismerik falunk lakói , mivel többször
sikerült "elcsalnom" az itteni Mikulás
bulikra és egyéb rendezvényre. Most
készítjük a negyedik nagylemezét,
Kincses sziget címmel. Remélem, hogy
az idén ezzel az új műsorral is megláto-
gat minket.
Visszatérve közösségünk dolgaira: a Pil-
isborosjenői Hírmondó újság mega-
lakulásakor szerkesztöségi tag lettem,
majd amikor a hivatal tipográfíai munkák
elvégzésére alkahnas számítógépet
vásárolt, kértek fel ezen feladat el-
látására.

- Ha kizárólag művelödésí házként
funkcionálna mindkét szint, mennyire
lenne alkalmas maga az épület
nagyságát és beosztását illetöen
közösségi rendezvényekre, csoportos
kulturáUs tevékenységre?

A ház 1987-ben épült, feltehetően anyagi
okok miatt maradtak el az építkezés
során dolgok. Például a tetőszerkezetnél
nincs aládeszkázva a pala ( ezért ment
hamar tönkre!), vagy a tervrajzon le van
választva a söntéspult a valóságban
nincs. Ez a ház 600 m területö, ebből a
Hivatal működik kb. az egyharmad
részén, tehát eléggé lecsökkent a műv.
ház alapterülete.

(Folytatás akövetkező oldalon...)



Kulturális élet

Pilisborosjenőn
(folytatás...)

Ez volt az egyik ok amikor úgy döntöt-
tek, hogy nem akarnak igazgatót az
intézményben, mivel az intézmény nem
tud teljes kapacitással működni. (Sajnos
nem is látható, hogy mikor lesz rá
lehetőség!) Másrészt nagy összeget meg
lehetett spórolni a gondnoki és az igaz-
gatói űzetés közti különbségből, amit
más dolgokra lehetett felhasználni.
Itt leime az ideje, hogy az illetékesek az
igazi, egyinást a bajban kisegítő,
egymásra figyelő, közösség kialakulását
is elösegítenék, most végre talán a dön-
téshozók is felismerik, hogy egy jó
közösség megléte milyen fontos és nem
sajnálják megteremtése érdekében az
anyagiakat sem.
Sajnos az épület szerkezete, beosztása
folytán nem igazán alkalmas művelődési
intézménynek , lásd kicsi a nagyterem a
színpad vagy nincsenek öltözők, raktár,
kiszolgáló helyiségek. A ház és a felsz-
erelés, székek, asztalok állaga folyamat-
osan romlott, egyrészt az anyagi támo-
gatás hiánya miatt, másrészt a külön-
böző intézmények nem fizetnek a
hasziiálatért, így nincs igazán bevétel,
melyet visszafordíthatnánk állag-
megőrzésre, fejlesztésre, kulturális célra.
Igy a bevételi oldalon csak a vásárokból
befolyt összeg szerepel. Jelenleg az in-
tézmény alulfínanszírozott és ráadásul
túlhasznált. Mindezek ellenére jórészt az
intézményt önzetlenül segítőknek
(nevüket hosszú lenne felsorolni!)
köszönhetően, már nem lehet hét közben
programokat elhelyezni, van olyan, aine-
lyet át kéne tenni hétvégére, de ezt úgy
megtenni, hogy senki érdeke ne sérüljön
nem egyszerű feladat.
A nagyteremben 100 körüli résztvevőnél
már gondok jelentkezhetnek , hiszen
ablakot az ott ülők miatt télen nem lehet
nyitni és a levegőtlenség ilyenkor már
elviselhetetlen. A nagyteremnek -úgy,
mint egy iskolai tomateremnek - légtere
kéne ,hogy legyen. A megoldás egy
szellőzö-berendezés vásárlása lehetne

(tavalyi áron 400. 000,-Ft!).
Nem kívánok senkit sem bosszantani,
mert jól tudom, hogy fogadatlan próká-
torból van épp elég a faluban, de van egy
elképzelésem, mi szerint kiváló Pol-
gármesteri Hivatal lehetne itt kis
házasságkötő-termet meghagyva, a föld-
szinten orvosi rendelőt kialakítva.

Szemben pedig ( a tervezett új orvosi
rendelö és községháza helyett )
megépíteni, megfelelő műszaki, szakmai
körültekintéssel egy Közösségi Házat. A

nagyterembe a falu lakosságának
legalább 10 százaléknak bekénefémie.
Eználunkmár 3oofőtjelent.
Nyilván nem elsődleges dolognak tar-
tom egy új Közösségi Ház megépülését,
hiszen az iskola bővítése sem tűr ha-

lasztást, de, ha egyszer a Hivatal
kivonul és itt marad nekünk ez a ház,
nos akkor azt hiszem jó időre le kell
mondanunk a probléma megoldásának
lehetőségéről.
Mióta elvállatam ezt a feladatot, azóta
célom, mint az előzöekben is megem-
lítettem, egyjó közösség kialakulásának
elösegítése. Volt is néhány kezde-
ményezésem: például a PIlisborosjenői
Baráti Kör, ahol a kezdeti támadások
miatt sajnos abba kellett hagyni. Itt az
lett volna a cél, hogy a meglévő feszült-
ségeket baráti ( nem érdekcsoportokra
osztott) hangulatban oldjuk fel.
Bízom abban, hogy nemsokára nem lesz
szükség egy ilyen körre, de most inég
úgy érzem lenne mit megbeszélnünk.
Várom olyan ember jelentkezését, aki
vállalná a kör vezetését, mert igenis
beszéljük ki magunkból a problémákat.
Jellemző, hogy a képviselők közül egy
seni akadt az eltelt időszakban, hogy
lakossági fórum megtartására elkérte
volna legalább a büfét. Kivétel
Zsitnyányi Attila képviselő Ur , aki
öröimnel élt a Baráti Kör meghívásával.
Bár, ha nem hal el e kezdeményezés
lehet, hogy mások is szívesen eljöttek
volna. Azok az emberek, akik a
pénzekről döntenek, talán egyetlen
közösségi rendezvényen sem vettek
részt (tísztelet a kevés számú kivétel-

, nek!). Honnan tudnák hát , hogy elég-e
a szék, vagy van-e pohár, van e pénz
irodalmi estre?

Aimak a híve lennék, hogy építsünk egy
szép új Közösségi Házat és itt az elne-
vezés is fontos-hiszen nem műveltetni
kell az embereket, hanem összehozni
öket, kielégíteni a kulturált együttlét
iránti igényüket.
A terveim között szerepel egy pályázat
kiírása a büfé bérletére , amiből lehetne

egy fíx bevétel és amolyan közéleti
kávéházként működne.

Azt vallom, hogy megbízási szerződéses
jogviszonyokat kéne fenntartani em-
berekkel adott munkára, adott időre.
Magam is kötetlen munkaidőben dolgo-
zom, az igényeknek megfelelően.
Jó lenne helybeli képzöművészek kiál-
lítását is örzéssel megvalósítani.
Mivel egyidőben max. két program
futhat, jó lenne a nagytermet egy har-
monika ajtó megoldással megosztani. A
közeljövőben szeretném egy megbe-

szélésre összehívni a község tenni vágyó
embereit és azokat, akik eddig is sokat
segítettek munkámban , hogy végre egy
csapatban legyünk egy felé húzzuk a
szekeret.

- Ha három kivánságod lenne a ház
vezetésével kapcsolatban, melyek
lennének azok?
1. Az előző testületnél már felmerült ,

hogy vajon ötéves munka elég-e bi-
zonyításként a ház vezetésével kapcso-
latban. Ugy néz ki, hogy valaki most
megbízást fog kapni erre a feladatra. A
falu lakosságának további segítségében
bízva, és annak kulturális igényét szem
előtt tartva tudnám folytatni ezt a fel-
adatot, vállalni tudom , hogy legalább a
jelenlegi szinten folyatatjuk és visszük
tovább a dolgokat, de az anyagi
lehetőségek bővülésekor látványos fej-
lődést ígérek.
Tehát az első kívánságom , hogy bíz-
zanak bennem, bízzanak meg legalább
ideiglenesen a ház vezetésével..
2. Az intézmény kapja meg a kellő támo-
gatást, a falu költségvetésében legyen
olyan helyen, amit megérdemel.
Bízom abban ,hogy az új testületben lévő
közösségi emberek úgy fognak dönteni,
hogy esélyt adnak az intézménynek arra,
hogy betöltse azt a szerepet, amire hiva-
tott.
3. A hannadik kívánság, hogy tel-
jesüljön az első kettő.
Kérem a tisztelt olvasókat, lakókat, a
klubok, körök vezetőit, ha a feladatok
továbbvitelére nem én kapnék megbízást
akkor a leendő vezetőt is támogassák
feladata ellátásában.
Fenti beszélgetést ez esetben tekintsék
több éves munkám lezárásának beszá-
molójaként.

.S' hogy mit kívánhatunk mi lakosok?
/. Jó és sikeres programokat.
2. Jó vezetést és programszervezöket.
3. Jó sok pénzt és energiát a meg-
valósításhoz.

ELMONDHATOD
MINDENKINEK

címmel várjuk véleményeiket,
javaslataikat, jó szándékú kritikájukat a
ház működésével kapcsolatban. Pl:
Elégedett-e a műv. ház programjaival?
Milyen jellegű rendezvényeket szeretne
még?

Következő alkalommal a kulturális bi-
zottság vezetőjét keressük meg kérdé-
seinkkel.

AMŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Karate

Nemzetiségi Dalkör
Idősek klubja
Kismama klub

(hó 2. és 4. csütörtök 10-12-ig)
Praktika klub

(hó első szombat fél 4-6-ig)

Óvodás népi játékok
Zenés torna
Színjátszókör
Kézműves-foglalkozás
Természetjárók
Társastánc

Ifjúsági klub

Jazz balett

Ping-pong kör

Az eddigi szokásoknak ,hagyományoknak
inegfelelően bálok, állanü ünnepségek, al-
kalmi rendezvények.

Kézilabdázó lányaink folytatják az
eredményes munkát

Visszagondolva erre az évre, mozgal-
snas és eredményes esztendőt zártunk.
Eredményeink időrendi felsorolásban:
- Budapesti Téli Terembajnokság "B"
;s "D" csoportjába 2. és 1. helyezés
- Tökölön megrendezett "Farsangi
Kupáon" 1. helyezés
- Febmárban Solymáron ifí és felnőtt
lornán is részt vettünk, ifjúsági csapa-
luiik az élen végzett, a felnőttek ne-
gyedikek lettek.
- Márciusban a Meditop kupán 1. hely.
A mi csapatunkból került ki a legjobb
játékos Miskolczi Béláné személyében
ós a gólkirálynő Szécsi Enikő lett.
- Az NB II-es bajnokságban a felnőttek
liarmadikok lettek, ifjúsági csapatuiik
az első helyen za.rta az idényt.
- Nyáron a Velence kupán 2. hely.
- Szmtén nyáron Körmenden elsök let-
Uink, megelőzve a helyi csapatot, akik
egy osztállyal feljebb játszanak tőlünk.
- Augusztusban Verőcén 2. helyezés, és
büszkék vagyunk rá, hogy megint a mi
csapatunkból került ki a legjobb
játékos és a gólkirálynö is. Ebben az
évben duplázott Miskolczi Béláné és
Szécsi Enikő. Gratulálunk!

- Az NB II-es őszi idény befejezésével
felnőtt csapatunk a 3. helyen áll,
iJjúsági csapatunk a 4. helyen végzett.
- Utánpótlás csapatainkat az ürömi ál-
talános iskola biztosítja. Az 5/C osztály
ősszel a Budapest niini korosztályban
indultak, a 7-8. korosztály a Tejkupa
országos diákbajnokságban vettek
részt. Szeretnénk megjegyezni, hogy a
Tejkupa Pest megyei csoportjában a
mieüik 4. helyezést értek el, az összes
ilyen korosztályú csapat között.
A mérkőzéseken és az edzéseken kívül

is sok idöt töltünk együtt. Rendszeresen
jámnk szíiiházba is. Köszönet Táljai
Andreának a jegyek beszerzéséért.

Amikor időnk engedi, szívesen
megyüiik az ürömi és a pilisborosjenői
táncházakba. (Totó köszönet ezért!)
Hagyománynak tekinthető nálunk a
csapat farsang, a szüreti mulatság és a
Téli Olimpia.
A kirándulások is helyet kapnak sza-
badidőiikben. Az ürömi "Klári tor-
nára" is szívesen járunk. Köszönet
Neked Klári, hogy egyéniségeddel
odacsábítasz bennünket még az
edzések mellett is.

Fiú baráti társaságunkkal az év során
többször kézilabdázunk. Ezek a

mérközések nagyonjó hangulatúak, és
természetesen mi lányok nyerünk.
Ugye fíúk?
Szeretünk meccsekre is jámi, idén a
férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjét
is sikerült megnézni.
A kihívás napján is aktívan részt vet-
tünk a programokon, még az ürömi
"nosztalgia" csapattal is sikerült egy
mérkőzést játszani.
Júniusban már másod ízben vettünk

részt a Budapest Libresse Nöi futó-
versenyen, ahol a táv 4, 5 km volt.
Júliusban Esztergomba és Visegrádra
tehettünk egy kirándulást. Ezt a kirán-
dulást ajándékba kaptuk az egyesület-
től, mivel az NB II-es bajnokságban
harmadikok lettünk.
Körmenden a mérkőzéseken kívül

szinte mindig csak a labdás táncot
gyakoroltuk, amit a pilisborosjenői
nyárbúcsúztató programban előad-
tunk. Azért arra szakítottunk időt,
hogy végig nézzük az NB I-es kör-
mendi kosárlabda csapat sikerét.
Verőcén megrendeztük a "bűn rossz
versek" fesztiválját, "élmény" volt
végighallgatni egymás előadását.
Augusztus végén volt 5 éves a szak-
osztályuiik, amelynek tiszteletére kiál-
lítást rendeztüiik érmeinkből, ok-
leveleinkből. A kiállítást a pilisboros-
jenöi Művelődési Házban lehetett

megtekinteni.
Októberben egyik csapattársunknak
bekötötték a fejét, az esküvö előtti estén
dalos, könnyes leánybúcsút tartottunk a
menyasszonnyal.
Örülünk, hogy Pilisborosjenőn elindult
a Praktika klub, már többen részt vet-
tünk rajta. A Néprajzi Múzeumban
megtekintettük novemberben az Advent
98. kiállítást. Szintén ebben a hónap-
ban megalakult a Bozsik Ivett táac
társulat is, és a megalakulást követő
egy héten belül megtörtént az első de-
bütáló fellépés is.
Befejezésként meg szeretnénk említeni,
hogy januárban a csapat felnőttjátéko-
sai tízezer forintot kaptak az egyesület-
től cipővásárlás céljára. Örültünk
nagyon, hiszen egy idényben akár 2 pár
cipőt is elnyúzunk. Nyáron
egyesületünk 5 éves fennállásának év-
fordulójára egyentáskával leptek meg
bennünket. Jó érzés egyforma cipőbe
játszani és egyforma táskába pakolni,
bárhova elmegyünk egy kívülálló is
észreveszi az egységes csapatszellemet.
Szeretnénk köszönetet mondani: az
ürömi és a pilisborosjenői polgármes-
teri hivatalnak és a képviselő-
testületnek, a Meditop Kft-nek.
Köszönjük a szülőknek is a segítséget,
akik mindenben támogattak bennünket.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk
köszönetet mondani Miskolczi Bélának

egyesület elnökünknek, aki évek óta
szívén viseli a csapat sorsát.
A köszönő sorok legvégére Marcsit sze-
retnénk megemlíteni, aki a legtöbbet
van velünk, és aki remek ember, edző
és nevelő egyben. Rengeteget dolgozik
velünk, hogy jó eredményt érjünk el
együtt. Büszkék vagyunk rá, hogy ő az
edzönőnk.

A Kézilabda csapat
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A Pilisborosjenői Hirmondó
1999. januári számában Pappné Fehér

Anna müszaki előadó Az iskoláról
mértéktartóan... címmel irt cikkével
kapcsolatban az alábbi hat szerző a
következő anyag közzétételére kért

meg bennünket:

PILISBOROSJENÖ község általános
iskolájának elhelyezése

(altematív j avaslat)

Nagy örömünkre szolgál, hogy a
képviselö-testület röviddel beiktatása után 4.
máris döntött arról, hogy az általános
iskola fejlesztésének kérdését napirendre
tűzi. Reméljük, hogyjavaslataink megértö
fíilekre találnak, s segíteni tudjuk válasz-
tott képviselőinket abban, hogy falunk
építésének és szépítésének felelősségteljes
munkáját a lakosok érdekei és igényei
szerint ü-ányítsák. 5

I. KIINDULÓ GONDOLATOK
1. Ügy véljük, az iskola fejlesztését

csakis a községi intézményi hálózat
fejlesztési tervének részeként sza-
bad kezelni.

2. Az általános iskola bemutatott terve
szakinailag korrekt, a megbízó által
adott információkon nyugvó, az adott
lehetöségeket jól kihasználó alkotás.
Ellenben társadalmi támogatottsága,
sőt ismertsége egyelőre nem 6.
elégséges. Másrészt komoly ellen-
érvek hozhatók fel a koncepcióvel ^
szemben: a falu igényeit kiszolgálni
képtelen nagyságú tomaterem; a
tovább (esetleg 10 osztályossá)
bővíthetöség luánya; a zöld felület
szűk volta; az a bizonytalanság, hogy
jelenlegi iskolaépület vajon hosszú
távon működtethető-e iskolaként a
gyennekek egészségkárosodása
nélkül; a szükséges felújítás és
szigetelés várhatóan irreálisan magas
költségei; az árok befedésének költ-
ségei. Összefoglalva: új általános
iskola számára a jelenlegi telek kicsi
és alkalmatlan.

3. A Műszaki Bizottság vezetöje szennt
az Önkormányzat meg kívánja
vásárolni a budai úti AFESZ ingat- 7
lant, ami egy lerobbant, szétszabdalt,
régi épület. Ezenkívül felmerült az
iskola területének bövítése érdekében
a szomszédos Simon-féle ingatlan
megvásárlása, ami szintén egy régi
épület, felújításra és átalakításra

szoruló. A két ingatlan megvásár-
lása közel 30 millió forintot

igényelne, amelynek révén a falu két,
nem túl nagy telken két régi
kőépületet kapna. Felújításuk
fehuérhetetlen összegeket emésztene
fel. Ellenben azt állítjuk, hogy a falu-
nak jelen helyzetben NEM SZA-
BAD VÁSÁRLÁSSAL
TERÜLETET BÖVITENIE,
hiszen létezik egy jól hasznosítható,
kiváló fekvésű önkormányzatí terület:
a PAPI FÖLDEK: az iskolát ide kell
felépítenünk.
Az iskola bővíthetőségének kérdését
kiemelten fontosnak tartjuk, mert az
óvodai létszám alapján könnyen fel-
becsülhetö, hogy csupán az
elkövetkező három év során kb. 120

^yennek érkezik, s csak 60 távozik.
Így ajelenlegi 160 fös létszám máris
220 főre növekedhet.

Értjük azt az érvet, hogy az iskolának
a falu "szívében" kell elhelyezkednie,
de Pilisborosjenő mai szerkezete ezt
közvetlen módon sajnos nem teszi
lehetővé. Az új iskola azonban a papi
földek területén is mindenki számára
könnyen megközelíthető lesz, és
amikor a jelenlegi színvonalas
pedagógiai munka méltó helyén
folyik majd benne, akkor az iskola
ténylegesen is a falu "szívévé" fog
válni.
A Műszaki Bizottság vezetőjének el-
mondása szerint a falu közművei túl-
terheltek, a lakosság számának
bővülése igényelné a közművek
nagyarányú és költséges fejlesztését.
A terület közinűvesítéséhez is nagy

összegek szükségesek. A nagyszámú
új lakosság ellátására a közin-
tézinények alkalmatlanok. Ezek miatt
a papi földek eladását nem tartjuk
jó elképzelésnek, úgy véljük, csak
minimális hasznot hozó, de arányta-
lanul nagy befektetést igénylö vál-
lalkozás leiuie. A közművesítés után
femuiiaradó pénzösszegek minden bi-
zonnyal nem volnának elégségesek az
intézinények fejlesztésére, csak egy
részterület megoldását tennék
lehetövé.
Ismerjük a meglévő terveket
(általános iskola, az óvoda udvarára
tervezett orvosi rendelö, a papi földek
privatizácioja), s tudjuk, pénzbe
kerültek. Mégis úgy véljük, egy át-
fogóbb, hosszabb távra mutatö és a
falu jövőjét jobban biztosító koncep-

ció érdekében ezeket el lehet vetni,

ahogyan erre a Képviselő-testület is
hajlandó a Hivatal elhelyezése kap-
csán.

8. Kérjük, hogy a falu jövojét
alapvetően meghatározó döntések
előtt a lakosságot folyamatosan és
pontosan tájékoztassák, mutassanak
fel altematívákat, alapvető koncep-
cionális különbségek esetén újanak
ki népszavazást.

II. A PAPI FÖLDEK

Az általános iskola végleges helye a
papi fóldek területén legyen. A terület
nagysága és elhelyezkedése alkahnas egy
kulturális és sport központ létrehozására.
A falu északi oldali lakossága közvetlenül
meg tudja közelíteni, a déli oldal a főútról
a lovarda felől kap bekötö utat, a gyalo-
gos és kerékpár forgalom számára pedig
biztosítani lehet a Bodza utcát is. A
mostani iskolától gyalog 3-5 percen belül
elérhetők a papi földek, amelynek Bodza
utcai sarkán rendelkezésre áll az összes
közmű. A területre a következő létesít-

mények helye tervezendő meg:
. Az általános iskola épülete, kb. 300

gyermek számára. A terveket úgy kell
elkészíteni, hogy több lépcsöben
épülhessen meg, s magában rejtsen a
bövítés lehetősége mellett egyelőre
még csak elvben létező altematívákat
is (pl. : 10 osztályos iskola, gínmázi-
um).
Az épület tartalmazzon ebédlőt,
valamint egy szolgálati lakást is. Az
iskolaépülethez csatlakozzon egy tá-
gas udvar a tanulók számára,
valamint parkolási lehetöség a
tanárok. és a szülők számára. A

parkoló lássa el a többi létesítményt
1S.

Kézilabdapálya nagyságú tor-
naterem a kiszolgáló helyiségekkel.
Szabadtéri labdarúgópálya, illetve
egyéb pályák.
Művelődési ház abban az esetben, ha
a jelenlegi iskolaépületet a késöbbi-
ekben értékesítik.
Uszoda (vágyálom)
A Kálvária köré tervezett temetöt egy
erdősávval kell elválasztani az
iskolát körülvevő szabadtéri
területektől.

(Folytatás a követekező oldalon)

(Folytatás az előzö oldalról)
A falu többi intézményét a fennmaradó
épületekben kell megoldani, erre számos
altematíva kínálkozik, amelyeket egy
részletes, a lakossággal egyeztetett ren-
dezési tervnek kell meghatároznia. Egy
lctietséges megoldás szerint az Önkor-
mányzati Hivatal a jelenlegi épület felső
szintjén marad, de kibővül a könyvtár
elköltözésével felszabaduló helységekkel.
Az orvosi rendelőt ugyanide, az alsó
szintre lehet megtervezni. Az óvoda
területét nem foglalná el az oda tervezett
komplex épület, így területét bővíteni
lehet. A jelenlegi orvosi rendelő
épületének a tűzoltószertárig való lebon-
tásával közös parkoló, valamint a Bárdi
Odön sétánnyal kapcsolódó kis park
alakítható ki. A jelenlegi általános iskola
épületéből művelődési ház lehet, udvarán

Kivetés
-t

Sajnálatos a fenti téma kapcsán
kialakult vitát a nyilvánosság előtt foly-
tatni, núvel az eltérö álláspontok megvi-
tatására a Polgármester úr nem a tár-
gyalóasztalt választotta. Megpróbálom
összefoglalni, hogy mi az, amiben oly
nagy mértékben eltér a Polgánnester úr
véleménye az enyémtől.

Az érdekeltségi egység kivetését
az alábbi teljesen objektív, minden érzel-
met nélkülöző okokból kellett volna a
Hivatalnak még 1995. évben elkészíte-
me.

Az érdekeltség alapja, hogy az ingatlan:
- a falu belterületén legyen
- az építési elöírásoknak megfelelően
építési telek legyen
- és csak az ingatlan Földliivatal által
nyilvántartott tulajdonosa kötelezlietö a
törvény erejénél fogva a közműfej-
lesztésre

A fentiekből egyértelmű, hogy
ezen adatokkal csak a Hivatal ren-
delkezik. Azt, hogy a falu belterülete
meddig tart, és hogy egy ingatlan építési
terület-e.. tehát a tulajdonosa kötelezliető
a csatlakozásra, ezáltal az érdekeltségi
egység megfízetésére, hivatalos, meg-
bízható meghatározást igényel, nem lehet
alapja a szájhagyomány. Ezen adatok
birtokába nem lehet csak "pletyka" fel-
hasziiálásával jutni, az infonnációnak hi-
vatalos úton kell a Társulathoz eljutnia.

Tény azonban, hogy a Hivatal
csak három év késéssel adta ki írásban

ezen ürföniiációt. AJUÍ Szegedi Róbert
polgánnester úr "lejáratását" illeti, nem
liiszem, hogy ezzel bárkinek szándéka a
polgármestert lejáratnia.

nyitott parkkaljátszótérrel, vagy egysze-
rűen értékesíteni kell, s a pénzböl az új
iskola mellé egy új müvelödési házat kell
épitem.
Meggyöződésünk, hogy a falu hosszú távú
jövöjét nem régi köépületek vásárlása
révén, hanem a falu utolsó közös vagyo-
nának a közösség egészét szolgáló
hasznosításával lehet biztosítani. Szük-
ségünk van-e 48 uj magánházra az utolsó
önkormányzati területen, amikor a kárpó-
toltak arra vámak, hogy az Uröm és
Borosjenö közti magánterületeken megin-
dulhasson az építkezés? Helyes-e régi
épületeket toldozgatni akkor, amikor
területíik jóval kisebb annál, hogy rajtuk
egy iskola és egy a falu egészét kiszolgál-
ni képes tomaterem épüljön? Kérjük a
képviselöket, gondolkodjanak el ezeken,
és mutassák fel a saját, kidolgozott

Azt, hogy ezért a sokat em-
legetett listáért miért volt fontos küzde-
nie a Társulatnak, többek között iga-
zolja az alábbi tény. A Budai úton az
AFESZ tulajdonában lévő teriiletről,
melynek megvételéről most folynak a
tárgyalások, az Onkormányzat írásban
azt állította, hogy az önkormányzati
terület, ezért nem kell érdekeltségi
egységet fízetni utána, és utasította a
Társulatot, hogy a házi bekötést is
csináltassa meg. Amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre álltak volna. min-

den további nélkül a tulajdonossal
fizettettük volna ki az érdekeltségi
egységet, valamint a rákötés költségeit.

Ez pedig nem egyedi dolog, szin-
tén érintett hasonló ügyben más vál-
lalkozás is a faluban, hiszen kiderült,
hogy a Hivatal által 1995.évben megál-
lapított, és általuk beszedésre került
érdekeltségi egység összege, nem a
tényleges összeget takarják. Ugy gondo-
lom, ezeket az eltéréseket tisztázni kell.

Tennészetesen nem kívánom itt
Ónöket a részletekkel terhelni, vannak
erre hívatott szakemberek. és szak-
véleményük foeja az elszámolást
mmősíteni. 1995-ben amikor a Társulat
elnökének választottak, azzal a
szándékkal kezdtem el a munkát, hogy
részrehajlás nélkül képviseljem, a Tár-
sulat minden tagjának érdekeit, úgy,
hogy az elég sok bizonytalanság között
induló beruliázást be is tudjuk fejezni.

Ami a leveleket illeti, nem
portósan adta fel a Társulat, hanem
megfelelöen bénnentesítve. Továbbra is
állítom, hogy minden egyes lakónak
joga van tudni, hogy a Hivatal mit ad
róla írásban, és azt elismerje, vagy cá-
folja. Mindeiiki csak a saját adatát kapta

elképzeléseiket, hogy összevethessük a
fenti altematívával.

Eszrevételeiket E-mail címen is eljut-
tathatják hozzánk, cserébe folyamatosan
megküldjük a rendelkezésünkre álló infor-
mációkat. Hamarosan egy honlapot is
útjára bocsátunk. E-mail: Hiba! A hi-
vatkozási forrás nem taláIható.Hiba! A
hivatkozási forrás nem található.

Ha van számítógépük, modemük és tele-
fonjuk, segímnk Onöknek abban, hogy
ingyenes és teljes körű E-mail szolgál-
tatáshozjussanak.
Pilisborosjenő, 1999. január 10.

Dessewffy Erzsébet,
Körtvélyesi Tibor, Mazmger Péter,
Mester Zsolt Barna, MesterZsuzsa

Vízhányó Anikó

meg. A postaköltség elfogadása nem a
polgármester joga, és mivel végrehajtási
kötelezettség terheli a törvény erejénél
fogva ajegyzőt, ez ügyben nem is tehette
volna meg a Társulat, hogy a lakót ne
értesitse.

Leveleimet nem áll módomban
visszavonni, de amennyiben a Pol-
gármester úr úgy gondolja, hogy a hivat-
alosan kiadott, a lakókra vonatkozó

kivetését pontosítani kívánja, úgy kellö
indoklás mellett a hivatal azt megteheti.
A Társulat tagjai nem csekély anyagi
áldozattal hoztak létre egy olyan
beruházást, mely a továbbiakban anyagi
hasznot hoz az önkormányzatnak. Min-
den társulati tagnak tudnia kell, hogy
akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik,

legyenek az magán, vagyjogi szemé-
lyek -annak költségeit viselniük kell.
Mégpedig olyan mértékben, amennyire a
tisztítókapacitást terhelik. Csak remél-
hetem, hogy a beruházás végeztével el-
számolás lesz és nem leszámolás.

Köszönöm azoknak akik eddig
is véleményükkel segítették munkámat,
és kérem, hogy gondjaikkal keressenek
meg a továbbiakban is.

Marton Ferenc társulati elnök

A szerkesztőség ezzel lezártnak
tekinti a vitát!
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Dr. Baksa Eva

Dr. Kovács Levenle

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács György Oröm, Honvéd u. 24.
Dr. Venesz IIonai Pbi.. Mária u. 13.

Dr. Kormos József Oröm, Doklor u. 21.
Dr. Péteríiy László Oröm, Dózsa Gy. 18.
Dr. Meggyesi Tünde Pbj., Steinheim u. 2.
Dr. Kovács Levente Oröm, Honvéd u, 24.
Dr. Baksa Eva

Ejszakai ügyeleti
18-08-ig

Oröm Dózsa Gy. u. 69.

Dr. BaksaEva
Dr. KormosJózsef
Dr. Kovács Levente

Dr. BaksaEva
Dr. BaksaEva
Dr. Baksa Eva

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440

időszak: Hétvégén:
péntektől hétfő reggel 8-ig

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

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

Naponta 8 - 1830-ig
Szombatoh 8- 12-ig

Pengó' Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX, hírlap vasárnap 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

" íé ,:
. Fénymásolás MTNOLTA géppel A/4

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

. Walt Disney ajándéktárgyak kaphatók

Top Video Téka, a kölcsönző!
Nyitva: hétfotől-szombaüg: 15-21 óráig;."";

vasamap: zarva

(Pbj. Rózsa u. 2. a templomnál)
>

>
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UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi
ügyvéd

a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapítása az új gazdasági törvény
szennt.

Örökösödési, házassági, polgárjogi, bér-
leti, megbízási, adásvételi szerződések,

stb...

Végrendelet elkészítése
Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19között
a 336-504-es telefonon

ilisborosjenőir üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Kmálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gipszek, ragasztók, betonelemek, ce-

ment. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőföld, kulé kavics, stb.
Gáz-cseretelep.

Konténeres és teljeskörű szállitás kedvező áron
Nyitvatartás: hétfőtőt - péntekig 7-17-ig

06-26-336-466, 336-188, 336-066

FlLLÉRES KUCK.Ó
( a Pöttöin ABC mellett)

Női, férfi, gyennek ruházat, cipő, papucs, fehémemű, játék és még sok más!
OLCSÖ ÁRAK!

Február l-töl-14-ig 20-30^0% ÁRENGEDMENY!
IDE MINDIG MEGÉRI BENÉZNI!

Szeretettel várunk mindenkit!

KISMAMA KLUB

Február 11-án /csütörtök/
lo-12-ig

- Cwni vagy ujjszopás?
- Az esti lefek\'és ideje.

Február 25-én /csütörtök/
lo-12-ig

- Egyéni gondok, örömök.
- Fejlesztö játékok.

. :1
^\:
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Alapftotta: az Onkormányzat Képviselo Testületa
Felelos kiado: Szagedi Róbart polgármester
Felelos szerkeszto: Fáyné Dr. Péter Emese

A szerkesztoség címe: 2097 Pilisborosjeno Fo u. 16.
Tf: 06.26-336.028, Fax: 06.26.336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.

PiLis2000
INGATLANKÖZVETITŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATO KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás
külföldieknek is, videofilmes nyilvántartás.

számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés, ügyvédi
közreműködés. Elsösorban Pilisborosjenő, Uröm,

Budakalász teruletén 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

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

/. .
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Meghívó

A Pilisborosjenői Öiikormányzat Kulturális Bizottsága szervezésében szeretettel ineghíviink minden érdeklődőt
1999. március 13-án (szombaton) délután 16 órára a

Reichel József Művelődési Ház nag^ermében tartandó március 15-i megemlékezésre. Azünnepélyen
Szegedi Róbert polgármester beszédét a helyi általános iskolások inűsora a középiskolások szavalata, zeneiskolások

muzsikája,valamiiit Fodor Tamás és Papp János színmíivészek szavalata követi.
Az ünnepség keretében Birkl László magáiigyíijő aiiyagából bemutatót tart, "Petőfi arcok"cimmel majd a Petőfire yonatkozó

kérdések helyes megválaszolását díjazásbaii részesiti. Bárki résztvehet a versenyben! A díjak a Szabadságharc 150. évfor-
dulójára kiadott tárgyak lesznek. Több jó válasz esetén sorsolás dönt.

A rendezvény után állófogadásra luvjuk Pilisborosjenő ünneplő
Mindeiikit szeretettel vár a Kulturális Bizottság.

A^A. AAAA. \A. A.A. A,A^AAAAA1AAAÁAAAAAAAAAAAÁAAAAAÁAÁA1
Emlékezzünk...

Az elinúlt eszteudő folyamán az 1848. évi márciusi for-
radaloni 150. évfordulóját üunepeltiik. E történelmi eseinény
üzenete egyértelmű számuiikra, mivel ekkor szíiletett a magyar
polgári nemzet. Azouban 1849 kapcsán már nem csak a tavasz
dicsőséges pillanatait ümiepeljiik, hanem a fájdalmas elbukás
és a nemzeti gyász őszére is emlékeznüiik kell.

1849. augiisztusában egy éppen inegsziilető neinzet első
nagy álmát, - a fiiggetlen Magyarország illúzióját oszlatta szét
két idegen nagyhatalom. Az áldozatok azonban nem voltak

hiábavalóak, mivel 1848-49-ben az ország meginutatta erejét,
és ezért 18 éwel később széleskörű önállóságot kapott, mint egy
európai nagyhatalom, - az Osztrák-Magyar Monarclüa szerves
része. Bár 1849. Törekvése, a teljes függetlenség nem valósult
meg, a Kiegyezés (1867. ) egy korszeríí alkotmáiiyos állammá
einelte Magyarországot.

A 150 éwel ezelött történt eseményekre emlékezve ren-
dezi meg a Pilisborosjenői Önkormányzat Kulturális Bizottsága
- immáron hagyomáiiyos - inárcius 15-i ünnepségét.

osjenői Polgárok!

A Pilisborosjenői Öiikormányzat fontosnak tartja, liogy a ncinzeti
ünnepek alkalmával a falu házain minél több zászló legyeu
kirakva. Szeretnénk lehetővé tenni - a Kulturális Bizottság
kezdeményezésére -, hogy nünél egyszerííbben és olcsóbban lioz-
zájuthassanak nemzeti zászlónkhoz.

Ezért az alábbi lehetöségre szerelnéiik felhívni figyelniüket:
. 1999. március 3-án és 4-én 17 - 19-óráig

a Műwlődési Házban nemzeti színű, kitűzhető zászlót ániluiik
800 Ft/db egységáron.

Felhívjiik a fígyelmet, hogy a zászló eredeti ára
1600 Ft (+ 230,-Ft a riid), a külöubséget a
Kulturális Bizottság saját keretéből fedezi.

50 darab zászló erejéig.
Előzetesen érdeklődni a 06-60-333-330-as telefonon lehet

A tartalomból:
. Öiiteormányzati faírek -s-
. Bgyházi oldal
. Közérdekü införmációk

í3>/s<s-<-&
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Nőnapiköszöntő ^

2
Ezzel a pár sorral, faluiik férfi lakossága nevében sok

szeretettel köszöntjük községüiA hölgyeit a
Nőnap alkalmából. *

" Remek városok, puszták és az ég is .
Körülötted van minden s azért mégis .
Csak tégecl lát meg, téged aki lát ,3
Éretted volt csak acldig a világ.

(JózsefAttila) ff

a Kulturális Bizottság férfi tagjai

e 0000^ -
1
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A tartalontból:
Kultúra- szabadíáő
Felhívások

Német nyeh^en



Onkormányzati hírek, információk

Pilisborosjenő község
Onkormányzatának 1/1999/11.4.,

számú rendelete

A telepengedély alapján gyakorol-
ható ipari tevékenységekről és a
telepengedélyezés rendjéröl
Altaláiios rendelkezések

l. §.
l/ A rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenő
község közigazgatási tertlletén működő ipari
tevékenységet végző vállalkozókra és
gazdálkodó szervezetekre.
11 A telepengedély (továbbiakbau hatósági bi-
zonyítvány), amelyet az összesített szakliatósági
engedélyek alapján kell kiadni, az ipari
tevékenység gyakorlati tblytatására igénybevett
helyiségre, területre vonatkozik, de személyhez
kötött.

3, Az ipari tevékenység gyakorlásahoz ki-
adandó hatósagi bizonyitvány kérelmet az
öiikomiányzatjegyzöjéhez kell benyi ijtani.
4, Ha a telephely létesítése építési engedélyhez
kötött, az ingatlan tulajdonosa, használója a
meghatározott ipari tevékenységre előzetes ál-
lastbglalás kiadasat kérheti az ipari
tevékenység gyakorlásához.
5/Ajegyző az ipari tevékenység gyakorlasahoz
kiadandó hatósági bizonyitvány kérésére
kötelezlieti a vállalkozót és a gazdasági szer-
vezetet, ha a telephelyéii a mellékletben fel
nem sorolt olyan ipari tevékenységet kiván
folytatui, amelyuél a felhasaiált és a tecluioló-
gia során keletkezett anyagok, illetöleg
üzemeltetett berendezések miatt egészségár-
talom, tiiz- és robbanásveszély léphet tel, vagy
amelynek zavaró kömyezeti hatása miatt (lég-,
vízszemiyezés, zajhatás) az ipari tevékenység
engedélyezése indokolt.
Eljárasi reudelkezések
2. §.
1 / Az ipari tevékenység eugedélyezéséhez szük-
séges kérelemben meg kelljelölni:
/a/ a telep címét, tulajdonosának nevét és címét
/b/ a telep hasziiálatának jogcimét ( saját tulaj-
dou, bérelt stb.)
/c/ a telepen folytatni kívánt ipari
tevékenységet
/d/ ha a telepen veszélyes anyagok vaimak, vagy
veszélyes hulladék keletkezik.
2, Ha a kért tevékenységre a korábban hataly-
ban volt jogszabályok alapján már adtak ki
telephelyengedélyt, vagy mas ipari tevé-
kenységet eugedélyeztek, úgy arra a kérelem-
beu hivatkomi kell.
3, A kéreleniliez mellékelni kell:
/a/ a telep és közvetlen köniyezetének helyszíii-
rajzát
/b/ a szomszédok iievét ós címét, uyi-
latkozatukat az ipari tevékeiiység végzésével
kapcsolatban
/c/ építési, vízjogi engedélyeket, továbbá
/d/ az Allami Népegészségügyí és Tisztiorvosi
Szolgalat illetékes elsö fokú felügyelöségének,
/db/ az illetékes rendőrkapitányságnak,
/dc/ az első fokú tűzvédelmi hatósagként eljáró
tűzvédelmi parancsnokságnak,
/dd/ élelmiszeripari tevékenység esetén a
Megyei Allategészségügyi és Elelmiszerel-
lenőrző Allomásnak,

/de/ főútvonalhoz kapcsolódó kérelem esetén a
Pest Megyei Allami Közi'itkezelő Közliasziiú
Tarsaságnak,
/df/ töltöallomas csetén a Területi Műszaki
Bizottsági Feltigyeletnek,
/dg/ az első fokú vízíigyi hatóságnak,
/dh/ a Kömyezetvédelmi Felügyelőség szak'-
véleménvét.

3. §.
l/ Az ipari tevékenysóg gyakorlasához új eu-
gedélyt nein kell kómi, ha ajegyzö megállapit-
ja, hogy a telepre korábban ugyanolyan
tevékenységre, vagy a köniyezeli hatás szem-
pontjából hasoiiló tcvókeiiységre mar adtak en-
gedélyt, az engedélyezés soráii inérlegelendő
köriilmények léiiyegesen nem változtak meg és
a telep a folytatni kívánt tevékeiiység foly-
tatasara alkalmas.
2, A jegyzö a szakhatósági eugedélyek alapján
az ipari tevékenysóg gyakorlására, tblytatásám
jogositó hatósagi bizonyítváuyt akkor adja ki,
ha ezekből megállapítható, hogy a
muiAavégzéshez szíikséges feltételek biztosí-
tottak és a kömyezetre gyakorolt hatása nem
haladja ineg a megeugedett inértéket.
3, A jegyző az engedcly inegadíisakor a 2. §. /3/
bekezdésébeii mcghatarozott szakliatósagi ál-
lástbglalások alapjáu az ipari tevékenység
gyakorlását korlátozliatja, az egyes technológiai
eljárásokat szabályozliatja, illetve inegtilthatja.
4, A jegyző a hatósagi bizonyítvány kiadásával
kapcsolatban az cngcdély megadásakor, vagy a
körülméiiyekjelentős változása iniatt késöbb is
kötelezlieti a vallalkozót vagy a gazdasagi szer-
vezetet meghatározott muiikalatok elvégzésére.
5/A vállalkozas vitelével kapcsolatos jánnüvek
ucm parkolhatnak közteriileteii, azokat a telep-
helyen kell elhelyeziii.
Záró rendelkezések

4. §.
1 / Aki az c reiideletbcii szabályozottakról eltérö
ntódoii olyan ipari tevckenységet végez, amely-
re a szakhatósagi ciigedélyek alapjáu kiallított
hatósági bizonyitvaimyal uem reiidelkezik, vagy
ipari tevékeuységét engedély iiélkül több telep-
helyeu, műhelybeii vcgzett, vállalkozó esetében
a vallalkozói igazolvany megvonását vonja
maga után, gazdálkodó szerezet esetóbcn a
jegyző bcjelentéssel él a cégbíróság l'eló a tár-
sasag megszüntetésére.
2, A hatósági bizonyítvány kiadása iránti
kérelcin illetéke azonos a mindeiikori állain-

igazgatási alapillctókkel.
3, Azon vállalkozók, gazdalkodó szervezetek,
amelyek ipari tevókcnysógüket 1997. jíuüus 3.
és a jelen rendelet hatalyba lépése közötti
időpontban kezdték meg, a hatósugi bi-
zonyitvany kiadása iránti kórclinüket legkésőbb
a rendelet hatályba lépósót követő 30. napig
kötelesek az öiikonnányzat jcgyzojéhez beiiyíy-
tani.

4, Az 1997. júuius 2-ig kiadott telepeugedé-
lyeket a vallalkozó, gazdálkodó szervezetek
legkésöbb jelen rendclet hatalyba lépését
követö 30. iiapig ajegyzőhözkötelesek beuyíij-
tani, egyidejüleg nyilatkoznak arról, hogy a
korábban kiadolt telepengedélyben szereplö
feltételek változatlanok. A jegyző a 3. §. /l/
bekezdése, valamiiit a vállalkozó, gazdálkodó
szervezet nyilatkozata alapjan a korábban ki-
adott telepengedólyt zaradékolja, illetve vál-

tozás esetéu az ipari tevékenységet végzőt új
engedélyezési eljarás üiditására kötelezi, vagy
az engedély ellenjegyzése mellett a 3. §. /4/
bekezdése alapjánjar el.
5, Aki a rendeletben foglalt rendelkezéseket
nem tartja be, szabálysértést követ el és a
szabálysértési kódex alapján kiszabható
péiizbírsággal sújtható.
E rendelet 1999. március 15. napján lép hatály-
ba.

Szegedi Róbert polgániiester
Dr. Hegedűsné ScliinidtAgnesjegyző

Pilisborosjenő község Onkor-
mányzatának 1/1999./H.4./ sz. Kt.

számú rendeletéhez
Tclcpengedély kötcles ipari tcvékenységek:

I. Autószerelö, betoii- és műkőkészitö, bútor- és
épíiletasztalos, bognár, broiiz- és rézműves,
bőrfestö, cukrász, esztergályos, faesztergályos,
féimyomó, fényező, fűrészelő, galvanizáló,
garazsipar, géplakatos, gumijavító, centírózó,
hegesztő (gáz-, villany), hentes- és mészáros,
karosszérialakatos, kádár, kelmefestö és vegy-
tisztitó, kovács, inószégető, műanyag-feldolgo-
zó, műanyag- hulladék-darálás, darabolás, öntő,
ónozó, ólmozó, ólomöntö, mártó, síküveg csi-
szoló, és tükörkészitő, tímár, üvegcsiszoló,
üvegműves, vegyi anyag készítö és előállító,
zomancozó, vas- és fémszerkezeti lakatos,
egyób élelmiszeripari tennékek elöállítása.
II. Az ipari tevékenység, amelynél a felhasziiált
és a technológiai eljarás során keletkezett
aiiyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések
iniatt egészségártalom, tűz- és robbaiiásveszély
léphet fel, illetőleg, amelynek zavaró
köniyezeti hatása miatt (levegő, vízszemiyezés,
zajhatás) a telepcngedélyezési eljárás lefoly-
tatása indokolt.

HI. Az ipari tevékenységet végző vállalkozó
köteles a kömyezetre ártalmas anyagok
gyüjtésérc és elszállítására vonatkozó doku-
mentációt bemutatni.
Az eugedély kérésnél a veszélyes hulladék be-
fogiidását igazolni köteles a befogadótelep nyi-
latkozatával

Dr. Sclunidtnó Hegedűs Agnesjegyző

A Duna Menti Regionális Vízmű
RT tájékoztatása

Ertesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy a Duna Jobbparti Uzemigaz-
gatóság irodaja elköltözött.

Uj címünk:
Szentendre Kalászi út 2.

Ugyfélfogadási napok:
Hétfö 07, 00-16, 30-ig
Kedd 07, 00-13, 00-ig
Szerda 07, 00-13, 00-ig
Csütörtök 07,00-13,00-ig
Péntek szünetel!

Szelektív hulladékgyűjtés

A települési szilárd hulladékban jelentős
memiyiségben található olyan hulladék, amely
hasziiosítható (papír, üveg, műanyag, tem,
stb. ). Igy igen fontos gazdasagi és
kömyezetvédelmi szerepe van amiak, hogy a
települési szilard hulladék egyes alkotórészeit
a lakosság szelektíven (elkülönítve) gyíijtse,
ezáltal a lerakóhelyek kapacitásával
takarékoskodjon, részben a megfelelő lera-
kóhelyek hiánya, részben pedig a lakossagnak
a lerakóhelyek létesítésével szemben megiiyil-
vánuló növekvő ellenállása iniatt.

A lakosságnál keletkező települési szilárd hul-
ladék összetétele eröseu változó. Az utóbbi

évek tendenciája az, hogy egyre uagyobb
háuyadban tartalmaz veszélyes hulladékot. El-
sősorban a következő települési szilárd hul-
ladék-komponensek gyíijthetők szelektiven:
- nem veszélyes hulladék-komponensek: pa-
pír, fém, üveg (fehér-színes külön), müaiiyag

veszélyes hulladék-komponensek:
szárazelem, háztartási vegyszennaradék, fes-
ték, festékesdoboz, festékoldó-szer, fénycső,
aeroszolos tlakon, gyógyszennaradék, stb.
E hulladékok gyííjtését azonban csak akkor

célszerii bevezetni, ha ezek további feldolgo-
zasu (hasznosítása) megoldott, illetve a be-
gyíijtölt memiyiség ós a feldolgozíisi kapacitas
egymásnak megtelelő,
A települési hulladékokból ujrahasziiositott
anyagok csökkentik a tcmiészctböl a gaz-
daságba belópő anyagmennyiségeket
(tennészeti erőforrasok kihasznalása), illetve a
gazdaságból a termószctbe kilépö anyag-
mennyiségeket (köniyezetszennyezés). Továb-
bá megtakarítjuk a nyersanyagok kiter-
meléséhez és feldolgozásához sztikséges ener-
giát és költségeket. E megtakaritásokat azon-
ban legiiikább a fejlett ipari technológiak szii-
perszeleklív és nagy tisztaságú hulladékainak
újrahasziiositásakor realizalhatjuk.
A szelektiv liulladók ujrat'eldolgozasának gaz-
daságossagát belolyasoló nóhany tényező:

a hulladék szelektivitásának mértéke

(további szelektálas, válogatás),
a hulladók cgyéb szennyezettségének

niórtéke (tisztítas),
- a hulladók feldolgozási teclmológiájának
hatékonysága,
- akluális iiyersanyag árfolyamok, stb.
A szelektív gyíijtést központilag meg-
szervezelt reklánikampaiuiyal célszerű
bevezetni. Mindeii részlvcvőt előzőleg meg

kell győziii a szelektív gyűjtés elönyeiről, az
egyén számára lebontható, megfogható,
valósagos és a társadalom számára nyújtott
előnyökről (kömyezet tudatosság fejlesztése).
Az elmúlt években lezajlott szelektív hul-
ladékgyíijtési kisérletek azt mutatják, hogy a
lakossag kömyezeti érzékenysége fokozódásá-
nak eredményeképpen ugyan nő az aktivitás a
gyíijtésben való részvételbeii, ugyaiiakkor az
alacsony ismeretszint a hulladékgazdálkodás
terén sztikségessé tesz bizonyos szakmai
segítséget amiak érdekében, hogy a szelektivi-
tás kellően jó legyen (iskolai oktatás,
lakossági fónimok).
Hosszútávon kömyezetíüik és társadahnunk
számára a hulladék-megelőzés kell, hogy
legyen a cél (az a legjobb hulladék, ami nem
is keletkezik). Azonbaii hatékony hulladék
megelőzés mellett is nagy inennyiségű hul-
ladék képződik mindeiinapi életüiik során, igy
tehát nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a szelektíven gyűjtött, majd újra-
hasznosított iiulladékok nem terhelik

gyí'ijtőedeuyeiiiket (kukáüikat) és a jelentös
bemházási költséggel megépített, véges ka-
pacitású települési hulladéklerakókat.

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!

Az Oiikonuányzat 1998. januárjától a már (^)nök altal is megismert
RUMPOLD K-ft. - vel kötött szemétszállítási szerzödést. Ebben, a

szolgáltatást végző vállalta a településen keletkezö üveg és papirhul-
ladék szelektív elszállítását. Erre most kerí'ilt sor, így a laluban kót
helyen - a Fő út -Templom utca sarkán illetve a József Attila iitcával
szemben a Fő úton - telepitettek egy üveg illetve papir gyíijtósére
átalakitott kontéuert. Kömyezetünk védelmében, a szemóthegyck
csökkentésének érdekében, kiinduló lépésként kérjük óljenek a
lehetőséggel. Helye2zék el hasziiált üvegeiket illetve hulladék papir-
jaikat ezekbe a konténerekbe! Reméljük Magyarorszagon is
hamarosan kialakul a korszem hulladékfeldolgozás ós czaltal az egyéb
hulladékok szelektív gyíijtésére is sor keríilhet. Bíziuik abban, hogy a
kezdeményezés beválik, mindenki a célnak megfelelöen liasziiálja,
csak üveg és papír lesz a konténerekben. Együltmüködésükre szamí-
tuiik.

Polgámiesteri Hivatal

Pappnó Fehér Aiuia
műszaki előadó

Tisztelt Epítmény Tulajdonos!

A Polgánnesteri Hivatal felülvizsgálta az igényként
felnierült adómentességek lehetőségét, miszerint a-z új építésű
lakasok, lakasbővitések esetében a huszonöt év adómentességet
nyújtó jogerős hatarozattal rendelkező lakosok a határozatban
foglalt időtartamig adó mentességet élveznek az építinényadó
vonatkozásában.

Kérjük, hogy akinek ilyen határozat a birtokában van, úgy
aiinak ténymásolatát csatolja az épitményadó bevalláshoz vagy
külön nyi'ijtsa be azt. Az adómentességet czen igazolás ellenében

tudjiik csak megadni .

Az építményadó bevallásának végső beadási határideje
1999 fcbniár 28. volt.

Ezt követően leadott és a bevallást clmulasztók bírságolás alá
esnck.

Polgamiesten Hivatal
Adó

Hlirek a IVIissziós Házból...

*Megkésve ugyan, de nagy köszöuetet mon-
duiik Szendyué Fábián Erika kozinetikusuak,
aki az összes kedves idős hölgyet újjávará-
zsolta, s mindezt elleuszolgáltatás iiélkül.

*Ugyancsak köszönjük Papp Tiboménak a hoz-
záiik eljuttatott auyagokat, ügyes kezíi nagy-
mamáiiik csodálatos dolgokat készítettek
belőle.

*Nagy örönuuel fogadtuk Berkiné Fehér Eva
gyógytornászt, aki hetente bejön hozzánk
tomáztatiii, sőt egyéni gyógytoniát alkalmaz a
betegségek szerint.

Nagyoii hálásak vag)iiiik, hiszeii ez a tonia
nagyou sokat segit, hogy a már meglévő
betegségek tovább iic romoljanak.

*A Misszió.s IIáz szcrctettcl vár minden

olyan idos cmbcrt, aki magányosan lölti nap-
jait, nálunk bii'tosan jó társa.ságra lalál. A
nehezebben mozgókat autóval bcszállítjuk
reggel, délután pcdig hazavissztik. Csak az
étkezésért kell díjat lizetni!
Dr. Kovács György doktor úr hetente mindeiikit
egyszer megvizsgál, felírja a gyógyszereket.
Van turdósi és inosasi lehetősóg is'

*Hazigondozói szolgáltatásunk is működik:
azok az idős, egyedülálló, beteg borosjenöiek

vehetik igénybe, akik inár egyedül nem tudják
magukat ellátni.

Szívesen segítüiik!

C'iműnk: Iskola u.2. Telefon: 336-094
Nagy Beatrix

KÖSZÖNET

Szerettel köszönjük iiieg Révész Arpád
önzetlen segitségét, mellyel a Jótékonysági
Bolt belső átalakításában segített.

Karitász Csoport
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1999. MÁRCIUSI HÍREI

Március

E hónap neve a tennészet ébredésének,
megújulásának a reményét táplálja beimüiik
emberekben. Teremtőiikben, a mi memiyei
Atyáiikban, aki ezt a várakozást, szép reményt
belénk oltotta, szintén van ilyen szép,
várakozasbeli remény?

Igen van. Bizoiiyság erre Jéziis emberré le-
vése. O, aki eljöttközéiik, hogy lelküiik jegét,
zi'iaiiaraját megolvassza, s szeretete napsu-
garával járhatóvá tegye az Atya felé vezető
utat, bemutatta, hogyan kell felülkerekedni
emberségességünk sok-sok ellenségén,
hogyan kell úrrá lemii a gőgön, féltékenysé-
gen, becsvágyon, irgalmatlanságon, kapzsisá-
gon stb. Törékeny akaratuiikiiak az (:) irgal-
mas szeretete ad segítséget, ha kérjük Ot.

Nagybőjt!
Mint a nagy temészet, mi is újuljunk meg
lélekben. Találjuk meg igazi ember-
ségességüiiket. Ha akarjuk, meg is leljük. A
keresztút Hozzá vezet. Jéziis kitárt két keze,

értíüik meghasadt szíve irgalmas szeretettel
nagyon vár bemiüiiket!.

Március 7. Nagybőjt 3. Vasámapja
"Vigyáziii a nyelvlüikre" a mai kifejezéssel
azt jelenti: érezztüik felelősséget azért, amit
mondmik.

A lüt gyemieki magatartás - Isten azért alko-

tott müiket, hogy gyemiekei legyíiiik. Belefi.il-
ladunk az úgynevezett "fí'iggetlenségüiikbe",
kételkedésíinkbc. Az ember kóptelen igazán
hitetlen lenni. A hit tennészetesebb, mint
minden más, amit mi "temiészetesenek"
neveztüik. Sokkal hívőbbek vagyiuik, sem-
mint hinnők, sokkal inkább gyemiekek
vagyi uik, mint képzelnéiik. Kétszeresen is Is-

ten gyermekei vagyunk: először is mint
teremtmények, másodszor pedig mint akik a
keresztségben újjászulettek. /LOUIS EVELY/

Március 14. Nagybőjt4. Vasamapja
Március 15. NemzetiOmiep
A bűnbanat nemcsak erőfeszitést és terhet
jelent, hanem örömöt is, méghozzá olyan
örömöt, melv semmiféle más forrásból nem
fakadhat. Ugy tíinik, hogy a modem ember
bizonyos értelemben elveszitette ennek az
öröniiiek az ízét, és elveszitette amiak a lelki

erőfeszítésnek örömét, mely lehetővé teszi,
hogy sajat lelkében találja meg az igazságot.

Március 19. Szcut .Tózsef

Életíiiik utolsó pillanatabaii mindent latni fo-
gui-ik, amit gondoltiuik, mondtuiik, tettiüik -
és látni fogjuk azt is, amit mulasztottunk: amit
gondolnunk, szólnunk, temiünk kellett volna,
ha felhasználtuk voliia Isten kegyelmét. Látni
fogjuk, szzivaink ós tetteiiik miképpen hatot-
tak niasoki'a. Látni fogjuk, vajon jótetteiiiket
valóban tiszta szcindék vezette-e?

Március 21. Nagybőjt 5. Vasámapja

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
ümiepe
"...Nem lehet tudni, hoiman vette e száj a
szókat,

mert rajta még sosem volt beszéd.
A szél elállt, a mindenség alélt,
a Kezdet szól igy, s benne a Vég.
Aztan csak mondta, feledve, hogy otthona az
Ég.
S akihez szólt: értette, bár angyalul beszélt..."
/I'iiszta Sándor: ANNI-JNCIACIO/

Március 28. Virágvasámap
Az egyház vándorolva járja útjait: A világ
íildözi, Isten vigasztalja. Az Ur keresztjét és
halálát hirdeti, amig el neinjön. Megerösíti a
föltámadt Ür ereje, hogy külsö-belső bajait
türelemmel legyözze, és a valóság homályos
képével ugyan, mégis hűségesen hirdesse a
világban Ura misztériumát, amíg az végül is
meg nem mutatkozik teljes világosságban.
/II. VATIKÁNI ZSINAT: LUMEN GEN-
TILJM/

A 10 órai szcntmi.sc kcretében barkaszen-
telés és a PASSIO éneklése!

Geldgeschenk für die
Grundschule in Pilisborosjenö aus

Hessen.
Bereits zum zvveiten Mal hat der Hessisclíe Finanzininister

Karl Starzacher durch die Vennittlung von Schulamtsdirektor
Wemer Klein der Gmndschule in Pilisborosjenő eine Geld-
spende ziikoiTuuen lassen.
Zu Weilmachten 1997 überbrachte Wemer Klein 1000 DM
und nachtragliche fiir Welluiachten 1998 500 DM.
Das Geld solle tíür notwendige Unterrichtsmatcrialien uiid für
die Verbessemng des Deutschunterrichtes genutzt werden.
Herr Klein richtete herzliche Grüsse des Finaiizministers aiis
und \vímschte den Kmdem und Lelirem der Schule lür das
Jalir 1999 alles Gute

Bürgemieistcramb.

HIRDESSEN A HIRMONDÓBAN!
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal:
tizenliatod oldal:

25. 000,-Ft
12. 500,-Ft

6. 500,-Ft
3. 500,-Ft
2. 500, -Ft

Fenti árak az AFA-t is tartalmazzák.

Legalább három havi, egymást követö liirdetés eg;'idejíí.
készpénzes beüzetése esetén fenti árakból 10 % kedvezményt
aduiik.

Pénzajándék a pilisborosjenői AItalános Iskola
részére Hessen tartományból

Inmiar második alkalommal juttatott a hesseni péiizügyminiszter
Karl Starzacher úr Werner Klein iskolafelügyelő igazgató
közvetitésével pénzadományt a pilisborosjenöi iskolának.
1997. karácsonvára hozott Wemer Klein úr 1000 DEM, 1998.

karácsonyam pedig 500 DEM összeget.
A pénz sztiksóges oktatási eszközök vásárlásám és a német
nyelvíi oktatasjavitása céljara kertil felhasziiálásra.
Klein úr a péiiziigyminiszter szivélyes üdvözletét tolmácsolta az
iskola tanulóinak és tanárainak, az 1999-es évhez minden jót
kívant.

I'olgánnesteri Hivatal

A liirdetéseket egyéni kerettel, vagy különleges kérés (fénykép,
grafíka, logo) esetén 5 % felárral vállaljuk.
A liirdetéseket szíveskedjenek leadni és befizetni minden hónap
20-áig, pénztári órákban (hétfőn 13-18-óráig szerdán 8-16
óráig) az öiAormányzat pénztárában. Ezen kívüli időpontban,
prograinok idején vagy a 06-60-333-330-as telefonon egyeztetett
időpontban a Művelődési Házban Windisch Lászlónál van
lelietőség a hirdetés megrendelésére.

Ez.úton kösz.önjük meg törzshirdetó'inknek és leendöpart-
nereinknek, hogy hirdctéscikkel támogatják községunk lakói-

nak informálását, lapuiik megjelenését!

KULTURÁLIS ÉLET
PILISBOROSJENÖN

OKTATÁSI, KULTURALIS ES SPORT
BIZOTTSÁG

A bizottság vezetöje Galambo.s Ferenc. Be-
mutatnom bizonyára nem szílkséges, hiszen
életrajzát nemrég olvashattuk a képviselő
választásokat megelőzö írásokban. Nem
először vesz részt a kulturális bizottság
mmikájában, hiszen az előző ciklusban is
segitette a bizottságot képviselöként.

-Kik a hizottság tagjai, illelve a mmikájukat
segitő külsö tagok? - Milyen szempontok
alapján kerültek megválaszlásra a ki'tlső
tagok?
A különbözö bizottságokra javaslatok szület-
nek, ezek kerülnek a képviselők elé, ame-
lyeket szavazással fogadunk el.
A tagok iiiég Szimeth Mária és Mocsán
József.

A külső tagok beválasztasánál szempont,
hogy valamilyen szakirányú végzettsége vagy
feladata legyen , amellyel segitheti az itt folyó
mmikát. A beválasztott tagok:
Pertzel Gézáné (volt óvodavezető) és
Kucsera László (sportvezető).
Szóba keriilt még Szántó Mária választása is,
de mivel a bizottság 3 képviseló és 2 szavaza-
ti joggal bíró külsősből tevődik össze, így ő
tanácsadói- javaslatadói segítőként vesz részt
a muiikában.

-Mi a feladata a bizottságnak? Van-e éves
programtervezete vagy mindig az aktaalitá-
sokkalfoglalkozik?
Jó lerme egy olyan prograninapíárt kuiolgoz-
ni, ahol a különböző mtéziiiények, csoportok
az egész évi müsorukat egyeztethenék ill. mi
lakosok is titdnánk fiii köziil választ/iattink?
Mint a megnevezés is jelöli, a bizottság a
község kultúrájával, oktatásával és
sportéletével kapcsolatos ügyekben hivatott.
A feladatok közé sorolnám: az állami tüuiep-
ségek, rendezvények szervezését községi
szinten, különböző intézinények vezetőivel
való kapcsolattartast. Helyet kaptuiik például
az iskolábaii működő "Iskolaszék'

muiikájában.
A bizottság már targyalta, hogy milyen kul-
turális §s sport megmozdulások meriilhetnek
fel az év folyamán. Ten.'ezzlik, hogy az összes
bizottságot, intézményt és a kisebbséget
felkérjük, hogy adják le az általuk szervezésre
kerülö programjukat erre az évre vonat-
kozóan. Folyamatban van egy programiaptár
szerkesztése és aimak majdani kinyomtatása.

-Az .4RT-ben (Altalmws Rendezési Terv)
nielyik teTvezet keri'tlt elfogadásra az iskolát,
niiívelődési házat és a sportolási lehetö-
ségeket illetőeii?
A rendezési terv már több izben atgondolásra,
megbeszélésre keriilt. Felmeriilt, hogy milyen
tertileteket lehetne bevomii, tervek késztlltek

az iskola bövitésének kapcsán, a különböző
sportpályák lehetőségének helyéről. Döntés
nincs még a rendezési tervet illetően, de na-
gyon sok olyan pozitiviim van, ami a költ-
ségek ismeretében megbeszélésre kerül. Sze-
retnénk egy olyan iskolát, amelyet a
képviselőtestület egyöntetűen támogat és a
lakossag megelégedésére épülne fel. Minél
előbb meg kéne kezdeni a muiikát, mert a
tapasztalat az, hogy több évcn keresztül kinló-
dunk czzel az iskolabővítéssel és mindig
valamiért elhalasztódik. Fólő, hogyha iiiost
sem döntüiik, akkor ismét csak húzódhat az

iskolaügy. Jelen pillanatban /február 15.,
határozat még nmcs.
-Menmire illik iiiegjelemii egy-egy in-
tézniényi rem'kzvényen? Voltavi olyan prog-
raiiioii, ahol sok kópviselö volí jelen, de
olyaxon is, ahol egy sem ...
Ügy gondolom, hogy az állami ren-
dezvényeket tiszteletképpen látogatni kell.
Képviselöként, polgármesterként, vagy in-
téziiiény vezetőként véleményem szerint illik
megjeleiini. Az uj bizottság arra törekszik,
hogy az állami ümiepélyek alkalmával
személyre szóló meghívóval értesitsük a lüva-
talos személyeket, vezetőket, díszpol-
gárokat, a lakosságot pedig kifüggesztett
plakatokon értesitsük. A közelgő ümiepre az
újságon kereszlül is felhívjuk a fígyelmet az
ünnep fontosságára, a programokra és
lehetőség kinálkozik majd zaszlók megvásár-
lásara jutányos áron, hogy községtüik ümiepi

diszbe "öltözliessen", hogy kitűzliessük a
házakra a zászlót, mintegy visszatükrözve az
ünnep hangulatát és annak tiszteletét. A
gyártótól 5o db zászlót rendeltüiik, melyeket
itt foguiik anisitani a Műv. Házban, megadva
a lehetőséget arra, liogy helyben, alacsonyabb
ároii hozzájuthasson mindeiiki.
-Jövöi-e itt az ezredfonliiló. Tervezi-e a bi-
zoltsáK CKV Pilisborosjenöröl szóló hiadvmiy
összeállitá.'sál? (A könyvtárbaii lalálható
aiiya^ iiihihnális, fiépanyag pecíig szinte mm
létezik.)

Igen, tervezi a bizottság cgy fényképes album
megjelenését, amely a múltat és a jelent
mutatná be. Kaptiiiik is a Minisztériumtól
egy felhívast awal kapcsolatban, hogy jelez-
zük az ezredfordulóra inilyen programok,
ötletek szervezesét kezdjük meg, illetve mit
tervezünk. A kisebbségi öiikormanyzat is

készül a régi hagyományok felelevenítésére,
bemutatására. Tervezi például a kisebbségröl
szóló album összeállítását és a búcsú

megszervezéset.
-Tániogatja-e a játszótér-szabadidöpark
sportpálya továbbépitését? Titdornásom sze-
r'mt a játszótér mellettí terület az egyházé,
melynek átírását a képviselő - tesfíiletnek
kellene kérvényeznie.
A sport területén igen nagy lemaradást érzek.
Eiuiek a községnek mindig volt fútballcsapa-
ta, kézilabdacsapata, sakk-köre és még sorol-
hatnam. Szeretnénk ,ha a sportélet ismét fel-
lendülne, s ezért kívánunk is tenni. Nincsenek

még letisztázva területek, hogy hol lehetne
egy pálya kialakításanak nekikezdeni. Sze-
retnéiik idén lehetőséget találni egy focipá-
lyára alkalmas terület kijelölésére. Például ott
van a régi volt pálya melletti terület, ahol az
öltözők voltak, ez a községé.
Valamilyen kisebb pálya kialakítását meg
lehetne valósítani. Emellett ajátszótér melletti
teríiletet ha az egyház visszakapná és lemon-
dana a községjavára, ott is lehetne sportolásra
alkalmas teriiletet kialakítani.

- Ömiek is felteszem a kérdést, hogyha
három kívánsága lerme, képviselöként mit
kérne?

l. A kultúrával kapcsolatban jó leiine, ha a
Ház visszakeriilne a kultúra szolgálatába és
teljes épület állna rendelkezésre a különböző
rendezvények megtartásához.
2. A második kívánságom az lemie, hogy az
annyit vitatott iskolaügy végre megoldásra
találjon, s egy korszerü, mindenki meg-
elégedését kiváltó intézinény épülne fel.
3. A hannadik, hogy a sportélet területén is
legyenek változasok. Mi 1945 után még fíata-
lon összeállva építettük meg a sportpályát, 3
éven keresztül, a csapatnak 25 évig voltam
tagja. Jó lemie, ha ismét szerveződne csapat,
deeliliezpályakell.
S hogy niii kíváfihatunk mi lakósok?
1. Hatékony és eredményesen müködő bi-
zottsagot.
2. Az intézinények működését minden téren
segítö határozatokat és megvalósítást.
3.Manapság is képesek vagyunk az össze-
fogásra jó célok érdekében, bizonyította ezt
legutóbb a játszótér megvalósitása is. Sportol-
ni vagyó gyerekeket és felnőtteket mindig
találni a szabadidöpark kömyékén. A
meccsekliez azonban nem elég a játékos és a
labda, pályára is sztikség van.

A kövctkező alkalommal a KONYVTAR
működéscről szcretnénk beszámohii.

FELHIVAS
Tisztelt Pilisborosjenői Ingatlantulajdonosok!

Az önkonnányzatok részére törvény irja elö a közigazgatási
teriiletükön lévő ingatlanok és tulajdonosaik cim szeriiiti nyilváiilartását.
Településünk a Blidakörnyéki Földhivatal adatbázisaból dolgozik. Ebbc. a
számítógépes adatrögzítéskor igen sok hiba került, ami az iiigatlantulaj-
donosoknak is kellemetlenséget, jogi félreértcseket okozhat. Ugyanakkor a
Polgarmesteri Hivatal miinkaját is nehezíti, mivel hivatalos megkcrc. séskoi-
ügyfeleink tévesen nyilvántartolt lakcímére küldötl levele solia nem keriil cl
igazi cimzettjéhez. Azért. hogy községünk törvényi kötclezettségénck clcget

tlidjon teniii. és az ingatlantulajdonosok tulajdonviszonyai telekkönyvileg rend-
bcn legyenek kérjük Önöket, hogy pilisborosjenői ingatlanaikra vonatkozó
irataikat /liilajdon lap. adá.svételi szerződés, telekrendezési határozat/, a Pol-
garniesteri Hivatatban. iigyfélfogadasi időben bemutatni sziveskedjenek. Hi-
vataliink. lchetöségünk szerint vállalja, az esetlegesen felmerülő vitatott prob-
lémák lisztázását a Budakörnyéki Földhivatalnál.
Segítségüket és liirelmiiket köszönjük:

polgármesteri hivatal
müszaki csoport



"Itt a farsang, áll a bál... " és volt is bemie
résztink.

A farsangi mulatságokat a legkisebbek
APRÓFARSAN G-ja

nyi totta, mely egyben jótékonysagi ren-

dezvény volt ajátszótérért. A színjátszók saját
irású ujjbábos meséje után jelmezbemutató
következett, ahol nagyon sok cica, törpe ,s
egyéb ötletes jelmezes képviselte magát. A
népi hagyomáiiyok közíil idén a csúfolódással
és a talujárással ismerkedhettüiik meg Éva
néni tánccsoportja jóvoltából.
S hogy ne csak a szereplők táiicoljanak , élő
zene csábított táncházba minden kicsit és

nagyot. A gyerekek ügyességi játékokon nyer-
hették meg a felajánlott ajándékokat.
Végül egy bohócpár próbalt nevetést vará-
zsolni a jelenlévök arcára. A rendezv'ény tá-
mogatói a következök voltak:
Pilisborosjenőért AJapítvány, a Filléres
kuckó, Művelődési Ház. Köszönet nekik,
valamint minden segítönek, felajánlónak és
résztvevőnek. A rendezvény bevételét a ját-
szátér- szervezőkiiek adták át.

Kultúra, szabadidő
Osszcállította: Dicncs Dóra

tagja is maskarát. öltött. Az eredniéiiyhirde-
tés iitán elkeztlőclötí a fergeteges biili, még
e8y~eSy tanár is íáncra perdiilt. Aki
megéliezett, azt. várla a bi'ifé. Az egyik terem-
ben leühii, beszélgelni és játszani is lehetelt.
Nagyszerüen telt az este ,windeKki jól érezle
niagáf, iiiig a hii// vóget fieni érl.
KiílöK köszöiiet a .'szervezőknek és lemezlo-
vas fiiiinká/áfiak.

FE LNŐ TTE K BÁLJA

A felnőttek balja a farsangi időszak végére,
azaz a "farsangfarkára" összpontosult.
A zenét a Vörösvari Sramli Zcnekar szolgál-
tatta.

Megvalasztasra keri'ilt a legötletesebb jelmez
is, mclyet az cgyben legügyesebb szavazúcé-
dula összeg^ijtö nycrt.

OVIS FARSANG

Már hagyomány az óvodában, hogy a gye-
rekek elöször csoporton belül, majd egytilt
vigadoziiak.
Nagy izgalom előzte meg a napot, hiszeii a
saját készítésű álarcok készitése mar sejtelte
az idő múlasát még nem érzékelő kicsikkcl
,hogy hamarosan átváltozliatnak, hogy egylitt
örüljenek k-ülönböző öltözetekbe bujt társaik-
nak. Az ovisfarsang napjának különlegessége,
hogy uiaguk az óvónénik is jelmezt öltenek, s
tulipámiak, méhecskének vagy éppen inese-
hősnek alcázva vigadoziiak egytitt a kicsikkel.

SULIFARSA NG

Két részben kerlilt megreiidezésre az iskolá-
sok farsaiigja.
A hó derekán az alsósok vettók birtokba a
Műv. Ház nagytennét. Ajelmezes felvonulast
magyar és német táncok beiuutatója követte,
majd táncházba hívták a jelenlévöket. Akinek
nem állt táncra a laba, készíthetett maszkot és
álarcot. Megismerkedhettünk egy farsangi
népszokással a "röiikliúzással" is. A büfében
anyiikák szorgoskodtak, s árulták a felajánlott
süteméuyeket, szörpöket.

S hogy milyen volt a felsősök farsangja,
álljon itt az egyik bálozó, Endrödi Attila 5.
osztálvos tanuló írasa:

FELSŐS FARSANG
A farsangot " télbiícsiíztató" névefi tartotíuk,
mivel az időpont niár a böjt iclő.-izakára
esett. Először a jelmezesek vomiltak fel, a
legjobbak jiitaloinban részesültek. Összesen
13 versenyszám volt, köztük kél tanániő is
ölletes jelniezzel lépeltfel. Még a zsiiri egyik

KISMAMA KLUB
Március 4. /csüt. / lo-12-ig

-Gyerekek ós négylábúak
-Előadas a "Szcmünk fónye" biztositásról. s
egyben lchetősóg a biztositás megkötésére.
-Egyszer volt, hol nem volt...
Beszélgelós a mcseköiiyvekről. Könyvajánlás

Március I8./csii(. /lo-12-ig

-Egyéni örömök, gondok.
-Az uj családtaniogatási rendszer.
-Háziiiiiinka kicsikuek, nagyok-nak

PRAKTIKA KLUB

Következő összejövcteltiiiket marcius 2o-an /
szombat/ fól 4-6-ig lartjuk. Az alábbi tárgyak
elkószitcséhez fogiiiik iieki:
-a iiiesehazba bcköltözik a s árkán y ,
-p a p i r l'e n y g ö m b ö t ragasztunk,
-aiiyagot gyíijthetsz atex ti Iko s ár
elkészitóséhez,
s megmutatjuk, hogyaii készül a 1] orgo11
r oiigy-s zo n yeg .

Hoziii kell ollót ós 100 forintot az alapcso-
niagra.

Vííruiik!

ÜNNEPRE KÉSZÜLÜNK

Szeretnél hiiszar lcmii? Vámiik március 10-én
/szerda/a Müv. Házba, 16 és 18 óra között,
ahol huszárcsákót készíthettek, KossuÜi -

cimert festhettek és nyomdázliattok, kokárdát
varrhattok, kisdobot ragaszthattok és megis-
merkedhettek a 48-as viseletek pontos meg-

nevezéseivel.

Valamint toborzóónekeket tanulhattok és
tánclépéseket sajatíthattok el.

FIÚSVÉTVÁRÓ

A liúsvéti készülődést szeretnéiik elősegíteni
a tavaszi sztinet idejében a gyerekek részére.
Kiscsibck, nyi ilak, papír tojástartók, diszek

készitesére váruiik beimeteket,
valamint segithetsz megkeresni a iiyuszikiiak
a tojasokat ós indulhatsz a locsolóversek el-

mondasának versenyén.
Mindezekre vámnk

március 3 1-én /szerda/ 15 és 17 óra között a
Müv. Házban.

avasz-köszöntő

1999. március 27-én
16-19 óráig

tavaszköszöntő rendezvény
lesz a Művelödésí Házbaii.

Néptánc bemutató és táncház
várja az érdeklődöket.

Belépö: 100, -Ft

A TIGAZ Rt. tájékoztatása szerint a
januári gáz futöérték:

34,00 MJ/m3 volt.

Hirdetés

RAJZPÁLYÁZAT
A Rcicli c I Jó zs e f Művelődési I-Iaz
r a j zpá lyaza to t hirdet a Neiiizeti íiii-
nephez kapcsolódóaii óvodas és iskolás korii

gyerekek részére.
Varjuk olyan - tetszés szerinti teclmikával

késztilt- niüvciteket, aiiiely az ünnephez kap-
csolódó csemónyeket dolgozza fel. A rajzokat
kiallítani szeretnéiik, a legjobbakat köim'- és

ra|zeszközjiitalombaiirószesitjük.
Beérkczósi liatáridő: marcius 10. /szerda/crre

a célra kilielyezett gyíijtődobozba.

Az Uröm községben található
Hegy Csemege (Üröm Fö tér 1.)
ániházlioz csatlakozóan a közeljövőben
megépülő 10-12 nr alapterületű
üzlethelyiségek elözetes lekötési
lehetöséggel bérbeadók.

Erdeklődni lehet a Budavidék Rt
központjában személyesen Rátkai Mi-
hálynál 2092 Budakeszi, Erdő u. 4. sz.
alalt vagy a 06-23-451-085/104 és a
06-20-9380-384 telefonszámon.

A KÖNYVTÁRRÓL...

A niai wagyar közköfiyvtárak legjobb
egyedeikben viár régen neni a könyvtárak a
szó hagyowáfiyos éríelniéhen - irta Kiss Jenő
a 3k-ban - fiafieiii ki'ilönféle ismerethor-
dozókkal gyarapodó fiiédiatárak, a/iol a
könyvek iiiellett j'elefi vamiak a kiilöfihöző
információs teclmikák is. "

Ezen az úton szeretném a községi
könyvtarat továbbfejleszteni.. Nagyon fontos
lemie egy szániítógép, mellyel az infonnációs
adattári hálózat beindíthatóvá válna, azonban,
míg a teclmikai fejlesztés péiiz kérdése, az
mfomáció begyííjtése rögzítése miuikával és
szervezéssel megoldható. Mindaddig, mig a

A Hírniondó janiiári szániában jeleztuk,
hogy fcbruár 10-én tartok előadást a
hazánk által is annyira áhított Európai
Unióról.

Nos, az időjárás igazán nein ked-
vezett, de az övig érő hóban is mintegy
harmiiic ember liallgatta nieg a beszámolót
az integrációról, s majdneii] egy óráig
záporoztak a kérdések.
Többen jöttek át Urömből, inegtisztelte az
előadást a polgármester úr, az iskola igaz-
gatónője és több kollega, a legnagyobb

Tatisztika avagy statísztika?
Oröimnel olvastuk volna a Hínnondó 1999,
februári számábau, hogy Mark fiiuikkal egyiitt
29 új lakója van községtüikiiek.
A jókíváuságokat is örönunel fogadtuk voliia,
ha gyenneklüik auyakönyvi adatainak közrea-
dói megkérdeztek volna bemiíüiket, hogy vajon
hozzájámliuik-e alilioz, hogy mindezen adatok a
Hírmondóban nieíyelenjenek. Valószínűleg
igemiel válaszoltuiik volna, azt inegjegyezve,
hogy helyesebbnek tartanáiik, ha csak a
keresztnevet és a sztlletési időt közlik.

Az a tény, hogy az érintettek megkérdezése
nélkül auyakönyvi adatokat nyomtatásban meg-
jeleutettek, sérti a személyes adatok védelméröl
szóló törvényt.
Ha azoubái ezeket az aáatokat iiein megt'elelő
körültekintéssel, tévesen hozzák nyilvánossag-
ra, az súlyos hanyagság, és az így okozott
jogsérelem egyszerii helyreigazitassal nem is
orvosolható.

Arra is tel kellett voliia fígyelni a szer-
kesztőkiiek, hogy egy kisgyennek adatai között
csak az édesanyja nevc szerepel, az apa neve
nem. Ha tévedésböl maradt ki az apa iieve,
uehezeii miuösíthető hanyagsag történt, ha inas
okból nem szerepelhet, a gyennekct ós ódes-
anyját helyrehozliatatlan erkölcsi kár órte.
Egyáltalán uem lepődnéiik meg, ha az einlített
gyennek sztilei az öket ért sérelem miatt birósa-
gi úton kémének kartérítést.
Ha uündezeket végiggoiidolták volna a t. szer-
kesztők és az adatok közreadói, az egy hiáuyzó
uév núatt az összes többi szíilö iievet el kellett

fejlesztési program fínanszirozásara az anyagi
háttér meglesz az adatok gyííjtósót már
megkezdenem, Egy helyi adattárat hoznék
létre, mely a községbeu élö ós müködő szol-
gáltatások tevókenységi köróról, különböző
szen'ezetek, csoportok inűködéséről tájékoz-
tatna.

A tavasz folyanián minden érintett polgániak
egy adatlapot küldenék, melynek kitöltése
önltcntc.s. Kérem az érintetteket, hogy
részvételük esetén azt kitöltve a könyvtár
részére visszajultatni szíveskedjenek. Segítő
szándékukat előrc is köszönöm. A helyi adat-
bazis kiépitése után a jövőben cgy olyan
lakossagi infomiaciós szolgáltatást kívánok
bevczetni a könwtárban, mely a mindeimapi
életet segitő - jogi, egészsógügyi, oktatasi,

Előadás az Európai Unióról

örömöm taláii az volt. hogy több felső-
tagozatos iskolás is érdeklődött a téma
iránt.

A kisteremben Windisch László
C'orsan vetitővasziiat varázsolt, írás-
vetitövel, szemlóltető aiiyagokkal (inelye-
ket cl leheletl vinni), s úg\' érzein pergő ós
jó hangulatú előadás keretében tudtuk
megvitatni a ina már 370 milliós közösség
helyzetót. az esélyeket és reményeket
hazáiik csallakozására.
Szívesen állok ináskor is rendelkezésre, s
az igazgatónővel ináris megegyeztiink,

továbbképzési- alapvető infonnációkat tartal-
mazna. Hiszem, hogy a felvázolt tervek meg-
valósulnak a jövőben és a könyvtár továbbra
is az olvsóközönség megelégedésére
müködik.

Bereczkine Szendrey Eva
Az. adattárba való belépés ÖNKÉNTES, az

érintettek írásos hou.ájárulása,
engedélye swkséges! (as^erk.)

A Pili.sborosjenőért Alapítvány
kéri mindazokat, akik személyi jövede-

lemadójuk 1 %-át fel kívánják ajánlani az
alapítvany által a község javára folytatott fel-

adatok ellátására az alábbi adószáinra
szíveskedjenek nyilatkoziii:

18660252-1-13

hogy a nyolcadikosoknak az iskolában is
tartok lájékoztató előadást. Itt kell megem-
litenem, hogy Pilisborosjenőn az EU-val
való ismerkedést - nag^'on helyesen - a
legkisebbek kezdték, két éve egy elnyert
pályázat kcretében óvodásaink már el-
bűvöltek kedves érdeklődésükkel és

meglepő tajékozottságukkal az európai
ügyekben...

Fáyné dr. Péter Emese

voliia hagyiiiuk.
A fentiek utáii inar igazán csak egy csepp íiröm,
hogy vaniiak olyaii gyennekek és szülők,
akikiiek nevcit - valószínűlcg tipográfíai okok-
ból - kisebb betűkkel nyomtattak ki. Rcmélem,
hogy emiek tényleg csak iiyomda-technikai okai
vaimak, és a kisebb betíikkel szedett gyer-
inekek, illetve szíilők scin inasodrendíi polgarai
községüiitaiek.
A jó izlés ez csetben azt követelte volna, hogy
iiiiiideiikit cgyfoniiíi iiagyságú betűvel jc-
leiitessenck ineg, hiszcii ök inindannyiaii lo-
szereplői az Ujsztilöttek ciiníi fejczetiick.
Optimista emberek lóvén esak abban
bízhatiink, hogy azok a lüvatalnokok és tiszt-
ségvisclők, akikrc a l'alu polgarai adataik
kezelését ós védelmót rábizták, a jövőben rá-
szolgáliiak bizalinukra, a rajiik bizott adatokat
körtiltekintöcn és felelőseu kezelik, azokat il-
letékteleneknek nem szolgáltatják ki, nyil-
vánossagm csak akkor hozzák, ha elAez
előzetes hozzajárulásuiikat kéri cs azt meg is
kapjak.
Ebcn az esetben - "A népcssóg alakulasa Pilis-
borosjenön" c. cikk alcime: "1998. eziranyíi
tatisztikai adatai" 1999-ben tartalmi, fonuai és
adalvedelmi szeinpontból egyaránt helyes
statisztikai adatokká valhatiiak iniiidaiuiyiuiik
nagyobb incgelégedéserc ós örömérc.
T.Jtóiratként közöljük Márk gyennekíiiik helyes
unyakönyvi adatait: Keresztessy Míirk,
sztilelelt: 1998. 04. 16-án, anyja neve:
Tomaszewska Evva Tercsu, apja neve:
Ki'esztessy I'ótcr.

Pilisborosjenö, 1999. 02. 15-én

Ewa Tomaszewka-Keresztessy
cs Keresztessy Péter

Kcdvcs Kcresztcssy Péter!

Kérésének megfelelően szó szerint köz-
zétettük lcvelct, azonban néhány dolgot
.szeretnék incgjegyezm:
. mint On is ludja, az adatok közlésénél

kizárólag az anyakönyvi adatokra tá-
maszkodhattunk.

. a nyomda ördöge (tatisztika) ezúttal is
jól dolgozott, de nagyon igyekszüük,
hogy ez minél ritkábban forduljon elő.

. kedve.s szokásnak tartottuk eddig az évi
statisztikai beszámolőt, s ez az első

eset, hogy valaki ezt nehezményezi, il-
letve elozetes hozzájáruláshoz köti.
Mivel több kifogás nein érkezett, úgy
gondoljuk, jővőre is készítünk hasoiilót,
de ha szükséges, Onöktol mindeiikép-
pcn eiigedélyt foguiik kénii.

. valóban jól érzékelte, néha a tipográfia
törvényei is meglehetősen erósek, de
cmiatt sem reklamáltak még.

A szerkesztő
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6. évfolvam 6. szám

Tavaszi nagytakarítás

Ezíiton értesítjiik inindazokat, akik lakóhelyiiiik,
környezetiiiik tisztaságáért felelősséget éreznek és ezért tenni is
hajlandóak, hogy

1999. április 17-én (szombaton) 8 órai kczdcttel.
TAVASZI NAGYTAKARITAST

szérvezünk, melynek során a falubau összegyíílt szemetet
szedjük össze. Találkozó a Művelődési Ház előtt.

Sziikséges felszerelés: gereblye, védőkesztyíí, munkásniha.
Miiiden lakótársiiiikat szeretettel várjiik:

Környezeh'édelmi Bizottság

Pályázat

Pilisborosjenö község Onkormányzata
pályázatot hirdet

a Pilisborosjenö Iskola u. 2. sz. alattí Missziós Ház
( Öregek Napközi Otthona)

vezetői állásának betöltésére.

Feltételek: felsőfokú végzettség
legalább két éves szakmai gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt,
iskolai végzettséget tanúsító okiratokat
Fizetés: közalkalmazotti törvény szennt

A pálypzat benyújtásának határideje: a megjelenést
kövefö 30 nap
Érdeklődni lehet: ajegyzönél 06-26-336-028

Dr. Hegedüsné Schmidt Ágnes
jegyzö

Pilisborosjenö 1999. március 24.

A tartalomból:
. Qnkormányzati rendelet
. Olvasoi levél és válasz
* Egyházi hírek
. Réndőrségi beszámoló

1999. április

GRATULÁLUNK!

Büszkék vagyiiiik, hogy a Nemzeti Kultiirális Örökség
Minisztériuiua ünnepi kitüntetettjei között Pilisborosjenő két
polgára is szerepel:
Örömmel köszöntjük

Dér András filmrendező-operatőr Balázs Béla díjast
es

Selmeczi György zeneszerző, karmester ós zongoramuvesz
Erkel Ferenc díjast!

Kulturális Bizottság

Lomtalanítás
lcsz április 22-én (csütörtökön) Pilisborosjcnő tei-ületen.

A RUMPOLD Kft. kéri, hogy csak veszélylelen liulladékot
helyezzenek ki a szokásos gyíijtő helyekre.
Akkumulátor, televízió, híitőgép, festék, egyéb, a környezetre
veszélyes anyagok lerakása tilos!

A KARITÁSZ Csoport tisztelettel kérí a tisztclt támogatókat
hogy a jó állapotú, tiszta ruhancmüt és a használható
haztartási cikkeket a Jótékonysági boltba hozzák be szombaton.
Köszönjük

Karitász Csoport

A Községi Könyvtár új nyitvatartása
17-1830-ig

09-12-ig

Hétfő, szerda, péntek :

kedd, csütörtök:

Eboltás
lesz 1999. április 19-én 8-10 óráig a

Pilisborosjenő fő út 43-bau.
Külteriileten: április 19-én 13-14-ig (Kaszaudvar)

Pótoltás: április 26-án 8-9 óráig Pilisborosjenö Fő út 43.
Azoltásdija: 550 ft/db

A tartalombol:
-- >;.- . Införmációk

<=3><>3>e5><<ae^^fefe

. Felhívások

. Hirdetések

. Kultúra, szabadidö, sport



2/1999. (II. 02.) számú
RENDELETE

a polgármester, az alpolgármester
tiszteletdíjáról, az önkormányzatí

képviselők
tíszteletdíjáról és egyéb

juttatásairól

Pilisborosjenő község önkomiányzat
képviselö-testülete a helyi öiikomiányzatokról
szóló. többször módositott LXV. számú

törvény (Ötv.) 20. §. (2) bekezdéseben,
valamint a polgámiesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormanyzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény (továbbiakban Ptv. ) 17. §. (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

\i. önkormánvy.ati ké )visdők (isy.tclctdí'a E >vcb rcndclkcxesck
cs él> 'uttatásai

A )ol ármcsler lisztclctdí'a

1 §.

1.) Az öiikomiányzat polgámiestere feladatát
társadalmi megbízatásban látja el.

2.) A társadalmi megbízatású polgamiester
tiszteletdija a Ptv. 4. §. (1) bekezdésében
foglaltak alapján a mindenkori miniszteri
illetmény 35 %-a.

Az al )ol ármester tisztelctdí'a

2. §.

1.) Az önkomiányzat alpolgámiestere
feladatát társadalmi megbizatásban látja el.

2.) A tarsadaliiii megbizatású alpolgámiester
tiszteletdíja a Ptv. 4. §. (2) bekezdésében
foglaltak alapján a mindenkori miniszteri
illetménv 20 %-a.

3. §.

1.) Az önkonnányzati képviselő havi
tiszteletdija a polgármester részére
megállapított tiszteletdíj 18, 77 %-a
(továbbiakban: alapdíj).

2. ) Ha a képviselő bizottságnak tagja a
tiszteletdíja az alapdijon t'elül - több
bizottsági tagság esetén is - az alapdij 50 %-a.

3. ) A bizoltsag elnökónek tiszteletdija az
alapdijon l'elül - több tisztség, bizottsági
tagság esetón is - az alapdij 100 %-a.

4. ) A bizoltság nem kópviselő tagja (külsős
tagok) azalapdij 50 %-ara jogosultak.

5. ) A kisebbsógi önkonnányzat elnökónek
tiszteletdíja az alapdíj 100 %-kal növelt
összege.

5. §.

1. ) A képviselők, helyi kisebbségi
önkonnányzat képviselői, a bizottságok
külsős ta&jai a. tiszteletdij összegéről - saját
belátásuk szerint - rendelkezlietnek;
A képviselők tiszteletdíjukat felajánlhatják az
öiikormányzatnak, a helyi kisebbségi
önkonnányzalnak, az önkomiányzat

intézniényeinek ós a Pilisborosjenőn működő
kluboknak, egyesületekiiek, ill. alapitványok
reszere.

Az építmény adóról
néhány szóban!

2.) A rendelkezésröl külön nyilatkozatot kell
kiállitani, melynek tartalmaznia kell a
felajánlott összeg megjelölését, uz összeg
l'clett rendelkcziii jogosult szerv, vagy
szervezet megnevczósét, valamint azt, hogy az
összeg atadása egyszeri alkalonira szól, vagy
visszavonasig ervcnyes.

6.) A kisebbségi öiikomiányzat képviselö Záró rcndclkcxcsck
tagjai - kiveve a kisebbségi önkonnányzat
elnökét, a község képviselő-testületónek 6. §.
képviselő tagjait - az alapdíjra jogosultak.

1. ) A rendelet 1999. március 8. -án kerül
kiftiggesztésre, rendelkezéseit egyébként

4. §. 1999. január 1 . -jétöl kell alkalmaziii.

1.) A kópviselőnek a képviselői 2. ) A rcndclet kihirdetóséről a jegyző
tevékenységgel összeftiggő, általa előlegezelt, gondoskodik.
számlával igazolt, sztlksóges költségét meg
kell tériteni. A költségek kifizetését a
polgánnester engcdélyczi (Ptv. 18. §. ).

2.) A kópvisclö-teslulet a kópviselőt
temiészetbeui juttatásban részesiti a Ptv. 16.
§. (1) bek. a. ) pontja szerint: az öiikomianyzat
közigazgatási teriiletén a tömegközlekedési
eszközök igénybe vótclóre jogositó utazási
bérlettel, amely a kópvisclő választása szerint
pénzben is kifízethető.

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsnó Schmidt Agnes
jegyzö

Tisztelt Polgármester Ur!

Tudom, hogy nem vagyok egyedül azzal a
gondoiniiial, hogy január 1-től egy új
adóval "gazdagodott" közösségüiik.
Nem értem a képviselő testületet, mit
goudolnak; egy emberről még hány bőrt
lehet lehúziú.
Eleve nem tartom demokraükusnak azt,
hogy a saját házam után, amihez az
öiikormáuyzat semmi segítséget nem adott,
most én fizessek adót. Nagyon sokan
vagyuiik, akik családi segítséggel, sok évi
munkával és 26%-os OTP kölcsönnel
építkeztünk. Hol volt az öiikormányzat
akkor, mikor havi 24000 Ft volt a
törlesztésünk. Persze joggal mondhatja,
hogy az én házam, minek építettem
ekkorát. Többek között azért, hogy három
generáció elférjen. Mivel mindeiiki próbál
segíteni a gyerekeiiiek és szüleinek. Nem
elég, hogy több hónapon keresztül nyögjük
a magas gáz, villany számlát.
Fizetjük a SZJA-tól kezdve a súlyadóig az
összes adót, most még a házunkat is
megadóztatják.
Tudom, hogy szegény a község, nincs
pénze az Önkormányzatnak, de miért dönti
el néhány ember azt, hogy a többi ezer
mennyit fizessen.
Főleg az a kérdés, miért pont 120 Ft/
négyzetmétert kellene űzetni. En személy
szehnt nem az adó elleu vagyok, hanem a
milyeusége és a mennyisége ellen. Miért
fizessen többet az, akinek nagyobb a háza,
mert annak több pénze van? Nem olyan
biztos. A nyugdíjas, aki egyedül él egy 50

négyzetméteres házban, sokallja a 6000
Ft-ot, lúszen abból 6 q fát lehet venni,
amivel tüzel.
Aki viszont 200 négyzetméteren lakik 3-4
gyerekkel, hogy fízessen 24 000 Ft-ot? A
havi kiadás télen egy átlag család havi
jövedelmének a 60-70 %-át feleinészti, és
akkor még nem evett és nem vett cipőt a
gyereknek. Arról nem is beszélve, hogy
egy családi házon mindig vaii temiivaló. A
lakosság nagy része régen is és most is
sokat tett , tesz a faluért. Véleményem
szerint egy reális, kifizethető adót
mindeiiki kifizetne. Aki régóta itt lakik,
emlékszik rá, hogy régen is fízettünk
településfejlesztési adót, de fejeiiként, ha
jól emlékszem, 25 négyzetmétert jóvá
lehetett írni és csak a fennmaradó után
kellett adót fízetni. Vagy fízessünk
fejeiiként űx összeget, vagy csak fizessünk
csak pl. 80 Ft/négyzetmétert. Egy dolog
biztos, akkora összeget nagyon sokan nem
tudnak kifízetni, és nem is hiszem, hogy a
saját háziink után neküiik kelleue az
öiikormáuyzatnak űzetni.
Az utak állapota katasztrofális. A súlyadót
is évek óta űzetjuk, és mindig hitegetnek
miiiket az aszfaltozással.
En az Iskola uteában lakom, de lakhatnék
bárhol, gödör, gödör hátán.
Ha az autóm lengéscsillapítója tönkre
megy, vihetem a számlát az
Oiikormányzathoz? Gondolom nem.
Es most még a házam után is fizessek
adót?
Aválaszom: nem!

Pápai Lászlóué

U. i. : Még annyit szeretnék az úton üzenni
a képviselőknek, hogy azért szavaztunk
Rajuk, hogy az érdekeiiiket megvédjék.

Tisztelt Pápai Lászlóné!
Levele valóban sok ember gondjait, nehéz
életét villantja fel.
Az adó kivetés sohasem volt az érdekeltek
körében öröm forrása. Magyarország
érvényes adótörvénye nagyon kemény
adótételeket enged meg és széles sávban
határozza meg a helyi adók kiveüiető
értékét. Igy az építmény adóját 0-900
Ft/m / év határok között szabályozza az
1990. évi C. törvény.
A pilisborosjenői képviselő testület az
1999. évre szóló adók kivetésekor a 120
Ft/m2/év mértéket határozta
meg, azzal, hogy bizonyos szolgáltatási
díjak űzetését 2000-től felülvizsgálja
mérséklés . ill. eltörlési szándékkal. A

jelzett adófizetés alól mentességet kapnak
azok az érintettek, akik mentességi
határozattal rendelkeznek illetve az
adójukat még 1999-ben "lelakhatják" a
közinűfejlesztésben való részvételük révén.
A község két fő bevételi forrással

rendelkezik:

a központi leosztásból származó
támogatással és a helyi adókkal
Az abszolút értelemben folyainatosan
csökkenő állami leosztást az önkormányzat
képviselő testülete a helyi adókkal
pótolhatja, hogy a község üzemeltetését
fenntarthassa és fejleszthessen, vagy
vagyonát, ha van, pénzzé teszi.
Fentiek szerinti kényszerhelyzetet a
lüányzó tőke folyamatos pótlására hosszú
távon csak jelentős gazdasági potenciállal
rendelkező vállalkozók letelepedése
enylütheti, helyi adó fizetése révén.
Ezzel mérsékelhető lenne a pilisborosjenőí
állaiidó lakhellyel rendelkező lakók
adóterhe. Csak ez ajövő útja. Ha a bevételi
oldalt így sikerül biztonságos
nagyságrendre növelni, a lakók feltétlenül
számíthatnak az adók mérséklésére.

Szegedi Röbert polgánnester

Kivonat Pilisborosjenö
Onkormányzat 3/1994. (III.
1. ) sz. rendeletéből, mely a

" Pilisborosjenő Díszpolgára"
cím és adományozása

feltételeiről szól.

2. §. Pilisborosjenő Diszpolgára cím
adomanvozásának feltételei

l. / Pilisborosjenő Díszpolgára cím
annak a magánszemélynek adomá-
nyozliató, aki

a. / a község szellemi és anyagi életének
fejlesztésében

b/ az oktatas-, közmüvelödés-, az

egészségügy lejlesztésóben,

c/ a szociális-, az altalános biztonság
javitása érdekében,

d/ az emberi kapcsolatok jobbitásáért a
község és mas település lakói közötti
egyiiltmüködós kialakitasaban

e/ a tennészcti kömyczetc megóvasa, a
természet egyensúlyának
megteremtéséért községüiik tcmletén
belül, kiemelkedően eredményes,
önzetlen, áldozatkósz muiikával
maradandót ( alkotást) hozott létre.

2., A Pilisborosjenő Diszpolgára cím
adományozasára vonatkozó javaslatot
irásban, alapos indoklással a
polgármesternél kell beterjeszteni

minden óv április 30-ig.

3, A cím adományozására javaslatot
lehet

. a polgánnester

. öiikomiányzati kópviselő

. az önkományzat állandó vagy
ideiglenes bizot.tsága

. bamiely helyi cgyesület és
szervezet

. bánnely magánszemély

Szegedi Róbert

polgannester

Az utakról....

Az idei tél ismét jól elbánt a falu útjaival. A hirtelen elolvadt nagymennyiségíí hó a
kevés aszfaltos szakaszokat alámosta, a murvás utakról lemosott hordalékkal beterítette.
Az őszi esőtől feláztatott burkolatlan utakat kátyiívá mélyítette. A Mííszaki Bizottság
idei költségvetési előirányzataiban is szerepelt a felszíni vízelvezetés és az útépítés
terveztetésének költsége. Sajnos a község bevételei nincsenek arányban az elvégzendő
feladatokkal. - Szennyvíztisztító bővítése, iskola rekonstnikció. - A rendelkezésre álló
pénzeszközök uem teszik lehetövé, hogy komolyabb útépítésre az idei évbeii sor
kerüljön. Így ismét csak polgáraiiik türelmére és megértésére számítunk az utak
állapotával kapcsolatban is. Kérjük Öiiöket, hogy az ingatlanaik elött húzódó
vízelvezető árkokból a hordalékot tisztítsák ki, hogy a tavaszi nagy esőzésekkel
lezúduló vízmennyiségből minél kevesebb rongálja tovább az utakat.

Segítségiiket és megértésüket köszönjtik.

Polgármesteri Hivatal
Műszaki Csoport

Pappné Fehér Aima

HÍREK A MISSZIÓS
HÁZBÖL...

Ismételten megköszönjük Berkiné Fehér
Eva öiikéntes és ingyenes gyógytornászi
munkáját, amivel a bejáró időseket
segiti.

Kirándulást szervezünk idős bará-
taiiiknak az esztergomi bazilika
megtekintésére.
A buszkirándulás ingyenes, az összes
költséget a helyi Karitász Szervezet
vállalja.

Jelentkezni lehet muiikaidőben:
336-094, vagy az esti órákban: 336-931

telefonokon.



Beszámoló Pilisborosjenő község
közbiztonsági helyzetéről

Arendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.
§. /4/ bekezdésében rögzitettek szerint
Pilisborosjenő község 1998. évi közbiztonsági
helyzetéröl szóló beszámolómat az alábbiak
szerint terjesztem elö.
A kedvezőtlen működési feltételek javítása
érdekében próbáltuk felkutatni azokat a
személyé és anyagi tartalékokat, amelyek
ésszerübbé tehették a szakmai munkánkat és
gazdálkodásimkat - nem sok sikerrel.
A Pilisvörösvári Rendörörs működési körzete
nyolc települést ölel fel: Pilisvörösvár,
Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisborosjenő,
Pilisjászfalu, Solymár, Oröm és Tinnye.
Pilisborosjenő helyzete nem faggetlenithetö a
kapitánysághoz tartozó további 19
településétöl. Öt és idötartamát áttekintve az
országos és megyei folyamatokkal
összhangban területünkön is romlott az élet-
és vagyonbiztonság helyzete. Az
állampolgárok szubjektív közbiztonsági érzete
- különösen sértetté válásukkor - a tényleges
statisztikai adatokat meghaladóan gyengült.
Sajnálatos tény, hogy míg a kapitánysági átlag
szerint 37, 32 %-kal nőtt a bűncselekmények
száma addig Pilisborosjenőn 40,6 %-kal

A RÖMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG 1999.

ÁRPH.ISI HÍREI

Imaszándék:

A keresztények bátran hirdessék szavuk és
életük tanúságával a feltámadott Krisztusba
vetett hitüket, járuljanak hozzá a szeretet
civilizációjának az építéséhez!

A gyász, a néma fájdalom még a hónap elején
is uralkodik rajtunk. Jogos! Hisz a második
isteni személy bűneinkért vállalt gyötrelmet,
kínt, megaláztatást.
Feszty Masa keresztút ábrázolása nagyon
emberközelségbe hozza negyven nap
mondanivalóját. Azok a kifejező szemek!
Bánatra indít, biztat, de el nem itél.
A szent Szüz szemeit a 13. Képen a fajdalom
bezárja. Ám a 14. Állomáson egész lénye
biztonságot, reményt, várakozásteli örömet
fejez ki.
Hite áthatol a szenvedés ejjelén. Fia keresztje
kinyitotta a bezárt menny kapuját Az örök
Világosság fénysugara biztatja, s O várja a
dicső feltámadás nagy pillanatát.
Jó Anyánk, Mária! Segíts nekünk, hogy a
halál által eltorzított emberéletünk a

feltámadás örök ragyogásába, szépségébe
érkezzen!

1-jén Nagycsütörtök
A Húsvéti szent három nap. Az emberek
megváltásának és Isten tökéletes
megdicsőülésének művét Krisztus föképpen
az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor
halálunkat halálával megtörte, és az életet

emelkedett az előző évi 69-röl 97-re. A

bűnözés struktúráját tekintve az elmúlt évben
sem történt változás, továbbra is a vagyoa
elleni bűncselekmények a meghatározók a
területen.

Személy elleni bűncselekmények száma 5-ről
0-ra változott. A vagyon elleni
bűncselekmények száma 88-ra nött, mely 63
%-os emelkedés. A lopások száma a tavalyi
26-ról 39-re emelkedett, mely 50 %-os
növekedés.

A gépkocsi lopások száma 1-ről 3-ra, 300
°/o-al emelkedett, melyiiek meghatározó része

a gk-ban felejtett indítókulcs, és a gépkocsik
hosszabb ideig őrizetlen, nyitott helyen való
tárolása.
Betöréses lopás 1997-ben 19, míg 1998-ban
36 volt, ez 89,5 %-os emelkedés, ezen belül a
lakásbetörések száma 7-röl 11-re emelkedett,
mely 57, 1 %-os növekedést mutat.
Az üzletbetörések száma l-röl-3-ra nőtt , mely
300 %-os emelkedés, ellentétben a
Pilisvörösvári adatokkal, ahol ezen a területen
a hangtalan riasztók bekötésének
köszönhetően komoly csökkenés
tapasztalható.
Személy elleiii bűncselekmény, emberölés,
annak kísérlete nem volt, rablás 1 esetben
történt, csakúgy, mint 1997. évben.

feltámadásával újjászerzetté. Ezért az Ur
szenvedésének és feltámadásának húsvéti

szent három napja az egész egyházi év
tetőpontjaként tündöklik. Ahogy a vasámap
csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a
HÜSVÉT TJNNEPE is az egyházi évben.

2-án Nagypéntek
Az Ur szenvedésének mmeplése.

3-án Nagyszombat

4-én Húsvétvasámap
Krisztus feltámadása. Valóban feltámadott az

Ür, Alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön -
örökké!

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által
legyőzted a halált, és kitártad előttünk az
örökkévalóság kapuját. Krisztus Umnk
feltámadását ünnepelve kériink, teremts újjá
minket Szentlelked erejével, hogy új életre
támadjuiik!

5-én Húsvéthétfő
Feltámadt az Ur a halálból, amint

megmondotta: ujjongjmik és örvendezzünk
mindnyájan, mert már örökké uralkodik,
alleluja!

11-én Húsvét 2. Vasámapja
Umnk Jézusunk a Golgotára lépett és meghalt
értünk - de fel is támadt. E tény világánál kell
szemlélnünk az élet forgandóságait. Fajdalom
és halál, szenvedés és baj ránk nehezedhet, de
össze nem törhet.

/XXIII. János pápa/

18-án Húsvét 3. Vasániapja

Kiemelt helyet foglal el a közlekedési
bűncselekmények száma, hisz a tavalyi évhez
képest ez 0-ról 8-ra nőtt. A 10-es főút
folyamtos ellenőrzése az ittas vezetők
kiszűrése érdekében tett intézkedések ellenére
a 8 közlekedési büncselekményből 4 volt az
ittas vezetés. Ahogy kapitányságunk, úgy
Pilisborosjenő területén is a büntető eljárások
ismeretlen elkövetök ellen indultak. Bár az
ismeretlenes felderítési mutató igen alacsony,
ez nem jelenti azt, hogy eredmény nélkül
zárjuk le az összes ügyet, hiszen 1998-ban 21
bűnelkövetö vált ismertté, mely 49 %-os
csökkenés az előző év hasonló időszakához

képest.
A közeljövőben folyamatosan szervezzük a
helyi és kömyező polgárőrségekkel együtt a
bűnügyi, közrendvédelmi akciókat, mind a
város, mind a hétvégiházas területeken. A
nyílt közrendvédelmi szolgálat tevékenységét
a közterület szolgálat folyamatos biztositását -
1998-ban is - megnehezítették a különböző
tervezett és nem tervezett akciók, biztosítási
feladatok.

Szabó Jenő r. ezredes

rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezetö

23-án Szent Adalbert /Béla/ püspök, vértanú
Adalbert /4-997. apr. 23. / sokat csalódott
missziós tevékenységében: ezért másodszor is
elment püspöki városából, Prágából a
szomszédos országokba, így Magyarországon
is járt. Ö bérmálta meg Szent Istvánt. Végül is
a poroszok ölték meg. Eletpályája mutatja,
hogy nem mindig a látható események az
érdekesek.

24-én Szent György vértanú
Györgyöt /+303/ megalomártímak, nagy
vértanúnak hívták. Az eröslelkü katonát nem

tudták hitének megtagadására bími, noha
sokféle kiagyalt kínzási módszerrel
próbálkoztak. Ezért lett György tisztelete
olyan népszerü.

25-én Húsvét 4. Vasámapja
Szent Márk evangélista. Márk /+67/ a
második evangélium szerzője, Pál, később
Péter apostol munkatársa, az alexandriai
egyház megalapitója, ma Velencében
nyugszik a róla elnevezett dómban.

29-én Sienai Szent Katalin

Katalin /+138o.apr. 29. / alig élt 33 évet, mégis
nagy dolgokat művelt: a pápa és sok más
magasrangú személy is adott szavára.
Tanításának magva: az embemek az
önismeret cellájában kell élni: ez a betlehemi
istálló, melyben a vándomak az időben az
örökkévalóságba kell beleszületnie. A pápát
Katalin bírta rá, hogy Avignonból visszatérjen
Rómába. Szüleinek Katalin volt a 25.
Gyermeke. Hány ilyen zsenije lenne a
világnak, ha a szülök elfogadnák Istentől a
"többedik" gyemeket is.

Meghívó
megemlékező koszorúzásra és szentnüsére.

Pilisborosjenő történetének legsötétebb korszakában, 1946. április 27-én és május 2-án a német lakosság 85 %-át
marhavagonokba kényszerítve, családokat, barátokat egyinástól elszakitva kitelepítették Németországba.

53 év távlatából a Német Kisebbségi Önkonnányzat e tragikus eseményre emlékezve meghívja a falu lakosságát
1999. április 24-én szombaton 16 órakor a Reichel József Művelődési Ház előtt lévő német emlékoszlop
megkoszorúzására és azt követő Róinai Katolikus Templomban Franz Walper Prelátus Ur által celebrált németnyelvű
engesztelő szenünisére.

Einladung
zur Kranzniederlegung mit Gedenkgottesdienst.

Zu den düstersten Epochen der Gesclüchte von Weindorf záhlt die Vertreibung von 85% seiner deutschstáinnügen
Bewohner ain 27. April und am 2. Mai 1946. Ohne Rücksicht aufBánden der Familien und der Freunde wurde dieser
Teil der Bevölkerung nach Deutschland ausgesiedelt.

In Erinnerung anjene tragischen Ereignisse vor 53 Jahren ládt die Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit von
Weindorf die'Bevölkemng des Dorfes am Sainstag, dem 24. April 1999 um 16 Uhr zu einer Kranzniederiegung an
der Gedenktafel vor dem Josef Reichel Kulturhaus und im Anschlufi daran zu einem von Prálat Franz Walper
zelebrierten Sühnegottesdienst in deutscher Sprache ein.

P.Ö'M'T^

[>

ÜNNEPRE KÉSZÜLTÜNK

Március első felét az üimepre való készülődés
határozta meg. A Müvelödési Ház
rajzpályázatára 15 gyennek, többségükben
óvódások adták le pályázatukat. Többen
neveztek 2-3 alkotással is, így a leadott
pályamunkákból kis kiállítást lehetett
berendezni . A kiállítást bővítette a huszárcsákó
és kisdob készítéséhez kiállított anyag, inelyet
a nagycsoportosok a díjak átadásakor meg is
tekintettek .

Köszönet az érdeklödőkiiek és pályaiTimikákat
elkészítö gyerekekiiek, a segitö szülőknek és
óvónénikiiek.

ISKOLAIÜNNEPSÉG

Iskoláiikban 1999. március 12-én diáktársaüik

jóvoltából szüivonalas műsorral üimepeltük az
1848-as forradalom 151. évfordulóját. Ezeu a
rendezvényen került sor az 1999. március 11-
én 'megrendezett házi Petöfi-verseiiy
eredményhirdetésére. Az 1. Vígh Aimamária
/8. o. /, a 2. Dér Assia /7. o. /,a 3. Nagy Aiiett
/7. o. / lett. A dobogósok könyvet és oklevelet
kaptak.
Igazgatónőnk itt adta át a díjakat a Kazinczy
szépkiejtési verseny helyezettjeinek.
3-4. 0.
l. Papp8ára3. oszt.
2. Bozsódi Blanka 4.oszt.
3. RadicsEszter 4. oszt.
5-6.0.
1. Fazekas Emese ő.oszt.
2. ülés Tibor 5. oszt.
3. SzabóKristófő.oszt.
7-8.0.
1. DérAssia 7. oszt.

2. Kiss Euikő S.oszt.
3. NagyAiiett7. oszt
E nemes verseny elsö helyezettjei március 19-
én képviselik iskoláiikat a Pilisvörösváron
megrendezésre kerülő teruleti versenyen.

Baki Agiies 7. oszt. tanuló

Gratulálmik a helyezettekiiek, további sikeres
versenyzést kívánuiik!

KÖZSÉGIÜNNEPÉLY

A Kulturális Bizottság tagjai köszönetüket
fejezik ki az ümiepélyeii megjelentekiiek, a
fellépö gyerekekiiek, szmészekiiek, a kiállító
Birkl Lászlónak, a felkészítő pedagógusokiiak
és a segítőkiiek.

EMLÉKEZTÜNK

Március 13-án 16 órakor a Művelődési Házban
telt házzal kezdhettük meg üimepi műsorunkat.
Itt szeretnék köszönetet moiidani a műsorban
szereplöknek és a résztvevőkiiek, akik
megtiszteltékjeleiilétükkel a megemlékezést.

Bereczkiné Szendrey Eva

PETÖFI ARCOK
Birkl László kiállítása

Tavaly az üimep alkalmából láthattmik inár
gyűjteméuyéből kiállitást Pilisborosjenön
"Márciusi iQak" cümnel.
Az idei kiállítás "Petőfi arcok" cümiiel volt
látható, melyen a költö- forradalmár arcképét
többféle megközelitésben, ábrázolásban
ismerhették meg. Bemutatásra kerültek

bankjegyek, érmek, bélyegek, jelvények,
képeslapok, könyvek és sok ritkaság. A látott
anyag csupán töredéke aimak a
gyűjteményiiek, amely Birkl László

magángyűjtö birtokában áll, s aki Budapesten
több ízben is tartott már kiállítást.
A kiállított anyag bemutatásán túl kis
vetélkedővel tette még értékesebbé az ünnepi
megemlékezést, amelyen főként iskolás
gyerekek iiyerték el a felajánlott tárgyakat.
Köszönjük, hogy hozzáállásával, segítő
munkájával nagyban hozzajámlt az ünnepély
színvonaláiiak emeléséhez!

MEDITOP KUPA

Március 14-én Solymáron reiidezte meg a
pilisborosjenői kézilabda szakosztály a
Meditop Kupát. Ezt a kupát a Meditop Kft.
ösztönzésére szerveztük meg. Köszönetet
szeretnénk mondani a Meditop Kft-nek , hogy
teljes anyagi hátteret biztosított a toma
lebonyolításához. Szívűkön viselték a közönség
szervezését is, hiszen körulbelül ötven névre
szóló meghívót küldtek szét a két falubaii.
Sajnos két kezünkön meg tudjuk számolni,
hány embert érdekelt a rendezvény.
Érdektelenséget tapasztaltunk mmdkét község
részéröl a plakátok és a meghívók ellenére.
Köszönjük és hálásak vagyuiik azoknak, akik
eljöttek, és buzdítottak bennüiiket.
A következőkben szeretnénk beszámolni a
toma eredményéröl. A tomán 4 csapat vett
részt: Nosztalgia válogatott, Szentendre,
Solymár, Pilisborosjenő.

(Folytatás a következő oldalon!)



(Folytatás ez elöző oldalról!)
A végeredmény az alábbiak szerüit alakult:
1. Solymár

2. Pilisborosjeuő
3. Nosztalgia válogatott
4. Szentendre

Gólkirálynő a szentendrei Turai Réka lett.
Büszkék vagyiuik
Szécsi Eiiiköre, és gratulálmik neki, hiszen ö
lett a toma legjobb játékosa. A legjobb kapus
cmiet Németh Lászlóné, a Nosztalgia
válogatottból nyerte el.
Jeleiilétével megtisztelte a tomát Török Bódog
bácsi is, akivel rövid beszélgetést készítettíüik.

RD'ORT

- A fiatalabb szakmai nemzedék szokta az On

tanácsál, srgítségét kénii?
Igen, lehet mondani. De eljárt már az idö
felettem, változott a világ, vele a játék is. A
pilisborosjenői csapaton lehet látni . hogy jó
kezekben vaimak. Modem kézilabdátjátszanak
és el kell inondjam, csodálom Miskolczi
Marikát. A tornán egy kupát ajáudékoztam
elismerésem jeléül, végtelen jó nevelönek
tartom Örülök, hogy itt lehettem a Meditop
Kupán, csodálom csapatomat , kívánom , hogy
közületek is sokan így játsszatok majd 50-60
évesen.

- Köszönjük a beszelgetést!

Metzler Erzsébet /csapattag/

Török Bódog mesteredző, a Dortinundban Az 1999. évi NB/II.NÖI FELNOTT ES IFI
1965-ben világbajnokságot nyert nöi kézilabda BAJNOKSÁG TAVASZI MITSORA /
válogatott szövetségi kapitánya. Északi csoport

- Hogyan keriilt a kézilabda közelébe?
15 évesen a Mester utcai Kereskedelmi
iskolába jártam. Tanárom, amint észrevette,
hogy balkezes vagyok, rögtön kézilabdázasra
ösztöiizött. Attól a perctöl fogva kézilabdázom.
Először a válogatottságig jiitottam el, a magyar
csapathoz miut csapatkapitány kerültem.
Sajnos, egy sérillés iniatt abba kellett hagyiiom
az aktív kézilabdázást. Ezután 23 évig voltam
szövetségi kapitáuy.
- Mh'el On 23 évig a női válogatott kapitánya
volt, "ért a nök nyelvén". Nehéz a nökkel
bánni?

Nem, uagyon aranyosak. SoKkal
fegyelmezettebbek, mint a férfiak.
Igényesebbek a kért feladatok megoldásában.
- Volt kedvenc tatiítványa?
Talán egyet tudnék kiemelni. Rotzlieimner
Aimát, aki a 65-ös világbajnokság legjobb
kapusa volt. Sokat tett a magyar kézilabdázás
sikeréért.
- Volt olyanfiatal csapata , mhit niondjiik, mi?
17-18 évesekkel kezdtem el dolgoziii. Aki a
leghamarabb kimutatta oroszláiikönneit, az a
tartaléksorba keríllt. Omiau hamar bejuthattak
a válogatottba.
- On hogyan kc. ze. ltc a csapaton belüli
konfliktusokat?
Egyenlő értékítélettel mértem a lányokat.
Teszteket kellett kitölteniük, és aki nem volt
odavaló, attól megváltunk. Lehetett bánnilyen
jó játékos, a közösség mindeimél toiitosabb
volt.
- Hogyan sikeriil a niai napig összctartmii a
Nosztalgia válogatottat?
Nagyou sok múlik rajtuk. Mindeii szerdán
edztüik, egy-két játékos jóval ötvenen túl is
vállalja a játékot. A kézilabda szeretete tart
össze bemiüiiket.

- Mennyire veszik komolyan az ilyen toniákat,
ahol erejiik teljébw lévö fiatalokkal kell

megniérköznivk?
Feltétlenül komolyan veszik. Ugyanúgy ömlnek
minden gólnak, úgy kűzdenek, ahogy a
fíatalabbak teszik.
- Milyenfeladatokat lát el moslanábaii?
Felkérésekiiek teszek mostanábau eleget.
Régebben az Edző bizottságban voltam, azután
a Kézilabda Híradót szerkesztettem.
-76 evesen el tud szakadm a kézilabdázástól?
Nem nagyon. Ebbe szillettem, ezt szeretem,
ebben élek.

MÁJUS 1.

Május elsején zenés ébresztő köszönti a
kozség lakóit. Hagyományosan a Művelődési

Ház előtt a solymári Stark János
fúvószenekara üdvözli a korán kelő

polgárokat, és 8-10 óráig
várnak minden érdeklőt.

Kulturális Bizottság

Pilisborosjenői kultúrális rendezvények 1999.

ápr.4. /vas. / Solymár -Pilisborosjenő
Felnőtt: 18 óra Ifi: -

apr. 7. /szer. / Pilisborosjenö-Vác
Felnőtt: 14'5 Ifí: 16 óra

ápr. ll. /vas. / Pilisborosjenö-Testvériség
Felnött:U45Ifi:12óra45

ápr. 14. /szer. / Heves-Pilisborosjenő
Ifi:1430 Felnőtt:16 óra

ápr. 18. /vas. / Göd -Pilisborosjenö
Ifi:14'5Felnött: 16 óm

árp. 25. /vas. / Pilisborosjenö - Eger
Feln: 16 óra Ifi: -

Maj. l.. /szom. / Gyöngyös - Pilisborosjenő
Felnőtt: 10 óra Ifi:-

Máj.9. / vas. / Pilisborosjenő - Veresegyház
Felnőtt: 10 óra Iti:113°

Máj. 16. /vas. / Budakalász - Pilisborosjenő
Felnőtt: 16 óra Ifi: 1730

Máj. 23. /vas. / Pilisszentiván -Pilisborosjenő
Ifi: 9óra3o Felnőtt: II30

Máj. 3o. /vas. / Pilisborosjenő - Kóka
Feln:15óraUi:1630

Gratuláluuk az eredméuyhez, a tavalyihoz
hasonló eredményeket kívánuiik a tavaszi
bajnoksághoz! ( a szerk.)

KISMAMA KLUB

Beszélgetésre, játékra várunk minden
kismamát és babát
április 8-án és 22-éii /csütörtök/10-12-ig a
Művelődési Házban.

Ismét BÖRZE

Tavasz lévén ismételten megrendezésre
kerül a Börze, ahol eladhatsz és/vagy

megvásárolhatsz nihanemíít, könyveket
játékokat, csecsebecséket...

Várunk tehát

április 17-én /szombaton/ 10-llig
a Művelődési Házban.

A helypénz és a belépés ingyenes!

PRAKTIKA KLUB
az anyák napi készülődésjegyében

Az előző havi időpontváltozásért elnézést
kérünk!

Pénteki napot választottuiik ki a klub
megtartására, igy legközelebb április 16-án
/pénteken/ fél 4-5-ig vániiik, aiiiikor
elkészítheted a h al a t a meseházba.
Megismerkedtüik a láucö 1 té s sel, melynek
segítségével kis terítöt hímezhetsz.
Összeállítjuk saját tű p árn áu kat, hogy
eszközeink köziil legalább egynek legyen
biztos helye, vagy elkészítheted anyák napi
ajándékként is.
Hoziú kell ollót, 100 forintot az alapcsomagra.
Ezúton is köszönjük Papp Tibomé táinogatását!

Vámiik!
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F E LHÍVÁ S
Kérjük, hogy a kiilturális rendezvényekröl
szóló irásokat minden hó 12-ig juttassák el a
szerkesztőséghez, vagy száudékukat jelezzék
a 336-853-as, vagy a 336-93 Iteletbnokon!

Köszönjűk

Bútorokjelképes összegért
elvihetők!

06-60-333-330

rendezvény

Farsangi bál

Nemzeti Umiep

Húsvéti bál

Bon'ersenv

Május fa állítás

Zenés ébresztő

Kitelepítési einlékiiap

Aiiyák napja

Madarak és fák napja

Családi Vasárnap

Hősök napja

Urnapi körmenet

Búcsú

Nemzeti ümiep

Szüreti bál és
felvonulás

Német nemzetiségi nap

Nemzeti Umiep

Idősek napja

Katalin bál

Zeneiskolai koncert

VI

színhely

Müvelődési Ház

Míívelödési Ház

Müvelödési Ház

Míívelődési Ház

Míív. Ház - Iskola

Míív. Ház előtt

Művelődési Ház.

Míivelődési Ház

Kövesbérci erdö

Teve - szikla

Templom tér

Templomtér

Művelődési Ház

Míívelödési Ház

Míívelödési Ház

Míívelödési Ház

Míívclődési Ház

Müvelődési Ház

Míívelődési Ház

Művelödési Ház

dátum

febniár 20.

március 13.

áprílis 4.

április 30.

április 30.

május l

május 2.

május 3.

május 9.

május 30.

május 30.

június 6.

június 12-13

augusztus 20.

szept. 26.

október 9.

október23.

november 19.

november 20.

december 15.

december

kezdet

20óra

16 óra

20 óra

9 óra

18óra

8 óra

18óra

18 óra

14óra

egész nap

103C)

10 óra

16 óra

18 óra

16 óra

15 óra

20 óra

18óra

rendező

VIüv.Ház

Oiikormányzat

Míív. Ház

Borosgazdák
Egyesülete

Faluközösségi rendezés

Oiikormányzat

Kisebb. Oiik. - Nemz.

Klub

Nemzetiségi Klub

Onkormánvzat

Természetjárók

Kisebbségi Onk. - Egy-
ház

Egyház

Kisebbs. Onk. -Nemz.
Klub

Onkormányzat

Faluközösségi rendezés

Kisebbségi Oiikor-
mányzat

Onkonnányzat

Onkormányzat

Faluközösségi rendezés

Zeneiskola

.;i Klub

A programbau nem közölt alkalini rendezvényeket plakátokon liirdetjük ineg!



Orvosi ügyeletí beosztás
1

2

3

4

5

tí
7

8

9

10
11

Dr. ]/eiieszl.

Dr. Péterffy L.
Dr. Venes^I.

Dr. Kovacs L.

Dr. Kormos J.

Dr. Péterffy L.
Dr. Kormos J.

Dr. VeiieszL

Rr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Konnos József

Dr. Péterllv László

12 Dr. Kovács L.

13 Dr. Péterjfy L.
14 Dr. Kormos J

, 5 Dr. Venesil.
16 Dr. KovácsL.

17 Dr. Kovács L.

18 Dr. KovácsL.
19 Dr. KovácsL.
20 Dr. Péterffy L.
21 Dr. Kormos J.

22 Dr. Veneszl.

Oröni, Honvéd u. 24.
Pbj., Máriau. 13.
Üröm,Doktoni. 21.
Üröm, Dózsa Gy. 18.

Dr. Meggyesi Tiinde Pbj., Sleinheiin u. 2.
Dr. Kovács Levente Oföm. I lonvéd 11. 24.
Dr. Baksa Eva

23
24
25
26
27
28
29

Oröin Dózsa Gy. 11. 69.

Ejszakíii üg^-elcti időszak:
18-08-ig

Dr. Kormos J.

Dr. Kormos J.

Dr. Kormos J.

Dr. Kovács L.

Dr. PélerffyL
Dr. Kormos J.
Dr. Venesj. 1.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440

Hélvcgcii:

péntektől llétfö reggel 8-ig

A Nagykcvély
Gyógyszcrtár

nyitvatartási idcjc:
NapontaS - 18-ig
Szombaton 8- 12-ig

A Tigáz Rt. közlése szerint a gáz
Febniári fíítőértéke 33,90 MJ/m3 volt.

Ajanuárban kiadott decemberi
számlákon is a fenti értéknek kell

szerepelnie.

Muilkanapokoi) liappal, rcndclési időbeii ( hctfőlől-pcntekig)
sürgős csctben -sziveskcdjcnck az oi-vosokat a rendelőbci) kercsili.

ilisborosjenői' üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony arakkal, állaiidó akciókkal várjuk kedves
vásárlóiiikat.

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelöanyagok, vakolatok, gipszek,
ragasztók, betoiielemek, cement, mész.

Ömlcsztctt anyagok: homok, sóder, 2x rostált, tennőföld, kulé kavics, stb.
Gáz-cseretelep.

Konténeres ós teljeskörii szállitás kedvezö áron
Nyitvatartás: hóttotől - póntekig 7-17-ig

06-26-336-466. 336-188, 336-066

Megnyílt, bevezető árakkal
nagy ámklészleltel!

FiIIéres Kuckó
( a Pöttöm ABC inellett)

Női, férfí, gyermek niházat, cipő, papucs,
fehérnemű, játék és még sok más!

OLCSÖ ÁRAK!
Nyitvatartás:

H-P: 9-12-ig /14-1730
Sz: 9-12-ig

Szeretettel vániiik mindeiikit!

ELADO!
Jó állapotban lévö HUTOGEP eladó!

Plúlips - Whirpool, 3 éves, 250 literes, 20 literes
mélyhíítővel

Irányár:39000Ft

Ugyanott eladó SZÁRÍTÓS MOSÓGÉP!
Hoower, 5 éves.

Iráiiyár: 44000 Ft
Tel. : 337 215 vagy 06 20 9 341 375

^^^^^^^^^^^^^^^^-^-

, Pulóver vásár!
1999. április 14-én a Müvelödési Házban

9-18 óráig pulóverjogging, trikó, ing vásár
lesz.

Rendkíviil olcsó árakon, jó minőségű, divatos
nihanemüket vásárolhatnak a tisztelt

érdeklödök.

.::;."1
-^.-

^'
B-l

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bócsi út 39.
Betonacólok, zártszelvónyek, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok, lapos
acólok, kör- ós négyzetacélok, hegesztett hálók, durva ás fínomlemezek,

huzalok nagy választékban.

Készleten nem lévő anyagok szállítása 24 órán belül, központi telepíüikről.

Eiigedmények a kisker árból:
50.000,-Ft felelt 5 %

200. 000, -Ft telelt 8 %

Fclhasziiálókiiak meimyiséglől luggetlenül 5%
Viszonteladókiiak nagyker. ár

I-Iázliozszállitást vállaluiik!

Nyitvatartás: H-P 7-16
Szom. :7- 12

Tel/Fax: 06-26-363-900
06-20-9-563-900

Házvezetőnőt

keresünk!
Főállásban,

Urömön, családi
házban két

kisgyermek mellé.
06-26-350-494

Földmérés

- telekátalakítás, kitüzés, felmérés

- épületfeltüntetés
- egyéb földmérési niuiikák
magánszemélyek és cégek részére

Aczél Ferenc

Pilisborosjenö, Vár u. 15
Tel: 336-113

Alapította: az Öiikonnányzat Kópvisclő Testülete
Felelős kiadö: Szegedi Róbert polgánnester
Felelős szerkesztö: Fáyné Dr. Póter Emese

A szcrkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö 11. 16.
Tl' 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typografía: Windisch László Nyomdai muiikák: Pethő Kft.

("::.:
. ^^:
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6. évfolyam 5. szám 1999. május

Tájékoztatás
A testület 1999. 04. 01-jén megtartott ülésén elfogadta a

Pilisborosjenő területén lévő közműhálózatra történő rácsatlakozási
díjak összegeit:

-gázbekötés 140. 000 Ft
- vízbekötés 35. 000 Ft

- villanybekötés 3 5. 000 Ft
Az eddiginél magasabb összegű befizetést 1999. április 15-től kell
alkalmazni, ezért felhívunk minden érintett lakos figyelmét az árvál-
tozásra!

jegyzö

A kulturális bizottság felhívása!
Május 12-én 18 órakor kibővített bizottsági ülést tartunk a

Művelődési Házban. Témánk: Az ezredforduló méltó megünneplése
a község történetének tükrében.

Erdeklődőket, ötleteket szívesen, szeretettel várunk!

Kulturális Bizottság

Pályázat
Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a Pilisborosjenő Fő út 30. szám alatt lévő Német Nemzetiségi
Nyelvet Tanító Általános Iskola igazgatói állására.
Képesítési feltételek: szakirányú felsöfokú végzettség

5 éves szakmai gyakorlat.
Pályázathoz csatolni kell:

szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint.
Megbízás: 5 évre szól, 1999. augusztus 1-töl 2004. július31-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számitott 30 nap.
A pályázatot Szegedi Róbert polgármestemek címzett zárt borítékban
kell megküldeni, 2097 Pilisborosjenő Fő út 16. címre.
Az Altalános Iskola általános és szakmai pedagógiai programja a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
Felvilágosítás: aPoIgármesteri Hivatal telefonján:

06/26-336-028 ; 06-26-336-313

Pályázat

Pilisborosjenő község önkormányzata az alábbi ingatlanokat
meghirdeti bérbeadási szándékkal:
l. / 27,01 + 16, 16 m nagyságú raktározásra használható helyiség
a Pilisborosjenő Fő út 43. sz. alatt
2., A Budai út 28. szám alatt lévő - Budavidék Rt-től bérelt -
ingatlan, mely 181 m2 alaptemletű, a főútról, illetve belső udvarról

megközelithető
Informáctó: 06/26-336-028

336-603 jegyzőnél, polgánnestemél

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Egyszerü sorok az édesan ámról!

Nem volt soha békessége,
Most a lelke ékessége
Isten és a csend

Mások harcát nem kavarta,
Szőttesét is könnyel varrta,
S járta a mezőt.

Ha nehéz volt, mindig bírta,
jóságát s lelkünkbe irta:
Nem pazarolt szegény!

Mosolygását ránk aggatta,
Istent a tejével adta
nem pihent soha!

Adott asztalt énekelve,

még ha könnyes volt a lelke,
akkor is adott!

-,̂ -^M, t^^f

y-

Galambos Ferenc

kulturális bizottság elnöke

Pilisborosjenő község Onkormányzat felvételt hirdet adóügyi ügyintézői állás betöltésére.
Feltételek: érettségi, büntetlen előélet. Előnyt jelent az ezen a területen végzett korábbi munkaviszony.

Bérezés: köztisztvisclői törvény szerint
Erdeklődni lehet: 06/26-336-028-as telefonon ajegyzöiiél.

laMtem

IPeMwok, teidtímii^ete
JefiwrFiowt
&RtA@l@t@te

Á^ IW9-&S telisigwtés
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Jegyzői rovat

Szeretném tájékoztatni a falu lakosságát az 2. ) Egy pilisborosjenői lakos építési engedély PILISBOROS.FENÓ KÖZSÉG ÖNKOR-
1999. évbentörténteseményekről: ügyében felkérte a Műszaki Bizottság és a MÁNYZAT BIZOTTSÁGAINÍAK EDDIGI

jegyzö közreműködését az építési engedély MUNKÁJÁRÓL:
Pilisborosjenői Német Kisebbségi Önkor- módosítása ügyóben kialakult helyzet
mányzat Január ll-én megtartott ülésén rendezésére. JOGI és ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
döntött a Magyarországi Németek Országos 3. ) Támogatta a testület a polgármesteri hivatal A bizottság első ülését 1999. január 20-án
Önkormányzatának tagjai sorába történő számára egy darab számitógép vásárlását, még tartotta meg. Javaslatot tett a telepengedély
belépésröl. a költségvetés elfogadása előtt. alapján gyakorolható tevékenységekről szóló
Február4-énmegtartottülésénarróltárgyaltak, 4. ) Elfogadta a Pilisborosjenő hosszú távú rendelet elfogadására. Megvítatta a jegyző
hogy milyen eseményeket rendezzenek 1999. településfejlesztési koncepcióját, és elrendelte igazoló jelentését. Állást foglalt a művelődési
évben. Osszeállításra került egy rendezvényterv annak alkaünazását a saját és privát ház alapító okiratainak, az SzMSz. átvizsgálása
is, mely a költségvetés készítéséhez a Pénzügyi
Bizottság elé került költségvetési igényként.
Március 8-án tájékoztatást kaptak a képviselői
tiszteletdíjak megállapitása ugyében, pénzugyi
beszámolóra került sor, valamint a
hagyományápolás, kitelepítési emléküimep
megrendezéséröl tárgyaltak.
Március 23-án megtartott ülésűkön elfogadásra
került a szervezeti és működési szabályzat, a
feladat- és hatáskör pontos megjelölésével (az
SzMSz a polgármesteri hivatalban
megtekinthetö, az ülések jegyzőkönyveinek
irattári példányaival együtt betekintésre a falu
lakosai rendel^cezésére állnak)

községek iskolaügyében. Megvitatta az általános
kollektív szerződésének tervezetét.
Febmár 8-i ülésén a bizottság kizárólag az
önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatára tett jegyőzi tervezettel
foglalkozott. A jelenlévők szakaszról-szakaszra
áttekintették a beterjesztett anyagot, megtéve
egyéni észrevételeiket.
Március 1-jén megtartott ülésén az SzMSz
további pontosítására, vélemények
egyeztetésére kerölt sor, melynek során a
képviselők által beadott egyéb észrevételek is

háziorvosokkal kötött és kötendő szerződéseket,
és egyéb ügyekben javaslatokat tettek a
képviselő-testület száinára.
A Jogi és Ogyrendi Bizottság április 12-én
feloszlott, mivel Dr. Mészár Eva lemondott.

OKTATÁSI- SPORT és KULTURÁLIS
BIZOTTSÁG

tervezéseknek. a szomszédos

terveinek elbírálásánál.
5. ) Felkérte Szegedi Róbert polgármestert,
hogy a Pilisborosjenő Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulat Elnökénél rendkívüli
taggyalés összehívását kezdeményezze a
felszámolás mielőbbi elindításának érdekében.
6.) Megbízta a polgármestert, hogy a PCsVT
végelszámolása elindítása érdekében - a
szakszerű műszaki átadás lebonyolításának
biztosításához - szerződést kössön a SAB.-ING
Kereskedelmi Szolgáltató Kft. -vel.
7. ) A testület támogatta az OMNINVEST Kít. beépítésre kerültek a helyi rendelet tervezetbe.
területvásárlási szándékát, felhatalmazta a Március 16-án megtartott ülésén a képviselők

Aprilis 13-án sorra kerülő ülésükön elfogadták polgánnester, hogy a 0135/5 és a 0135/6 hrsz. - az 1998. és 1999. evi szeiződéseket tekintették
az 1999. ^ évi koltségvetésüket, valamint ú ingatlanok adás-vétele ügyében tárgyalásokat át. Meghallgatták a jegyző beszámolóját, és
megvitaUák a közelgő rendezvényekkel folytasson. ~" ~" észrevételeket tettek" a szerzodések
kapcsolatos teendőket. 8,) A testület megerősítette az 1995-ben hozott kiegészítésére, módosítására.

az M O elutasításával kapcsolatos határozatát. Aprilis 6-áa a bizottság együttes ülést tartott a
Pilisborosjenő község Önkormányzat 1999. Kinyilvánította, hogy az MO autópálya (MO Pénzügyi Bizottsággal, ahol felülvizsgáltáJí a

autóút) észak-nyugati nyomvonalának
megépítését a község közigazgatási területén
nem engedélyezi.
9. ) Elfogadta a közinűhálózatra történő
rácsatlakozási díjak összegének 1999. április
15-től történő árváltozásainak jegyzékét (külön
felhívásban szóluiik erről az újságban).
10. ) Elfogadta a testület a patika területének
rendezésére irányulójavaslatot, felhatalmaztaa A bizottság a választásokat követöen először
polgánnestert, hogy adás-vételi szerzödések 1998. november 10-én ült össze a helyi újság

2. ) 2/1999. (ffl. 2) számú rendelet a megkötésével a jeienleg folyó peres eljárást föszerkesztö személyére történő javaslattétel
polgármester, azalpolgánnestertiszteletdíjáról, szűntessemeg. - - - . végett. Fáyné Dr. Péter Emese helyi lakosra
az önkonnányzati kepviselők tiszteletdijáról és 11.) Hozzájárult ahhoz, hogy elsö lépésként az esett a választás, akit a testület 1998. december
egyéb^ juttatásairól (a hírmondó áprilisi általános iskola romos épületrésze 10-én lezajlott ülésén egyhangú szavazással
^zámabaiijíerült^közlésre). életveszélyessé nyilvánítása ügyében megválasztott.
^. , 3 " ^m', 1(^\ számú rendelet a szakember felkérésére kerűljön sor, majd A bizottság közbenjárása eredményeképpen az
Pmsborosjenőkozségpn konnányzat 1999. évi elkészüljön egy megvalósíthatósági-terv-i's, árvízkárosultak javára jótékonysagikoncert

adatait tartalmazza (a melypályázatipénzekelnyerésénekÍehetöségét megtartására kerillt soí a templomban. A
rendelet^ebben azujságban olvasható). jelenti. Á testulet elfogadta, hogy a közseg bevetelt az önkormányzat ' a Máltai
4'.^. 4 ."... . (Iv-. \'\ számú rendelet általános iskolája hosszútávon is aFő utca 30, Szeretetszolgálatszámlájárautaltael.
raisbOTOSjenő, község önkomlányzat. 4/1998' szám alatti ingatlanon működjék, a felújításés December "9-én a bizottság felhatalmazta
(W. 23. ) szamú rendeletének módosításáról, az bővítés után 200 féröhellyel. Mocsári József képviselő tagot, hogy az ÁRT
egyes helyi ^ közszolgáltatások kötelező 12. ) Elfogadta a gyepmester szerződésének közintézinényekre vonatkozó részéhez
igénybevételéröl (a rendelet ebben számban meghosszabbítását, de kevesebb kijárással és pontosításokat, kiegészítéseket tegyen. Szimeth
olvasható)' kevesebb havi díj fizetési kötelezettséggel. Mária képviselőt felkérték, hogya Kulturális
5) 5/1999 (IV. 1) szamú rendelet a helyi 13. ) Támogatta egy jogi képviselő (ügyvéd) Bizottságköltségvetésijavaslatátkészítseel(a
adórendekt modositásáról. határozatlan időre történö megbízását, aki az képviselő-testület 1999. évi költségvetésében
6. ) 6/1999. (IV. 8. ) számú rendelet a helyi önkormányzat munkáját jogi tanácsadással, 600 e/Ft-t biztosított a kulturális rendezvények
adórendelet módosításáról (az 5. és 6. számú perképviselettel és egyéb szeraidésben rögzített támogatásához, a bizottság által készített
rendelete egységes szerkezetbe foglalva az feltételekkel segíti. " " esemeny-naptár a polgármesteri hivatalban
^ságnaJs ezenszámában olvasható). 14. ) Nem támogatta a testület a Pest Megyei megtekinthetö).
Pilisborosjenő község Önkormányzat Rendör-főkapitáÍiysággal megkötött szerződés Az SzMSz módosítására megfogalmazott
Képviselö-testülete az alábbi témákban további megerösítesét. " " észrevételek is rögzítésre kerültek.
hozott határozatot: 15. ) A testület belépett a Pest Megyei 1999. évben elsőülésrejanuár27-énkerültsor,
1.) Egyetértett a szennyvíztisztító-telep bővítés Területfejlesztési Tanács ta&jai sorába. "' majd febmár 12-én ült össze a bizottság
céltámogatassal megvalósuló 131. 100 eFt 16. ) Elfogadta a polgánnester előterjesztését, megvitatva a március 13-án megtartandó
osszköltségű onkormányzati bemházással. Saját mely a Pest Megyei "Teriiletfejlesztési Tanács megemlékezés részleteit. A bizottság 50 db
forrásként 65 550 eFt-t éves költségvetési céljellegű decentralizált támogatás zászló megvásárlását bonyolította le,

évben hozott rendeletei:

1.) 1/1999. (H. 4. ) számú rendelet a
telepengedély alapján gyakorolható ipari
tevékenységeta-ől és a telepengedélyezés
rendjéről (a falu érintett vállalkozói számára a
rendelet kikűldésre került, itt hívom fel a
figyeünet arra, hogy a levelünk kézhezvételétől
számított 30 napon belül a tevékenység
gyakorlásához szükséges iratokat a hivatal
számára meg kell küldeni).

számú

rendeletében biztosított.
céljellegű
elnyeréséhez szükséges. hagyományteremtő jelleggel elősegítve azt,

hogy ümiepek alkalmából a falu lakói a nemzeti
színű zászlót házaikra tehessék.
Eddigi legutolsó ülésükre febmár 24-én került
sor, ahol Fayné főszerkesztö beszámolóját
ismerhették meg a hínnondó működésével
kapcsolatban.

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
A bizottság első alkaloiiunal 1998. november
17-én iilt össze. Napirenden a pilisborosjenői
agyagbánya megnyitásának ügye szerepelt,
melyet november 20-án egy újabb, e témában
tartott ülés követett. A nov. 20. -i ülésen Szikszó
József vezérigazgató-helyettes (Budai Tégla
Rt. ) is résztvett.
Március 19-én a bizottság saját helyzetének,
céljainak és azok megvalósításának
megbeszélésére ült össze.
A bizottság részére a képviselő-testület 220
e/Ft-ot biztosított 1999. évi költségvetési
rendeletében.
Ezen támogatási összeg megismerése után
március 19-én ült össze a bizottság.
Szeretnének minél több, a környezet
alakításhoz és kömyezetvédelemhez értő
lakótarsat bevonni munkájukba. Fontosnak
tartják a felszíni vizek rendezésének
kivizsgálását, a téglagyári terület gondjainak
megoldását szorgalmazzák.
A bizottság szükségesnek tartotta egy
falutakarítás megszervezését, melynek tervezett
idöpontja április 17. volt.
A bizottság felkérte Juhász Jánosné pénzügyi
bizottsági tagot, hogy a polgárőrség által
lemondott 700 e/Ft-os támogatás a
Környezetvédelmi Bizottság céljaira történő
felhasziiálása ügyében járjon közbe.

MÜSZAKI, TERÜLETFEJLESZTESI és
KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

A bizottság január 27-én ült össze elöször, és
előzetesen megvitatta a bemházási feladatok
son-endiségét (a bemházások, felújítások és
egyéb feladatok elvégzésére 1999. évben igen
csekély összeg került meghatározásra. A
képviselő-testület 2/1999. (I. 21. ) számú
határozata alapján 65. 550 e/Ft-ot biztosított a
szeimyvíztisztító bővítéséhez, a pályázat
elnyeréséhez és kivitelezéséhez szükséges saját
erő biztosításához. Az általános iskola

bővítéshez 30 MFt került elkülönitésre. Az

öiikormányzat céltartalékát 2. 277 eFt-ban,
általáiios tartalékát pedig 5.409 eFt-ban
határozta meg).
Az általános iskola elhelyezéséiiek lakossági
altematív jayaslatát megvitatta. Négy ütemben
egy tervezet került elfogadásra. A meglévő
iskola bővítési koncepciója ügyében határozati
javaslat született a testület számára.
A bizottság foglalkozott az OMNINVEST Kft.
területvételi szándékával, valamint a Malom-
dűlői tulajdonosok kérelmével.
Február 15-ei ülésükönjavaslatot fogadtak el a
082/3 hrsz. -ú ingatlan megvásárlásáról.
Kérelem érkezett a MEDITOP Kft., valamint a
KBE Hungária Kft. területvásáriásával
kapcsolatban. A bizottság feltételeket
megfogalmazva két gazdasági tárgyalást
folytat.
Ápnlis 12-én megtartásra kerülő ülésen a
bizottság külöiibözö egyéni kérelmeket vizsgált
meg, és hozott határozati javaslatokat. A
bizottság foglalkozott az I. fokú építési hatósági
jogkör visszavételének kérdésével.

SZOCIÁLIS és EGÉSZSEGÜGYI
BIZOTTSÁG

A bizottság folyamatosan bírálja el az idősektöl
és a kiskorúak szüleitöl beérkező

segélykérelmeket. Először január 18-án ültek
össze felülvizsgálva a rendszeres ellátásokban
részesülők iratait. Állást foglaltak abban, hogy
lakáscélü táinogatást az ez évi költségvetésben
nem javasolnak biztositani. Felülvizsgálták
ezen döntésükkel a még érvényben lévő, de
pénzhiány miatt nem működtethetö 9/1991.
(XI. 27. ) számú helyi rendeletet.
Felvetödött egy szociális ösztöndij
adományozásának lehetősége, de a szűkös
anyagi keretek miatt ezen jogintézmény
bevezetését a bizottság elvetette. A bizottság
felülbírálta, ill. elbírálta a polgánnesteri
hivatalhoz beérkezett szemétdíj méltánylási
kérelmeket, az érintetteket értesítette
döntésükröl.
Febmár 22-én megtartott ülésükön a jelenlévő
bizottsági tagok az ÖNO vezetöi pályázat
ügyében javasolták a nyilvános pályázat
mihamarabbi közzétételét. Meghallgatták a
jegyzö tájékoztatását az ONO működésével,
működési engedélyével kapcsolatban.
Az építményadóval kapcsolatban, a
mentességek körül kialakult helyzet ügyében
tájékoztatást kértek a jegyzőtől, ill. Mayer
Róbert Pénzügyi Bizottsági Elnök részvételével
megbeszélést folytattak. Javasolták, hogy a
szemétszállitás ügyében a polgármesteri hivatal
járjon el a vállalkozóknál és a telephellyel
rendelkezöknél az önkormányzat és a említettek
közötti szerzödési viszony rendezése érdekében.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Febmár 11-én az 1999. évi költségvetés első
fordulóban történö megvitatásával foglalkozott.
Febmár 17-i ülésükön a költségvetés további
részleteinek megbeszélésére kerűlt sor.
Február 18-án az önkormányzat iiitézinényeinek
vezetőivel folytattak tárgyalásokat.
Február 23-án a társadalmi szervekkel,
egyesületekkel és klubokkal folytattak
megbeszélést az idei év támogatása kérdésében.
Február 25-én az 1999. évi költségvetés további
megvitatása volt a napirenden.
Március 2-án a polgármester kérésére a
képviselő-testületi tagoTí konzultációt tartottak
az idei költségvetés ügyében, majd
megszavazták képviselő-testületi ülés
megtartását. Ezen a képviselő-testületi ülésen a
képviselők tiszteletdíjátiak elfogadására került
sor. Látva az idei költségvetés szükös anyagi
lehetöségeit, a második fordulóban a bizottság
megbeszélést folytatott az intézmények
vezetőivel. A hosszas és körültekintő
tárgyalások eredményeképpeii 1999. március
10-én tudta a képviselő-testület a 3/1999. (ffl.
10. ) sz. helyi rendeletét elfogadni, és a
költségvetést a TAKISZ, ill. a Közigazgatási
FIivatal felé továbbítani.

Ismételten felhívom a tisztelt lakosok
figyelmét, hogy a képviselő-testületi ülések,
valamint a bizottsági ülések nyíltak, azokon a
lakosok résztvehetnek. Az ülések idejéröl és
helyéról a polgánnesteri hivatalban elhelyezett
hirdetö tábláról tajékozódhatnak. A
jegyzőköiiyvek a hivatalban megtekiníhetöek.

Dr. Hegedusné Schmidt Agnes
jegyzö

RENDELETEK

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testűlete

4/1999. (IV. 01.) számú
RENDELETE

az egyes közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló
!/1998. (IV. 23. ) számú
rendelet módositásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testülete az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLÜ. törvény 2. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 4/1998. (IV. 23. )
számú helyi rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

l. §.
A 4/1998. (IV. 23. ) számú reiidelet 12. §-a
hatályon kívul helyezve.

2. §.
A rendelet 1999. április O2.-án lép életbe,
kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi 'R.őbert polgármester
Dr. Hegedűsné SchmidtAgnesyegyzó'

Pilisborosjenő község Onkormányzat
3/1999. (HI. 10. ) számú

RENDELETE
az önkonnányzat 1999. évi

költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVffl. tv. alapján, valammt az
államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998(XH. 30) Korm. rend. 29. § alapjm az
1999. évi költségvetésről az alábbi rendeletet
alkotja.

A rendelet hatálya

l. §.
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és
annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra és
az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.
Polgármesteri Hivatal költségvetésében
szereplő szakfeladatok a 4. számú melléklet
szerinti felsorolásban külön-külön címet
alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

A képviselö-testület, a Polgármesteri Hivatal az
intézmények 1999. évi költségvetését 280. 189
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az onkormányzat bevételei

4. §.
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg
forrásonként az 1. számú iiiellékletben
megállapítottak szerint alakul.

^ ^>



5. §. 8. §. köztisztviselők létszámát 16 főben állapítja
A 4. §. -ban megállapított bevételek közül az A képviselő-testület az egyesületek, társadalmi meg.
intézinenyek szakfeladatonkénti bevételeit a 2. szervek költségvetési támogatásait az 5. számú (Az általános iskola közalkalmazottainak száma
számú melléklet tartalmazza. mellékletben foglaltak szerint biztosítja. ezen felül24fö.)

|iÍI:IÍÖNAI IKATOLIiajS EGYHÁZKÖZSEG 1999. MÁJUS HAYI :]ÍlÍÉll

Az önkormányzat kiadásai

6. §.
A képviselő-testület az 1999. évi költségvetési
kiadásokat jogcímenként a 3. számú melléklet
szerint állapítja me^.

7. §.
Az önállóan gazdálkodó iskola a költségvetési
támogatását a képviselő-testület havi 1/12
szermti ütemezésben biztosítja. Ettől eltémi
csak a testület, ill. a Péiizügyi Bizottság
engedélyével lehet.

9. §. Altalános tartalék
A képviselő-testulet fejlesztési kiadásokat a 12. §.
Műszaki Bizottság javaslata alapján egy A képviselö-testület az önkormányzat általános
összegbenállapítjameg96. 924 e/Ft-ban. tartalék 7. 686. e/Ft összegben hagyja jóva,

mely 2.277 eFt céltartalékból, 5.409 eFt
Alapilletmény és létszám meghatározása általános tartalékból áll.

10. §. Záró rendelkezés
A köztisztviselők alapilletményét a képviselö- 13. §.
testület 27. 300. -Ft-ban állapítjameg 1999. I. A rendelet 1999. március 11. napján lép
l. napjától. életbe, rendelkezésit azonban 1999. január 1.

napjától kell alkalmazni. A rendelet
kihirdetéséről ajegyzö gondoskodik.

Szegedi RóbeTtpolgármester
Dr. Hegedűsné SchmidtAgnesyegyzó'

11.§
Pilisborosjenő Község Önkomiányzat
közalkalmazottak létszáinát 28 föben,

AZ 1999-ES KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
1999. évi költségvetési bevételek forrásonként

4. SZÁMÜ MELLÉKLET
1999. évi kiadások szakfeladatonként

Alaptevékenység bevétele
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb tev.
Intézmények egyéb sajátos bevétel
AFA bevételek, visszatérülések
Kamatbevételek
Államháztartás alrendszer működési bevételei
Tárgyi eszköz inmateriális, javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Önkormányzat sajátos tökejellegű bevétele
Közp. költségvetésből kapott támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel tb. alapoktól

2. SZÁMÜ MELLEKLET

eFt
12.286

5. 360
10.360
2. 782

10.000
62. 571

1. 000
60.000
60. 000
54. 041

1.789
280. 189 eFt

1999. évi bevételek szakfeladatonként

221214 Lapkiadás
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
701015 Saját vagy bérelt ingatlan
751153 Önkonnáiiyzatok igazgatási tevékenysége
751757 Onkonnányzati int. ellátó kiseg, szolg.
751845 Város és községgazdálkodási szolg.

150
4.223
1. 394

64. 750
20.455

60
5. 600

751966 Onkomi. feladatranem tervezhető elszámolás 175. 612

801115 Ovodai nevelés
851242Ugyeleti szolgálat
851297 Védőniszolgálat
853224Házigondozó szolgálat
853246Szociális étkeztetés

853257Nappali szoc. ellátás
921815 Művelődési ház tevékenység

3. SZÁMÜ MELLEKLET

2. 788
899
890

30
1. 800
1.288

250
280. 189 eFt

1999. évi költségvetési kiadások jogcimenként

Személyi juttatások
Muakaadókat terhelö kiadások
Dologi kiadások
Társadalmi szervek támogatása
Társadalom és szoc. politikai juttatások
KV szervek támogatás
Intézményi bemházások kiadások
Intézményi bemházások AFA-ja
Céltartalék

43. 365
16. 956
63. 290

5. 568
11.000
35. 400
77. 540
19. 384
7, 686

280. 189

221214 Lapkiadás
552411 Mmikahelyi vendéglátás
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
751153 Öiikomi. igazg. tevékenysége

társadalmi szervek támogatása
fejlesztés
tartalék

/ebből - céltartalék: 2.277
- általános tartalék: 5. 409 /

751164 Helyi kisebbségi önkorm. igazg. tev.
751757 Onkorm. int. ellátó kieg. szolg.
751845 Város és községszolg.
751922 Onkorm. elszámolása
801115 Ovodai nevelés
851242 Ügyleti szolgálat
851286 Fogorvosi szolgáltatás
851297 Védőnői szolgálat
852018 Allategészségügyi tevékenység
853224 Házi segítségnyújtás
853246 Szociális étkeztetés
853257 Nappali szoc. ellátás
853279 Rendszeres pénzbeni ell.
853280 Eseti pénzbeni ell.
901115 Szemiyvízelvezetés

,2/1999(1. 21) számú KT határozat alapján/
921815 Műv. központok, müv. házak tám.

5. SZÁMÜ MELLÉKLET
Társadalmi szerfek támogatása

Drótszamár (kerékpár egyesület)
Nemzetiségi Klub
Pilisborosjenői Sportkör
Nyugdíjas Klub
Római Katolikus Egyház
Természetjárók
Polgárörség
Tűzoltó Egyesület
Vöröskereszt
Pilisi Mentök
Kömyzetvédelem
Kultur Biz.

eFt

649
1.236
8. 004
4. 686

50.658
5. 568

31.374
7. 686

1. 010
1. 188

13. 724
35.400
23. 811

850
720

2. 521
725
935

1. 800
4. 795
7. 000
4. 000

65. 550
6. 299

280. 189

70
440

1. 700
148
250
220
700

1. 100
20

100
220
600

5. 568

Imaszándék

A fiatalok az őket jellemző alkotókészséggel
és tetterővel legyenek hirdetői és tanúi Jézus
szavának, amely remény, öröm' és béke
forrása!

Néked ajánljuk, Szűzanyánk,
A legszebb hónap alkonyát.
Ezer nép híven zengi ma:
O, üdvöz légy, Mária!

Mikor e hónapot közeledni éreszuk, s énünket
átjárta a húsvét ragyogása, hitünk és
reményünk is inegújul, mint májusban a nagy
temiészet.

Hogy Jézus feltámadt, az természetes! Hisz O
Isten is. Am az O anyja, Mária példája erősíti
hitünket, reményünket. O, a második isteni
személy anyja biztat, int felénk. Mint ég és
föld királynője vigyáz reánk, hogy a földi élet
hitünket, reményünket meg ne tépázza. Hogy
érdemes kitartani, mert Fia azért jött közénk,
hog}' az Atyához elvezessen.
Mária! Sok gyermeked van! Lépten-nyomon
sarkunkban sok-sok földi baj. Szép, égi
honodból nézz le ránk! Feléd tárjuk kezünket.
O, Mária, vigyázz reánk!
01. Szent József, a munkás. XII. Piusz pápa
ezt az ünnepet abból a meggondolásból
vezette be, hogy Jézus nevelőatyját példaképül
állítsa a munkások elé.

02. Húsvét 5. Vasámapja
Szent Atanáz püspök és egyháztanító. Mint
diakónus, püspöke kíséretében jelen volt az
első egyetemes zsinaton Niceában 325-ben.
03. Szent Fülöp és Jakab apostolok.
04. Szent Flórián vértanú. ő a tűzoltók

védőszentje.
07. Boldog Gizella, 98ö körül született, mint
Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnő leánya. 966-ban kötött házasságot
Szent Istvánnal. A szent király halála után

'l'liCtyiCTt?RX:-'
IZABADIDO - SPOOT

Osaaljlitotta' DienesDésa

A KÖNYVTÁR
"Legyen a köiiyv jó barátod!" Ki ne ismemé a
szólást, ftielyet még iskolás korunkban hallot-
tunk számtalanszor. s véstük be irodalöm

füzetüiik első oldalára. A száinítógépek, videó,
parabolaantemiátai ak köszöiihetöen átalakultak

értékítéleteink. érdeklödési köreiiik, de

megváltoztak a velűnk szemben állított
követelinények is. Vajon olvasuiik-e még
szépirodalmat, vcrscket vagy már csak a napi-
lapok átfutására, a szakkönyvek böngészésére
vagy -jobb esetben- gyennekeiiikiiek estéiikónt
felolvasásra kerülő mesekönyvekre van időnk.
Nem beszélve a kötelező olvasmányok videóra
való feldolgozásáról, melyröl csöppet sem ál-
líthatnám, hogy olvasóvá nevel. Példaként ál-
lithatjuk-e magunkat utódaink elé, láthatnak-e
bennünket elmerülve könyvet bújm, vagy csak
a buszon jut rá időiik? S nem utolsó sorban,

visszatért Bajorországba és Passauban
belépett a bencés nővérek kolostorába. Ennek
apátnojeként halt meg.
09. Húsvét 6. Vasámapja
12. Szent Pongrác vértanú
16. Húsvét 7. Vasámapja Urunk Menny-
bemenetele
Mindenliató Istenünk, hadd ujjongjunk szent
örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki
hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak

mennybemenetele a mi fölemelkedésünk,
ahová a Fő eljutott dicsöségben, oda kapott
meghívást az egész test, az Egyház ,
reménységében.
22. Szent Rita az itáliai IJmbria tartományban

született. Szülei kívánságára férjhez ment egy
durva lelkű emberhez. Szelídségével és
türelmével sikerült férjét megtéritenie.
23. Pünkösdvasárnap
A Szentlélek a teremtés lélegzetvétele. Miként
kezdetben Isten lelke lebegett a vizek felett,
úgy most Isten lelke még sokkal
tevékenyebben és közelebbröl megérinti az
ember szívét: megismerteti az embert
önmagával, és segít fölébe emelkedni
önmagával.
"Veni Creator spiritus! A Szentlélek oly erő,
amely teremt. Nekünk is jól és erősen akaró,
kiinduló. teremtö lelket ad. Erre van

szükségünk. Erös lélek nélkül tudomány,
műveltség, állás mit sem használ... Az Egyház
valamennyi kegyszere és szentsége is csak
úgy használ, ha erös odaadással fogjuk s
vesszük, ha erös, hajthatatlan a lelkünk.
Jöjj el tehát, Szentlélek!"

PROHÁSZKA
Az Egyház a maga egészében misszionáriusi
hivatás hordozója. Márpedig az evangélium
hirdetése Isten népének alapvető kötelessége.
A zsinat tehát mindenkit felszólít a komoly
benső megújulásra: ébredjen rá arra, hogy
felelős az evangélium terjedéséért. Ezért

telik-e egyáltalán könyvekre a mai árak mellett.
Vagy meimyire jámnk a helyi könyvtárba, élve
az iiigyenes kölcsöiizés lehetőségével. Ezen
gondolatok indíttatásával kerestem meg
könyvtáruiik vezetöjét,

Berec zkiné Szendrey Evát.
- Mi egyutt végeztünk a Tanítóképzö Főiskolán,
aztán egy intézményhen is kezdtünk tanítani.
Mi törtimt veled azóta? Mióta látod el ezt a

feladatot?
1982 óta a Pilisborosjenői Művelödési Házban
/ akkor még régi kultúrház, a mai tűzoltószertár
/ kezdtem néptánc szakkört vexetni és ifjúsági
klubot alakítani. 1987-ben adták át az új Műv.
Házat, melyben népművelő-könyvtárosi felada-
tokat láttam el. Népművelöként nyári tábort,
kéziüűves szakkört, ovis tomát, néptáncot,
ifjúsági klubot, kismama klubot, természetjáró
kört vezettem. A könyvtár vezetését Szántó
Mária tanámötől vettem át, és az akkori igaz-
gató, Schwarz Jenö segítségével tájékozódtam,
s tanultam a könyvtárosi munkát. Ma is hálás
szívvel gondolok Rá s segítő muiikájára. Azóta
tennészetesen a könyvtárosi szakképesítést is
megszereztem.

mindenki vállaljon részt a nem keresztény
népek között folyó missziós munkából.
Minden hívő az élő Krisztus tagja. A
keresztség, a bérmálás és az Eucharistia által
Krisztusba épültünk és Ohozzá váltunk
hasonlóvá. Ezért minden hívő kötelessége
együttmüködni Kj-isztus testének fejlődésében
és növekedésében, hogy mielőbb eljusson a
teljességig.

Szent elgondolás: volt egy Jézus
Ki Krisztus volt és lehetett,
Es szerette az embereket.

O mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazibb.

Az emberek úgy elrosszultak
/Hiszen nem voltak sohajók:/
Most KriszAus-hitünket csúfolók.

Pedig ma is é.lhet. Földtámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Istenember,
Tavasz van, nőnek a gazok,
S kevesek az igaz igazok.

Ugy látíak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szíved,
De én szívem egészen a tied.

ADY: VOLT EGY JEZUS

30. Szentháromság vasámapja
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szent
Szíve. Mária együtt szenvedett és együtt
örvendezett Szent Fiával, részes az O mennyei
dicsőségében, anyai szeretettel van Isten
minden gyermeke iránt.

- Hány tagfa van a könyvtámak, milyen rend-
szerességgel j'árunk ide? Kik jámak leginkább
kölcsönözni?

Jelenleg 537 beiratkozott tag vm jegyezve.
Rendszereseii mintegy 120-180 fő kölcsönöz
könyvet. A kölcsönzők között a könyvekkel még"
csak ismerkedő óvodásoktól kezdve nyugdija-
sokig megtalálható minden korosztály. Oröm-
mel jelezhetem, hogy a látogatók, kölcsönzők
száma évre-évre növekszik.
- Milyen könyvállománnyal rendelkezik a
könyvtár? Melyek a legértékesebb könyvek
eszmei értéküket tekinh'e?

Több mint 12000 könvv áll rendelkezésre.
Kézikönyv állományunk sokat fejlödött.
Szépirodalom, szakirodalom alapjai,
mesekönyvek, ifjúsági irodaloni és a kötelező
olvasmányok alkotják a gerincét az állomány-
nak. Bár ma a legkeresettebb olvasmány a
lektur irodalom, így az is terjedelmes
könyvkészlettel áll az olvasó rendelkezésére. A
legértékesebb könyvek Shakespeare müvei gót
betűs kiadásban a múlt század vógéről, amely
10 kötetet tartabnaz, de mintegy 200 db gót
betűs könyv gazdagitja állomáiiyunkat.

t=>



- Jellemző-e még a lakosság részéről történt
adakozás, vagy az éves költségből bővithető a
könyvállományPMilyen szempontok alapján
választod ki a meg\'ásárlandó köteteket?
Igen jelleinzö még mindig a könyvadomá-
nyozás. A feimtartójelentös összeggel támogat-
ja a könyvállomány fejlesztését. /1998-ban
300000, - Ft / Pályázatok útján azonban még
280 ezer forint értékben pluszként tudtam a
keretet növelni. Emellett a videokazetta ál-

lományt 180.000,- Ft értékben ,a diafilmeket
20.000,- Ft értékben tudtam pályázati pénzek-
böl fejleszteni. A beszerzés szempontjai: az
aktuális információt tartalinazó könyvek, a
kötelező irodalom, hiszen minden évben újab-
bak is kellenek, és az olvasók igényei alapján
válogatok.
- Milyen más szolgáltatások állnak még ren-
delkezésre?

A könyvkölcsöiizés mellett videokazetták, di-
afilmek kölcsöiizése és szíiiliázjegyek rendelése
lehetséges. Tervezem még egy társasjáték és
játékkártya kölcsönzésének lehetöségével való
bővítést. Itt hívom fel a figyelmet, hogy várom
az ilyen jellegű "kinőtt" játékok felajánlását,
hogy egy alapkészlettel ezen szolgáltatást is be
lehessen indítani, melyiiek bövítését a későb-
biek soráu a költségvetés terhére lehetne
bőviteni-fejleszteni.
- Ha Borosjenö múltjával kapcsolatban sze-
retfzék anyagot találni, mit tudnál ajánlani?
Van-e bármelyik intézménynek vagy csoportnak
történetét felelevenitő írása, képanyaga. Meg-
találhatók-e forrásanyagként a helyi újságok -a
régi Hírlap vagy ajelenlegi Hímiondó c. újság
l-l példánya?
Borosjenő múltjával kapcsolatbaii Ludvig Aa-
dor-féle történeti írás található meg, ezeiikívül
német nyelven jelent meg könyv és Dessewffy
Erzsébet írt szakdolgozatot szintén németül.
Sajnos, több aiiyag nincs. Intézmények ,
épületek történetét, leirását bemiitató anyag
sincs. Az újságok közül a régi Hírlap minden
száma megtalálható, az új Hínnondó azonban
csak elvétve van.

- Mik a terveid a könyvtár fejlesztésével kap-
csolatban?

Egy olyan adatbázist szeretnék kiépiteni., mely-
ben az alapvető lakossági szolgáltatásokról
lehetiie informálódni. Tartalmazna útmutatót
jogi ügyekben, továbbtanulási-oktatási és
művelödési-kulturális témákban helyi és bu-
dapesti szinten. Jó leme internet csatlakozás
megvalósítása is. A helyi információkból helyi
adatbázist készitenék. Ebben a muiikában a
Szentendrei Megyei Módszertani Könyvtár
munkatársai segítenének, náluk már 2 éve
működik ilyenfajta szolgáltatás.
/ E2zel kapcsolatban az előző számban
olvashattak ismertetőt./
- Mi lenne a Te három kívánságod a könyvtárt
illetően?

Ay. első, hogy újra olvassanak az emberek!
A következö: elegendő pénz, mellyel színvo-
nalas szolgáltatást tudnék nyújtani!A hamiadik,
hogy minden olvasónak és leendő könyvtárba
járónak jó egészséget kíváiiok, hogy minél
tovább élvezliessük az olvasás gyönyörűségéti
Köszönöm a beszélgelést!

D. D.
Következö alkalommal a játszótér szervezöit
keressük meg kérdéseinkkel.

TAVASZKÖSZÖNTŐ
"Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget" - szól az ismert időjósló rigmus. S
inivel az idén az igazi télnek köszönhetően a
tavaszt már nagyon vártuk, érkezése mindenki
számára nagy öröinet okozott. Eme csodás
óvszakot köszöntve került megrendezésre már
8. alkaloimnal Bereczkiné Szendrey Eva szer-
vezésében a címben me^jelölt táncos ren-
dezvény. A programban az óvodás korúakból
álló néptánccsoport és az ITrömiek szerepeltek.
Mivel külöiiböző programok szervezésénél
rájuk biztosan számíthatunk , hívjuk őket, s a
meghívásnak mindig öröiiuiiel tesznek eleget ,
ismerjük meg kicsit közelebbről munkájukat s
vezetőjüket!

Az Ürömi Öröm Néptácműhely
A tánccsoport fellépése közben a színpad szélén
lelkes, minden lépésre odafigyelő fiatal férfi
egy pillanatra eltűnik, s a következő számban
már ott táncol tanitvmyaival. Sokakiiak nem is
kell bemutatnom a csoport vezetöjét, Tokai
Tibort. Toto 10 évesen kezdett táncolni Gál

András és Szalavári Anna vezette íirómi nép-
tánc-csoportban. Tanulmányait az Allami
Balett hitézetben végezte néptánc szakon. Azóta
néptánc az élete, tanítja, táncolja. 3 gyenneket
nevel feleségével Griilling Zsuzsával, aki maga
is néptánc- és balett-oktató. 1996 óta vezetnek
Urömön csoportokat az alábbi korosztály sze-
rinti megosztásban: Kis rókák 33 fő

Csillag csoport 48 fő
Lakkozatlan parketta 20 fő
Kopogós csoport 21 fo
Bot-ladozók 22 fő

Hetente két alkaloimnal fél négytől közel 11-ig
váltják egyinást a csoportok, összesen 44 fövel
foglalkoznak, melynek közel az egyhannada, 45
fö borosjenői. Atlagban havi 4 fellépésűk van,
szerepeltek már Uröm és Pilisborosjenőn kívül
Pápán, Pilisszentivánon, Budakalászon,
Pestlőrincen, Maglódon s Budapesten is a Gu-
Uemberg Művelődési Házban.
A műsoron régi magyar táncok és gyer-
mekjátékok szerepelnek .Táncoltak már szat-
mári , mezőségi, cigány, rábaközi, marosszéki,
somogyi, dunantúli táncokat. Büszkeségeik,
eredményeik közül Toto első helyre helyezi a
csapat, a közösség létét, működését. De van
már dobogós helyezésük is, hiszen Pilisszent-
ivánon első helyezést értek el, s itt kapta meg
Kovács Aiidrás, aki a csoport tagja, a "legjobb
táncos címet. "Oróm számukra, hogy Végsö
Miklós , a színpadi táncosztály mestere náluk
tanít rábaközi táncokat. Bizonyára emlékeaiek
armak a csöppnyi lányiiak, Tóth Mónikának
szólóénekére, aki hangjával mindig elkápráztat-
ja a közönséget. Jelenleg 12 o perces inűsort
tudnának végigtáiicolni. Egy-egy koreográfía
betanításához 3-4 hónapra van szükségük.
Gondjaik között szerepel a péiizliiány, melynek
következtóben a zenekar díjazását nem tudják
megoldani, s emiatt sok fellépós elmarad. A
hangtecliiiika hiáiiya miatt sokszor a zenészeket
nem lehct hallani. Jelmeztáruk minimális, a
próbákra pedig nem a legkedvezőbb
körülmények közöt vaii lehetőségük. Terveik
között szerepel, hogy heti 3 alkalommal sze-
retnének oktatni , s hogy teljes tudásukat a
tánctanításnak szenteljék.
Lelkesedésüket, tudásukat látva bixtosak
lehetüiik további sikereikbeii. Munkájukhoz
sok sikert, s kívánságaik teljcsűlését kívánjuk.

HÜSVÉT KÖRŰL
- Virágvasámap passiójáték elöadására került
sor a római katolikus templombaii.
- A Művelödési Ház Húsvétváró
reudezvényón ügyes anyukák és gyerekek
fonták a koszorúkat, készítették a báránykákat,
a bátrabbak - és persze, akik tudtak- locsoló-
versek elmondásában versengtek, s kis
vetélkedőn vehettek részt.
- A játszótérszervezök jóvoltából újabb sza-
badtéri rendezvénnyel gazdagodhattunk. Egy
szombati napfényes délelőttön elindulhattuiik a
papir nyuszik keresésére, Biró Lászlóiró /Gabi-
nak/ köszöiihetően igazi nyuszikat simogathat-
tak a gyerekek, az óvónénik segédletével pedig
célbadobásból próbálhatták ki ügyességűket.
- A bálok sorrendiségéből idén sem hiányozha-
tott a soron következö. azaz a

locso1óbál .

Köszönet a rendezőknek , a segítőknek és az
érdeklődőknek.

MÁJUSI SZABADTÉRI
PROGRAMOK

MÁJUS ELSEJE
(zenés ébresztő)

május 1. 8 órakor

MADARAK-FÁKNAPJA
május 9. 14 óra

KIHIVÁS NAPJA
Május 26-án

A játék Challange Day néven vált ismertté a
világon, idén ötven országbm zajlik majd e
napon sportolás, melyiiek léiiyege, hogy a
települések játékos sportvetélkedésben mérik
össze "erejüket". Ejátékban eddig 1328 magyar
település vett részt, és az ott élö, mintegy 6
millió ember ezt a napot közös sportolással ,
vidámjátékkal töltötte együtt.
Részletes program:
06- Az idén se indulj toma iiélkül munkába!

Reggeli toma a buszmegállókban.
07 Kerékpárral az iskolába, munkahelyre!
7 Irodai dolgozók, hajrá!
08 - Iskolában, óvodában, a műv. házban és a
játszótéren indulnak a programok
11 - pünkösdkirály választása a műv. házban
12- Ebédidőben gyógytoma
13- Folytatódnak a programok 4 helyszínen
2o- táncverseny a műv. házban
21 - Zárás , eredményhirdetés
Részletes programok plakátokon lesznek.
Mindeiiki, aki 15 perces pulzusnövelő mozgást
végez, vehet részt a megmérettetésben. A
résztvevök között ajándékokat osztunk ki és
sorsolunk. Várom azok jelentkezését, akik
segíteni tudnának a lebonyolításban, és kere-
sem azokat, akik támogatni és szponzorálni
akarják a rendezvónyt.
Részletes felvilágosítás: Bereczkiné- könyvtár

336-377

GYERMEKNAP- C SALÁDI
NAP

május 30. 9 óra ; Teve-szikla

ISKOLAI HIREK

Az iskolai élet a hosszú téli időszakban is

bövelkedett eseményekben. Nagyonjól sikerültidén
is ajégpályánk kialakítása és üzemeltetése. A gyer-
ekek deceinber 16-tól február 3-ig használhatták.
Az összes tanuló ,164 fo/ közül 107-en korcsolyáz-
tak rendszeresen a testnevelés órákon és dé-

lutánonként. Külön köszönet a felnőtteknek, akik
ezt lehetővé tették: Horváth János testnevelő tanár
úrnak, Takács Arpád szülőnek és Fauszt Sándor
gondnoknak.

Nagyon jól érezték magukat gyermekeink egy
pesti iskolával közösen szervezett sí táborban, ahol
16 fő vett részt. Külön dicséretet kaptak tanulóink
magatartásukért és a versenyeken való ügyes
szereplésükért.

Január végével zárult az első félév a tanulmányi
munkában . Ennek az eredményeit lehet megőrizni
/ha jó volt / esetleg javítani /ha szükséges / a 2. félév
soran.

A februári farsangi rendezvényeink igen jól si-
kerültek mindenki örömére. Az alsósok közül 62

gyerek öltözött be igen ötletes jelmezbe. Ezek be-
mutatása után a tánctudásukból adtak ízelítőt a

gyerekek, mind magyar, mind nemzetiségi német
táncból. A táncokat betanította Jávor Csaba táncok-

tató és Benyó Márta német tanár. Elő zenekar
segítette a produkciót. Külön köszönjük Karádi
László közremüködését tangóharmónikásként. A fel-
sős farsang a diákönkormányzat szen/ezésében zaj-
lott , köszönet érte. A gyerekek igen jól érezték

APRÓKNAK - APRÖT

magukat, ésjelezték , szívesen váqák a folytatást!
Nagy örömmel számolhatunk be róla, hogy az

iskolai munkát évek óta segíti Werner Klein úr!
Közvetítésével anyagi segítséget, 500 DM-t kaptunk
Németországból a napokban. A Messzeni Tar-
tomány pénzügyminisztere a tavalyi 1000 DM
adományozása után az idén sem feledkezett meg
rólunk! Míg az előző évben tábori felszereléseket és
kültéri ping-pong asztalt vásároltunk, az idén ok-
tatástechnikai eszközökre szeretnénk forditani az

összeget. Az iskola ezúton is megköszöni a
nagylelkű adományt Karl Starzacher úrnak! Külön
köszönjük a közremüködést Werner Klein úrnalc,
hiszen nélküle ez a kapcsolat nem jöhetett volna
létre!

Jóleső érzés tudni, hogy az intézmény sorsát,
munkáját nemcsak a szűkebb pátria lakói, hanem a
külföldi - a gyerekek életére odafigyelő - jólelkű
emberek is segítik!
Reméljük, még sokan követik példájukat!

Papp Józseíhé
igazgató

EURÓPAI UNIÓ
Miért kék az uniós zászló? Miért pont 12 csillag
díszeleg rajta? Milyenjogai vannak egy uniós állam-
polgárnak tanulásban, munkavállalásban,
letelepedésben? Hogyan jött létre ez az Európa
népeit összefogó együttműködés? Hány tagállama
van és mikor leszünk mi is azok? Miért létszükségl-
et számunkra a nyelvtanulás? A sok-sok ajándék
mellett ezekre a kérdésekre is választ kaptunk Fáyné

Mesteri ABC
Plútó Allateledel
Pöttöm ABC
KisABC
Top Video
Ökelme
Komlós ABC
Kati Zöldséges
Pengő
Kati Virág
Nagykevély Patika

4. 378, -Ft
3. 379, -Ft
2.061,-Ft
1. 710, -Ft
1. 707,-Ft
1. 441, -Ft
1.252,-Ft

994,- Ft
981, -Ft
855,- Ft
767, - Ft

Kézilabda

Dr. Péter Emese professzor asszonytól egy iskolai
órán. Azzal a reménnyel búcsúztunk egymástól,
hogy talán nemsokára uniós állampolgárként
énekelhetjük együtt Európa népeivel "Lángolj fel a
lelkünkben..."

Köszönjük az érdekes előadást!
Baki Agnes 7. oszt. tanuló

HELYISMERETI AKADÁLYVERSENY
Március 19-én, délben kezdődött a verseny,
melynek öt állomása volt: patika, müvelődési ház,
templom, polgárőrség és a Rigó köz sarka.
Kérdőívek kapcsolódtak az adott helyhez, amelyek
megválaszolására elegendő időt kaptunk. A
kérdések nagyon érdekesek voltak. Mivel az
előzetes felkészülés során történelem tanárunk

segítségével már tájékozódtunk a fenti
helyszinekhez kapcsolódó ismeretek körében.
Olyanokat is megtudtunk a faluról, amit eddig még
nem is hallottunk. A szerencsés és szemfüles csapa-
tok a helyszínen is kérdezősködhettek, Így történt,
hogy a Polgármester Ur, a Nővérek és a Kántor Ur,
sőt ajárőr is áldozatul esett egy-egy kíváncsi csapat-
nak. Összesen 6 csapat indult a versenyen az 5., 6., 7.
osztályokból. Nagyon jól éreztük magunkat! Külön
köszönjük a szervezőknek, az Alternatív Közgaz-
dasági Gimnázium tanulóinak ezt a vidám délutánt.
Szeretnénk, ha többször is lenne ilyen program!

Veréb Anikó ,Zsírüs Aiiiiainárid,
Endrödi Attila
5. oszt. tanulók

A KARITÁSZ CSOPORT
MUNKÁJÁRÖL

- Az előző számban jeleztük, hogy kézilabdásaink már a
tavaszi bajnokságra készülnek. Hogy nyomon követhessük
munkájukat, íme az eddig lejátszott mérkőzések eredménye:

- Aprilis 4. Solymár - Pilisborosjenő /Felnött//lo:7/ 19:21
Legjobb góldobók: Metzler Erzsébet 7 gól, Szécsi Enikő,
Pálmai Szilvia, Miskolczi Béláné 4-4 gól

Apró Farsaiig bevétel 18. 067, -Ft

-Aprilis7. Pilisborosjenő - Vác /Ifi/ /12-12, 21:27 Legjobb
góldobók: Molliár Melinda 8 gól, Czihlár Kriszta 6 gól
/Felnőtt//11-11/23:22 Le&jobb góldobók: Szécsi Enikő 7 gól,
Miskolczi Béláné 6 gól, Szécsi Edit 5 gól

Köszönjük a lelkes adományozók APRÖ
forintjait.
Terveink szerint szeretnénk egy-két javitást
elvégezni, kicserékii az elhasználódott
játékokat. Szeretnénk bőviteni a játékle-
hetőségeket, és területrendezést végrehajtani.
Segítségüket köszönjük a gyerekek nevében, a
jövőben is számítunk mindennemü segit-
ségükre.

A Szervezők: Dér Denissa, Dessewfíy
Erzsébet, Kalmár Gabriella,

Nagy Agnes,
Vízhányó Anikó

- Aprilis 11. Pilisborosjenő - Testvériség / Ifi/ ,23:7/38:15
Legjobb góldobók: Pálmai Szilvia 11, Molnár Melinda lo,
Szécsi Edit 8 gól /Felnött/ , 16:8, 3o:21
Legjobb góldobók: Szécsi Enikö 1 1, Szécsi Edit lo, Metzler
Erzsébet 6 gól

- Aprilis 14. Heves - Pilisborosjenő /Ifi/ ,16:12/27:23
Legjobb góldobók:Tamási Mónika 9, Czihlár Krisztina 8
gól /Felnőtt/ , 12:13, 29:28
Legjobb góldobók: Szécsi Enikő 9, Miskolczi Béláné 6 gól

Gratulálunk! További sikeres versenyzést kívánunk!

A téma ismét az utcán hever

Sajnos a temészetes kömyezetünk állapota, -
mint a cikk címe, közhely - szó szerint igaz.
A tél folyainán a korai sötétedést kihasziiálva,
gomba módra szaporodtak el az alkalmi szemét
lerakóhelyek. Feltételezem, hogy emiek nagy
részét nem a borosjenőiek okozták. I.átványa
azonban a mi szégyenünk, az eltakarítása a mi
kötelességünk. Jön a tavasz, a jó idő, vele

egyűtt turisták és nyaralók hada, temielve még
több szeinetet. Kevés lesz a kihelyezett kon-
tóncr - vagy sok. Ismét lesziiek akik kifogá-
solják a hulladékgyűjtö konténerek létét,
helyét, meimyisógét. A szeinétszállítás sűrítését
a falu költségvetési helyzete uem teszi lehetővé.
A rendelkezésünkre álló eszközöket kell
hatékonyabban kihasználiii. Rá kell szokiiuiik a

szelektív hulladékgyűjtésre. A papír és az üveg
tároló konténerek mellé kihelyezett műanyag

- Az iskolán keresztül több pár edzőcipőt
tudtunk kiosztani a rászomlók között,
- 20 fő iskolás gyermek táboroztatásának
költségeit tudtuk megvalósítani,
-9 elsöáldozó gyermek kaphatott támogatá-
sunkkal imakönyvet ajándékként,
- április 19-én "A kábítószer hatása az
emberi szervezetre " cimű előadás költ-

ségeit tudtuk fizetni az iskolában.

Az iskola igazgatónőj'e ezúton is
megköszöni a Karitász csoport tagjainak
hozzáállását és segítő munkáj'át!

KERÉKPÁRTŰRÁK
Fehér József irányításával kerékpár-

túrákra indulhataak az érdeklődők ké-

thetente szombaton. A csapat a kerékpárok
műszaki átvizsgálása után tavasszal
rövidebb , 3-4 órás/ túrákra induhiak, mint
például a Macskabarlmg vagy a Kevély
körüli útvonalak. Hosszabb, sátrazással
egybekötött kirándulásokat a nyárra ter-
veznek. Részletes programok a plakátokon.

Sok sikert!

gyűjtőben megszabadulhatunk az üdítös
flakonoktól is. Igy a háztartásban keletkező
hulladékok nagy részétől szemétszállítási
időponttól függetlenül meg lehet szabadulm,
csökkentve ily inódon az ingatlaiiokon egy hétig
tárolt szemét memiyiségét. Nem tárolható
bemie és mellette azonban egyéb hulladé. Ez is
állampolgári kötelesség.

Pappné Fehér Aiina műszaki elöadó
pilisborosjenői állampolgár

^
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Tájékoztatás
A testület 1999. 04. 01-jén megtartott ülésén elfogadta a

Pilisborosjenő területén lévő közműhálózatra történő rácsatlako2ási
díjak összegeit:

-gázbekötés 140.000 Ft
-vízbekötés 35.000 Ft
- villanybekötés 3 5.000 Ft
Az eddiginél magasabb összegű befizetést 1999. április 15-től kell
alkaknami, ezért felhivunk minden érintett lakos figyelmét az árvál-
tozásra!

jegyzö

1 A kulturális bizottság felhívása!
Május 12-én 18 órakor kibövített bizottsági ülést tartunk a

Művelődési Házban. Témánk: Az ezredforduló méltó megünneplése
a község történetének tükrében.

Érdeklődőket, ötleteket szívesen, szeretettel várunk!
11 KLultiirális Bizottság |

Pályázat
Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a Pilisborosjenő Fő út 30. szám alatt lévő Német Nemzetiségi
Nyelvet Tanító Általános Iskola igazgatói állására.
Képesítési feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség

5 éves szakmai gyakorlat.
Pályázathoz csatolni kell:

szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: közaUcalmazotti törvény szermt.
Megbízás: 5 évre szól, 1999. augusztus 1-töl 2004. júlms 31-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstöl számított 30 nap.
A pályázatot Szegedi Róbert polgármestemek címzett zárt boritékban
kell megküldeni, 2097 Pilisborosjenő Fő út 16. címre.
Az Általános Iskola általános és szakmai pedagógiai programja a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
Felvilágosítás: a Polgámiesteri Hivatal telefonján:

' 06/26-336-028 ; 06-26-336-313

Pályázat

Pilisborosjenő község önkormányzata az alábbi ingatlanokat
meghirdeti bérbeadási szándékkal:
l. / 27,01 + 16, 16 m nagyságú raktározásra használható helyiség
a Pilisborosjenő Fő út 43. sz. alatt
2., A Budai út 28. szám alatt lévő - Budavidék Rt-töl bérelt -
ingatlan, mely 181 m2 alapterületű, a főútról, illetve belső udvan-ól

megközelíthető
Infomiáció: 06/26-336-028

336-603 jegyzőnél, polgármestemél

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Egyszerű sorok az édesan ámról!

Nem volt soha békessége,
Most a lelke ékessége
Isten és a csend

Mások harcát nem kavarta,

Szőttesét is köimyel varrta,
S járta a mezőt.

Ha nehéz volt, mindig bírta,
jóságát s lelkunkbe írta:
Nem pazarolt szegény!

Mosolygását ránk aggatta,
Istent a tejével adta
nem pihent soha!

Adott asztalt énekelve,

még ha könnyes volt a lelke,
akkor is adott!

Galambos Ferenc

kulturális bizottság ehiöke

Pilisborosjenő község Önkormányzat felvételt hirdet adóügyi ügyintézői állás betöltésére.
Feltételek: érettségi, büntetlen előélet. Elönytjelent az ezen a területen végzett korábbi munkaviszony.

Bérezés: köztisztviselöi törvény szermt
Érdeklödni lehet: 06/26-336-028-as telefonon ajegyzőnél.

TwteAow

WUwsofe, feodeinéfifek
lteR%TOI-ÖWÍ
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MEGHtVÓ

Tisztelettel meghívjiik Önt és kedves hozzátartozóit a
"Pilisborosjenői Kulturális Napok"-ra.

Időpont: 1999. június 11-13-ig
Program:

június 11.
17 órakor Temető látogatás
18 órakor Szenünise az elhunyt borosjenőiekért
20 órakor Gyertyás kömienet a Rozália kápolnához

június 12.
10 órakor Szentmise a Csobánkai Szentforrásnál
18 órakor Kiúturális műsor, koncert (Selmeczi család),

iskolás gyerekek műsora

június 13
10 órakor Szentaúse, utána Hősök emlékmű koszorúzás
17 órakor Fúvós koncert
19 órakor Udvözlőbeszédek. búcsúbál

Rendezőség:
Német Kisebbségi Önkormányzat és a

Német Nemzetiségi Klub I 1

; EINLADUN
Wir laden Sie und Ihre liebe Angehörigen zu den

I "Weindorfer Kulturtagen" sehr herzlich ein.
Zeitpunkt: 11 -13. 06. 1999
Programm:

1 am 11. Juni
jl7Uhr Besuch des Friedhofes
18 Uhr Gottesdienst fiiir die verstorbenen Weindorfer

20 Uhr Kerzenumzug zur Rosalie Kapelle

am 12. Juni

10 Uhr Gottesdienst beim Heiligen Brindel von Csobánka
18 Uhr Kulturprogrammen,Konzert (Fanülie Selmeczi),

I Vorführung der Schülem von Weindorf

am 13. Juni

10 Uhr Gottesdienst, Kranzniederlegung beim
1 Heldendenkmal

17 Uhr Vorführung der Blaskapelle
19 Uhr Begrüssungsreden, Abschiedsball

Organisationskomitee
Minderheit Selbverwaltung und der

Deutschklub

Felhívás

A Pilisborosjenői Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német
Klub, a pilisborosjenői búcsú alkalmából megrendezi a
"Pilisboroye&ői Kulturális Napokat" 1999. Június 11. és 13.
között. Ennek következtében várhatóan nagyobb számú bel- és
külföldi vendég fogja községünket felkeresni.
Nagy tisztelettel kérem a pilisborosjenői ingaüan tulajdonosokat,
hogy kömyezetüket különös gonddal szépítsék meg ezen
időszakra.

Az önkormányzat 10/1994. (VI. 24. ) sz. rendeletének 9. §-a

kimondottan a közterületek azon része tisztaságáról rendelkezüs:,
amelyik az úttest és az ingatían határa között van (járda, padka,
rézsű, árok, áteresz), és azt az ingatlan tulajdonosa köteles tisztán
tartani, illetve arról gondoskodni.
Ezeken a területeken az évszaknak megfelelő munkálatok
elvégzése Pilisborosjenő községben elvárható mértékben
kötelező.

Segítségüket, ezirányú munkájukat ezúton is megköszönöm.

Szegedi Róbert
polgármester
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PlLISBOROSJENŐ KÖZSÉG
NÉMET KtSEBBSÉGI ONKOKMÁNYZATÁNAK

2/1999. (HI. 23.) HATAROZATAA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisborosjenő község német kisebbsége - a
törvény által biztosított keretek között -
kisebbségi létük, történekni hagyományaik,
tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és
gyarapítása céljából német kisebbségi
önkormányzatot hozott létre.

Az önkormányzat feladatainak ellátása során
jelentkező teendőit és ezek részletes szabályait
a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló, többször módosított 1993. évi LXXVII.

törvény 27. §. (2) bek. kapott felhatalmazás
alapján szervezeti és működési szabályzatban
határozza meg.

I. FEJEZET

ALTALÁNOS RENDELKJEZÉSEK

1.) Az önkormán t hivatalos me evezése:

PlLISBOROSJENÖ KÖZSÉG NÉMET KISEBBSÉGI

ONKOKMÁP<YZATA

Az önkormán at hivatalos me nevezése
németn elven:

DEUTSCHE MlNDERHEITSELBSTVERWALTUNG
DER GEMEINDE WEINDORF

2.) Az önkormán zat
Pilisborosjenő, Fö út 16.

székhel e:

3.) Az önkormán
körülírása:

t által használt bél e zők

Deutsche

Minderheitselbstverwaltung der
Gemeinde Weindorf

H-2097 Pmsborosjenő, Fő út 16.
Kisebbségi Önkormányzat
Minderheit Stverwaltung Wemdorf
Pilisborosjenő
Weindorf Gemeinde Stverwaltung
AMT

(a bélyegzőkröl a polgánnesteri hivatal
nyilvántartást vezet)

4.) Az önkonnányzat jogi személy (NEK.
törvény25. §. (1) bek.)

5.) Pilisborosjenö község közigazgatási
területén a német kisebbségi önkonnányzati
feladat és hatáskörök a német fcisebbségi
önkonnányzat képviselö-testületét illetik meg.
(Öfrv. 102/C §. (1) bek.)
A képviselő-testületet a tagjai sorából
megválasztott ehiök képviseli. (Ötv. 102/E §.
- társadaüni megbízatású eüiök)
6.) A képviselő-testtllet tagjainak száma 5 fő.

7. ) A képviselők nevét a szabályzat 1. számú
melléklete tartaknazza.

II. FEJEZET

KÉPVISELÓ- TESTÜLET SZEVEZETE ÉS MTJKÖDÉSE

1.

A képviselő-testűlet feladata és hatáskore
(a feladat és hatáskörjegyzékét a 2. számú

melléklet tartabnazza) -

1.) A német kisebbségi önkormányzat
alapvető feladata a német kisebbség
érdekeinek védekne és képviselete.

2. ) A német kisebbségi önkormányzat saját
hatáskörében határozza meg:
a.) szervezeti és működési rendjét (Ötv. 102/C
4. bek. - minősített többség);
b.) a helyi kisebbségi önkormányzat nevét,
jelképeit, valamint kitüntetéseit és ezek
odaítélésének feltételeit és szabályait;
c. ) Az általa képviselt kisebbség helyi
ünnepeit;
d.) Védett műemlékei és emlékhelyei körét;

3. ) A helyi kisebbségi önkormányzat a
kisebbség helyzetét érmtö bármely kérdésben
megkereséssel fordulhat a hatáskörrel, ill.
illetékességgel rendelkezö közigazgatási szerv
vezetőjéhez. Az illetékes közigazgatási
szervtől tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet,
intézkedést kezdeményezhet. (NEK törv. 26. §
(1) bek.)

4.) Kifogással élhet az intézmények
működésével kapcsolatos, a kisebbség jogait
gyakorlat, egyedi döntés ellen,
kezdeményezheti a döntés megváltoztatását,
visszavonását. (NEK. törv. 26. §. (1/d)

5. ) A helyi kisebbségi önkormányzat saját
hatáskörében - a települési önkormányzat
rendeletében foglalt keretek között határozza
meg:
a. ) a települési önkomiányzat vagyonán belül
részére elkülönített vagyon használatát (Ötv.
102/C §. 4/c pont - minösített többség)
b.) költségvetését, zárszámadását (az
államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. PÍII. 30. ) Konn. rend.)
c. ) A települési önkomiányzat által
rendelkezésére bocsátott források

felhasználását (helyi költségvetési rendeletben
biztosított források - minősített többség)

6.) A képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át:

a.) az intézmények működésével kapcsolatos,
a kisebbség jogait sértő gyakorlat, egyedi
döntés elleni kifogás. A kifogásolt döntés
megváltoztatásának, visszavonásának
kezdeményezése.

b. ) A kisebbséghez tartozó lakosságot e
minőségében érintő és a helyi közoktatás, a
helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a
kollektív nyelvhasználat kérdéskörében
hozandó települési önkormányzati rendeleftiez
az egyetértés megadása.
c.) Igény előterjesztése a kisebbségi nyelv
használatára az 1993. évi LXXVII. törvény
53. §. -ban meghatározott estekben.
d. ) Döntés vállalkozásban való részvételről.
e. ) Intézményalapítás, helyi kisebbségi
önkonnányzati társulás létrehozásáról szóló
döntés (Otv. 102/C 4/d - minősített többség)
f.) Erdekképviseleti szervhez történö
csatlakozás, külföldi önkormányzatokkal való
együttműködési megállapodás kötése. (Ötv
102/C 4/e - minősített többség)

2.

Munkaterv

1.) A német kisebbségi önkormányzat elnöke
a testület feladat- és hatáskörébe tartozó, a

kisebbség érdekeit érintő feladatok
elvégzésére munkateirvet készít.

2. ) A testület éves munkaterv alapján
dolgozik, melyet a testület ehiök terjeszt elö.

3. ) A munkaterv előkészítése során az ekiök
javaslatot kér a polgámiestertől, jegyzőtől,
képviselőktől.

4. ) A munkaterv tartaknazza az ülések
tervezett időpontját és helyét; legalább egy
napirendi pontot, a napirendi pont előadóját;
az ülésre meghívottak körét; az előkészítésben
résztvevő szervek, személyek megnevezését,
elkészítési határidőt.

5.) Az elfogadott munkatervet meg kell
küldeni azokaak, akikre a munkaterv
vonatkozik, akiket érint.

3.

A képviselő-testület űléseinek rendje,
összehívása

1.) Az alakuló ülést a megválasztást követő 15
napon belül tartja meg, melyet a választási
bizottság elnöke hív össze (lásd. Ötv. 30. §.)
2. ) Az alakuló ülést a választási bizottság
elnöke vezeti le.

3. ) Az alakuló ülés napirendje: a helyi
választási bizottság elnöke tájékoztatót ad a
választás eredményéről, a képviselők esküt
tesznek, megválasztásra került a társadahiú
megbízatású elnök és eüiökhelyettes (Ötv.
102/C. 4/f-mmősítetttöbbség)
4.) A képviselő-testület a munkatervében
meghatározottak szerint, de legalább évente 6
alkalommal tart ülést (Otv. 12. §. (1) bek.)

5. ) A ké viselő-testület ülését össze kell
hívrú:

egy képviselő mdítványára
bármely önkomiányzati bizottság
indítványára
települési önkormányzat polgármestere,
jegyzője indítványára
megyei közigazgatási hivatal vezetőjének
indítványára

6.) Az önkormányzat üléseit az ehiök híyja
össze és vezeti. Távollétében, vagy bármely
okból történő akadályoztatása esetén az
ehiökhelyettes hívja össze és vezeti az ülést. napirendi pontokkal.

4.

A képviselő-testület tanácskozási rendje

1.) A képviselő-testület akkor határozatképes,
ha az ülésen a képviselő-testület
megválasztott tagjainak több mint a fele jelen
van. (Ötv. 14. §. (l)bek. -3fő)
Ajavaslat elfogadásához ajelealévő települési
képviselő több mint a felének igen szavazata
szükséges.

2.) Határozatképtelenség estén az ülést 8
napon belül újra össze kell hívni, azonos

1/1999. (III. 10.) SZÁMÚNÉMETKISEBBSÉGlKT
HATAROZAT

10. ) A határozatokról kivonatot kell készíteni,
melyet a végrehajtásért felelőnek és
mindazoknak meg kell küldeni, akiket érint.

11.) A lejárt határidejű határozatokról az
elnök köteles beszámohii a testületnek, a

határidő lejártát követö testületi ülésen.

12. ) A határozatok kiküldéséröl a jegyző
gondoskodik.

5.

Jegyzőkönyv
7.) A képviselő-testület ülésére tanácskozási 3.) Minősített többséghez a megválasztott
joggal meg kell hívni: képviselök több mint a felének a szavazata

ajegyzőt(kötelezőjelleggel) szükséges (Ötv. 15. §. (2) bek. - 3 fő) ,, , ,"_., _." ..^,.. .., "".,
napirendipontokeloadoÍF-akiketazehiök ~~~'0""' "'°^'-- --" 1.) , " A , kéPVÍSelő-testulrt , ulesérol
mdokoltoktort""""" "~"' - " 4.) Mmősített többsé szavazása szüksé es: Jegyzőkönyvet kell készíteni. (Ötv. 17. §. (1)

bek.)

8.) A képviselő-testület ülésére vonatkozó
írásos meghívót és a hozzá tartozó
előterjesztéseket az ülést megelőzően 5 nappal

rendkívüli esetben ettől eltéröen. de

minimimi 1 nappal - kézbesíteni kell:

a testület tagjamak
a tanácskozási joggal meghívottaknak
a polgármestemek és jegyzőnek

9. ) Az ekiök indokoltan sürgős esetben
telefonoa is összehívhatja az ülést, meghívó
kiküldése néücül. A rendkívüli testületi ülés

összehívásának okát a jegyzőkönyvben
szerepeltetni kell.

10. ) A képviselő-testület ülései nyilvánosak
(Ötv. 13. §. (3)bek.).
A hallgatóság a nyilvános ülésen a részére
kijelölt helyet foglalhatja el és vélemény-
nyilvánítással a testület munkáját nem
zavarhatja. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a
testület elnöke a rendzavarót az ülésröl

kiutasítíiatja.

11.) Zárt ülést kell tartani:
Választás, kinevezés, felmentés, vezetői

megbízás adása, ill. visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyehni büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi
ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásban nem egyezik bele, továbbá
önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi
és kitüntetési ügy tárgyalásakor
.(Ötv. 12. §. 4/a)

12.) Zárt ülést rendelhet el:
A vagyonával való rendelkezés és az általa
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sértene. (Ötv. 12. §.
4/b)

13. ) Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a
jegyző, továbbá meghívás esetén az érintettek
vehefaiek részt. (lásd. Ötv. 12. §. (5) bek.)

a szervezeti és müködési szabályzat
elfogadásához
költségvetés, zárszámadás mégálla-
pításához, módosításához
a települési önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott források
tervezéséről és felhasználásáról szóló

döntéshez

intézmény alapításhoz
társuláshoz való osatlakozáshoz

külföldi önkormányzattal való
együttműködési megállapodás megkö-
téséhez

ekiök, ebiökhelyettes megválasztásához
a települési önkormányzat vagyonán belül
részére elkülönített vagyon használatáról
szóló döntéshez

(Ötv. 102/C. §. 4. bek.)

5. ) A testület döntéshozatalából kizárható az
akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. (Ötv. 14. §. (2) bek.)

6. ) A testület bármely tagja kezdeményezheti
a név szerinti szavazást. Elrendeléséről a

testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A név
szerint szavazásnál a jegyző olvassa elő a
képviselők nevét, majd a szavazásnál igen -
nem - tartózkodom szóhasmálattal kell
szavazni. A név szerint szavazásnál a

jegyzőkönyv mellékletét képezi a szavazáskor
a név melletti képviselöi aláíróív.

7. ) A testület által hozott határozatokat
évenként folyamatos sorszámmal kell ellátni.
A határozatokról nyilvántartást kell vezetni,
melyröl ajegyző gondoskodik.

8.) A több feladatot tartaünazó határozatot
alpontokba szedve kell rögzíteni.

9.) A határozatok me 'elölése: határozat
sorszáma arab számmal/év (hó, nap)
önkormányzati határozat megnevezés (hónap,
nap a képviselő-testületi ülés napja, amelyen
ajelzett számú határozat elfogadást nyert, ) pl.

2.) A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent
képviselők és a meghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
hozott határozatokat.

3.) A jegyzökönyv elkészítéséről a jegyző
gondoskodik, a jegyzökönyvet az elnök, a
jegyző és a testület által kijelölt jegyzőkönyv
hitelesítő írja alá.

4. ) A jegyzőkönyvet a polgármesteri
hivatalban mellékleteivel együtt kell
megőrizni és évenként beköttetai.

5.) A jegyzőkönyv másolatát az ülést követö
15 napon belül köteles ajegyző megküldeni a
Pest Megyei Közigazgatási Hivatakiak. (lásd.
Ötv. 17. §. (2) bek.)

6.) A nyílt ülések jegyzőkönyvébe a
betekinthetőséget biztosítani kell, a zárt ülés
jegyzökönyvébe csak az arra jogosultak
tekinthetnek be. (Lásd külön jegyzői
intézkedés)

7. ) A jegyzőkönyvek rögzítése audiókazettán
történik, amelyet 3 hónapig kell megőrizni. A
kazetta selejtezéséről ajegyző gondoskodik.

III. FEJEZET

AZ ELNÖK ÉS A KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ

1. ) Az elnök képviseli a kisebbségi
önkormányzatot és tanácskozási joggal részt
vesz a települési önkormányzat képviselő-
testületi ülésein. (Ötv. 102/E §.)

2.) A társadalmi me bízatású elnök főbb
feladatai a következők:

gondoskodás a kisebbségi önkormányzat
működéséhez szükséges feltételek
megteremtéséről, a települési
önkomiányzattal való kiegyensúlyozott



együttműködésről, a polgármesteri hivatal
adminisztrációs közreműködési szakér-
telmének igéayléséről, az SzMSz
előkészítéséről;

a nyilvánosság megteremtése, a helyi
fórumok megszervezése, a kisebbséghez
tartozó választópolgárok álláspontjának
megismerése;
a helyi egyesületekkel, önszerveződő
közösségekkel való kapcsolattartás;
rendszeres egyeztetö megbeszélések
kezdeményezése a települési
önkormányzat polgármesterével, a
jegyzővel minden olyan kérdésben,
amelyben a kisebbségi önkormányzatot
véleményezési egyetértési jog illeti meg,
továbbá amelyekben a kisebbség érdekei
megalapozottan kimutathatóak.

szükséges pénzügyi feltételeket az alábbi
forrásból biztosíthatja: (Lásd. NEK törvény
58. §. (1) bek.)

a.) az államköltségvetési hozzájárulása
b.) települési önkormányzat hozzájámlása
c.) saját bevétele
d.) alapítványi támogatások
e.) hazai és külföldi szervezetektöl kapott
támogatások
f.) rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak
hozadéka

g.) adományok

1. számú melléklet

3.)Aké viselő:

német kisebbségi ügyekben
kisebbség érdekeit képviseli;
a képviselőnek joga van az elnöktől
felvilágosítást kémi, a kérdésre az ülésen,
vagy legkésőbb 15 napoa belül írásban
kell érdemi választ adni;

kérheti véleményének teljes rögzítését,
hozzászólásának a jegyzőkönyvhöz való
csatolását;

4. )Aké viselő kötelessé ei:

részt vegyen a testület munkájában;
felkérés alapján segítse a testület
döntéseinek előkészítését;

jelentse előzetesen, ha az ülésről távol
marad, vagy ha megbízatásának
teljesítésében akadályoztatva van;
tudomására jutott, állami, szolgálati titkot
köteles megőrizni, a titoktartási
kötelezettség megbízatása után is fermáll;
kapcsolattartás a választóival, előre
meghirdetett idopontban évente legalább
egy alkalommal fogadónap tartása;
összeférhetetlenségi ok bejelentése az
ekiök részére;

W. FEJEZET

A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNY2AT ÉS A
POLGÁRMESTERI fflVATAL KAPCSOLATA

1.) A polgármesteri hivatal a német
kisebbségi önkormányzat működésével az
önkonnányzat feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek előkészítésével és végrehajtásával,
valanúnt ügyviteli, technikai feltételek
biztosításával segíti a testület munkáját.

2.) A felmerülő gépelési, sokszorosítási,
postázási feladatokat a polgánnesteri hivatal
dolgozói végzik, a jegyző megbízása alapján.
(lásd. 5/1999. számújegyzöi intézkedést)

V. FEJEZET

TERVEZÉS, KÖLTSÉGVETÉS, VAGYON

1. ) A kisebbségi önkormányzat müködéséhez

2. ) A kisebbségi önkormányzat a
rendelkezésre álló források keretei között

jogosult:
a.) vállalatot, más gazdasági célú szervezetet
alapítani működtetni
b.) pályázatot kiími
c. ) ösztöndíjat alapítani.

az adott (Lásd NEK tv. 27. §. (4) bek.)

Pilisborosjenő kozség Onkormányzat
7, 1999. (V. 6.) sz.
RENDELETE

az 1998. évi költségvetésének
végrehajtásáról

szóló beszámoló elfogadásáról

A Pilisborosjenő község Onkomiányzat
Képviselő-testűlete a helyi
önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV., 10
§. -nak d.) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a Pilisborosjenő község önkormányzat
1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:

l. §.

3. ) A testület évente köteles a kisebbségi
önkormányzat költségvetését megállapítani.
a.) a költségvetés összeállításának szabályait
az államháztartásról szóló törvény, a
fmahszírozás rendjét és az állami hozzájámlás
mértékét az állami költségvetési törvény
határozza meg.
b.) a költségvetés összeállításával és
tartalmával kapcsolatos szabályokat a
települési önkonnányzat keret rendelete
állapítja meg.

4.) A kisebbségi önkormányzat pénzforgalma
az önkormányzat polgánnesteri hivatalának
számlájához kaposolódó alszámlán
bonyolódik.

5.) Kötelezettséget testületi határozat alapján
az elnök vállalhat.

6. ) A költségvetés végrehajtása az ehiök
hatásköre. A költségvetés módositására,
előirányzatok közötti átcsoportosításra csak a
testületjogosult.

7.) A Pilisborosjenő Község Német
Kisebbségi Onkormányzata a Pilisborosjenő
Község Önkormányzatával együttműködési
megállapodást köt, mely rögzíti az
önkormányzat gazdálkodásával, határidők és
jelentéstétel módjával kapcsolatos teendöket.
Az együttműködési megállapodást az elnök,
valamint a települési önkormányzat
polgámiestere írja alá.

Pilisborosjenö község önkormányzat 1998.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Jelen szervezeti és működési szabályzat az
elfogadás napját követö napon lép életbe.
Kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

StampfRomán
német kisebbségi

önkormányzat elnöke

(l. a.)
Pilisborosjenő kozség önkormányzat 1998.

évi

halmozott bevételeit

257.560 e/Ft főösszeggel
halmozott kiadásait

182. 214 e/Ftföösszeggel
teljesítette.

b. ) általános iskola halmozott bevételei
28. 791 e/Ft föösszeggel

halmozott kiadásai
27.585 e/Ft főösszeggel

teljesítette.

Az 1998. január O 1 .-i nyitó pénzkészlet
34.434 e/Ft

1998. december 31 .-i záró pénzkészlet
69. 959 e/Ft.

A bevételek és a kiadások alakulását az 1. 2.
számú melléklet tartalma2za.

A zaró pénzkészlet alakulását a 3. számú
melléklet tartahnazza.

(2. ) Bevételek főösszesítöi:

intézményi működési bevételek
37.655 e/Ft

önkormányzatok sajátos működ. bevételei
58. 047 e/Ft

felhahnozási és tökejellegű bevételek
48. 615 e/Ft

támogatások, kiegészítésének, átvett
pénzeszk. 82.053 e/Ft
pénzforgalom nélküli bevételek

31. 190e/Ft
kiegyenlítő, átfútó kiadások

541 e/Ft

Összesen:

(3. ) Kiadások tel'esítése az alábbiak szermt
alakultak:

személyi juttatások
31.407e/Ft

társadalombiztosítási jámlék, egyéb
járalék 13. 521 e/Ft
dologi kiadások

38. 624 e/Ft

pénzeszköz átadás támogatás
82.893 e/Ft

felhalmozási kiadások
15.769 e/Ft

kiegyenlítő, átfutó kiadások
9. 172e/Ft

Összesen:
191.386 e/Ft

(4)Tár évihel esbített énzmaradván .

polgármesteri hivatal
75. 346 e/Ft

általános iskola
1. 212 e/Ft

2.

1992.. évi XXXVIII. tön/ény 117. §. -ban
megjelölt kötelező tájékoztató jellegű
mérlegek rendelkezésre álüiak a
polgármesteri hivatalban.

3.

E rendelet 1999. május 7. napján lép hatályba,
kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző

Pilisboros'enő közsé önkormán at
1998. évi záró énzkészlet

költségvStési betétkönyv

905.013,- Ft

költségvetési elsz. szla.
25. 012.634,- Ft

lekötött betétszámla
44.000.000,- Ft

devizaszámla

41.501,77 Ft

Pilisboros'enőközs' Onkormán zat
1998. évi BEVÉTELI előirán zatának tel'esítése

Megnevezés

alaptev. bevétele
alaptevékenys. összefüggő egyéb
intézények egyéb saj. tev.
általános forg. adó bevétel
kamatbevétel
önkorm. sajátos mük. bev.
tárgyi eszk., ümiiat. jav.
pénzügyi befektetések tev.
önkorm. költségvetési tám.
működ.célú pe. átv. államk. belül
felhalm. célúpe. átvét. államh. belűl
felhahu.célú átvett péneszk.államh.

hiv.
előzévi pm. igénybevétele
korábban nyújtott kölcsön

visszatérülése
ideiglenesen átvett pe.

eredeti

eFt

7. 644
415

21. 243
2. 541
3. 500

57. 013
2. 956

46.410
47. 903

.1.673
10.265

2. 190
30.468

6.270
5.723

Összesen: 246. 214

Függő, átfutó kiegyenlítö

MJNDÖSSZESEN: 246. 214

mód.

eFt

8.634
5. 425

16. 543
2. 541
3. 500

57. 164
2. 956

46.410
67. 504

3. 162
10. 265

2. 190
30. 467

6. 270
5.723

268.754

541

268.754

2.

teljesítés
eFt

9. 160
5.276
9.719
2. 910

10.590
58. 047
2.045

46. 570
67. 504

3. 615
10. 934

31. 190

257.560

258. 101

számú melléklet

Pilisborosienő közsé Önkormán at
1998. évi KIADÁSI előirán zatának tel'esítése

Megnevezés

Rendszeres személyes juttatás
Nemrendsz. személyesjuttatások
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő jámlék
Intézmény üzemeltetési kiad.
Szakmai tevékenység összefüggő
különféle kiadások. beűzetések

Felügyelet alá tarozó szervnek
folyósított tám.

Jóléti, sport, kult. kiadások
Működési célú pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszk.
átadás
Társadalmi önszervezödések tám.
Felhalm. célú pe. átad.
Társadalom és szocpol. juttatás
Felhalm. kiadások
Tartalék

kiegyenlítö, függő, áth.

MINDÖSSZESEN:

eredeti

eFt

21. 812
4. 580

3. 402
13.298
28. 193

854
17. 514
24. 644

5.744
29.003

6. 333
80. 512
10.325

246.214

246. 214

mód.
eFt

23. 669
6.457
2. 652

14. 193
32. 716

990
19. 398
28.300

220
207

1. 846
5. 598

43. 780
13. 370
74.468

890

268.754

268.754

teljesítés
eFt

21. 154
7. 261
2. 992

13. 521
29. 362

1. 052
7. 990

28. 300

220
207

1. 846
5.004

34. 123
13. 413
15.769

182.214

9. 172

191. 386

258.101 e/Ft 69. 959. 148,77 Ft

^



Pilisborosjenő község Önkormányzat
képviselő-testületének 5/1999/IV. l/sz.

rendelete a helyi adók megállapításáról
szóló 17/1998/XII.IO./ sz. rendeletének

módosításáról

Pilisborosjenő község képviselő-testülete az
adózás rendjéröl szóló 1990. Évi XCI.
Törvény27.§. /1/bek. Valamint78. §.
Figyelembevételével, valamint a törvény 2. sz.
melléklet II. bekezdés A/14. Pontja alapján a
17/1998./XII. 10., számú helyi rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

1.

Az építinényadó bevezetésének évében /
1999. év/ az adóbefizetés határideje:
I. félévjúlius 31.
II. félév szeptember 15.
2000. évtől kezdődően
I. félévmárcius 16.

II. félév szeptember 15.

2. §.

Arendelet 1999. Aprilis 2-án lép életbe,
fcihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.
Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Scl-imidt Agnes jegyző

Pilisborosjenő község Onkormányzat
képviselő- testíiletének 6/1999./IV.S./sz.
rendelete a helyi adók megállapításáról
szóló 17/1998./XII.lO./sz. rendeletének

módosításáról

Pilisborosjenő község képviselő-testülete az
adózás rendjéröl szóló 1990. Évi XCI.
Törvéay felhatalmazása alapján, valamint a
már korábban megalkotott, a helyi adók
megállapításáról szóló rendeletének
módosítása ügyében az alábbi rendeletet
aUvOtja, illetve 17/1998. /XII. lO. /sz. rendeletét
módosítja:
1, §.
Altalános rendelkezés a helyi adónemek /
építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó,
idegenforgalmi adó / vonatkozásában a
mentességekre:
a. / Ha magáaszemély kommunális bemházást
hajtott végre, vagy ilyen bemházás céljára
befizetést teljesített, /akár teljes- akár
részösszegben/ 1995. január 1. - 1995.
december 31. között, akkor az 1999. Évi
adófizetés alól mentesül a beruházásra
fordított összeg, illetve a korábban már
elszámolt adó összegekkel csökkentett
maradványösszeg erejéig.
A rendelet 1999. április 9-én lép életbe,
küiirdetéséről ajegyző gondoskodik.
Pilisborosjenő, 1999. április 7.

Szegedi Róbert polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző

Kérjük mindawkat, akik cikkel, írással a
Hírmondóhoz hozzájárulnak, vegyék
igyelembe, a swrkestíoségi wróra

minden hónap 12-e.
Köszönjük, hogy olyan sokan megkeresnek
levéllel, köz.lendo'kkel, de esetleg a fenti
határidö elmulas^tása miatt nem áll
módunkban awkat idífben közölni!

A swmüógéppel késwlt írásokat
stíveskedjenek lemezen is leadní, azokat
visswadjuk. a szerk.

FELHIVÁS!

Hajókirándulás lesz Zebegénybe 1999.
július 11-én, akik kedvelik a magyamótákat,
jöjjenek velüiik! A Budapesti Csizmadia Kör
rendezésében reggel 8 órakor indul a hajó a
Vigadó térről.
Helybenjegyek megrendelhetők Szendrey
Györgynél csütörtökönként 14("'és 1600óra
között a Nyugdíjas Klubban.

Pályázat
Pilisborosjenő község önkonnányzata az
alábbi ingatlanokat meghirdeti bérbeadási
szándékkal:

1. / 27,01 + 16, 16 m nagyságú raktározásra
használható helyiség a Pilisborosjenő Fő út
43. sz. alatt
1. 1 A Budai út 28. szám alatt lévő - Bu-

davidék Rt-től bérelt - ingatlan, mely 181
m" alapterületű, a főútról, illetve belső ud-
varról megközelíthető
Információ: 06/26-336-028

336-603
jegyzőnél, polgármestemél

A jogi és ügyrendi bizottság külsős tagjá-
nak keresünk jogi végzettségű, lehetőleg a
közigazgatásbanjártas szakembert.
Jelentkezni a polgáraiestemél vagy a jegy-
zőnél lehet.

Dr. Hegedűsné Schnüdt Agnes jegyző
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Képeslap Pilisborosjenőröl. Kapható a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

FOLD NAPJA AZ ISKOLÁBAN

Minden évben izgatottan várjuk ezt a napot. Már hetekkel a rendezvény előtt elkezdjuk
a vegyes csapatokat szervezni. Csapaton belül minden korosztálynak képviseltetnie
kell magát. Az idő gyönyörű volt. Minden csapat az indító állomástól - az erdei utakon
keresztül - a gyülekezőhelyig igen fegyelmezetten viselkedett. Az állomásokon érdekes
feladatok vártak iiünket a környezetvédelemről, természetvédelemről. Próbára tették
minden résztvevő eszét, leleményességét, ügyességét. Senki sem ment csalódottan
haza, hiszen a részvétel a fontos és a sok tapasztalat mellett mindenki egy üdítővel is
távozhatott. Az első 3 helyezett tortát kapott, amitjóízűen elfogyasztottak.
Köszönjük tanárainknak ezt az érdekes élményekkel teli napot.

Antonovics Dániel

ő.oszt. tanuló

Imaszándék

Az Atyaisteimek szentelt évben imádkozzunk
a megosztottság ellen, és kiengesztelődjünk
Istennel és testvéreinkkel!

04. Első péntek
05. Szent Bonifác püspök és vértanú.
Bonifác /+ 754. június 5. / Németország
megtérítöje. Neve eredetileg Winfried volt, II.
Gergely pápa adta neki a Bonifác =jótevő)
nevet. Valóban sok jót tett: Krisztushoz
vezette a népet.
06. Évközi 10. Vasámap
Kriszhis szent Teste és Vére, Úmapja, de.
10 órakorünnepi szentmise, utána körmenet.
"Dicsérd Sion Üdvözítőd,
Jó Pásztorod, hű segítöd,
Aldja hangos éneked.
Himnuszt mondj egész szíveddel,
Szóddal úgysem érheted el,
Méltón nem dicsérheted"...

11. Szent Bamabás apostol.
Bamabás "tiszteletbeli" apostol volt, "derék
ember volt, telve Szentlélekkel és hittel".

Szent Pált megtérése után Bamabás vette
pártfogásba. Jézus Szentséges Szíve üimepe.
Este 6 órakor húsvéti gyertyás szentmise
külföldön és itthon elhunyt borosjenőiekért.
13. Evkozi 11. Vasámap
Templomimk búcsúja, de. 10 órakor
ünnepi szentmise.
15. Szent Vid vértanú.

Vid /+305 körül/, pogány szülők gyenneke,
akit dajkája Kreszcencia keresztelt meg, és
tanította Krisztus hitére. Szicíliából Rómába

került, ahol meggyógyította Diocletián császár

beteg, rángatózó fiát. Hitét bátran megtartva
nyerte el a vártanú halált. A pilisborosjenői
templom és egyházközség védőszentje.
20. Evközi 12. Vasámap
Gonzága Szent Alajos szerzetes.
Moms Szent Tamás vértanú.

24. Keresztelö Szent János születése.

János volt a pusztában kiáltó "Hang", Umnk
Jézus pedig volt már kezdetben az "Ige".
János szavai egy ideig szólt, Krisztus szava
kezdettől szól az örökkévalóságon át...
27. Évközi 13. Vasámap
Szent László király, az ország egyik
fövédőszentje.
A magyar népnek a hős, a dalia, a vitéz

harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén
ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor
szív nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s
eddig ez mind hiányzott a keresztségben. Az
emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a
nép lelke még nem: mert a nemzet akkor válik
kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik
meg. A régi vitézséget Szent László tüntette
föl önmagáa, e jellemvonása által szívén
ragadta meg a nemzetet. " PROHASZKA
29. Szent Péter és Pál apostolok. "A nem
katolikus egyházakban (a pápai szolgálattal
kapcsolatban) vannak, akik attól féhiek, hogy
az egész kereszténység egyetlen
képviselőjének elfogadása lerombolná az
egyes egyházi közösségek önazonosságát.
Csakhogy a kiengesztelődés semmiképpen
sem jelenti az egyik fél győzelmét a másik
fölött, nem jelenti azoknak az értékeknek
megtagadását, amelyek Krisztus-hitünkből
fakadtak. Ellenkezőleg: épp azt jelenti a

kiengesztelődés, hogy fedezzük fel a másiknál
található isteni ajándékokat. Ha valaki azt
mondja, hogy nincs szüksége a másikra, ha
csak adni akar és kapni nem, akkor a
kiengesztelödés sem mehet végbe. TAIZEI
IFXTSÁGI ZSINAT FELHÍVÁSA

30. A római Egyház elsö szent vértanúit Néró
császár alaptalanul nevezte a nagy római
tűzvész okozóinak. 64. Októberl3-án a

császár trónra léptének tizedik évfordulója
alkabnával egy népünnepély látványosságai
között cirkuszban keresztre feszítették, vagy
színpadi játékok keretében meggyilkolták,
vagy szurokba mártva és fákhoz kötözve égő
fáklyaként meggyújtották őket.

Június!

A legtöbb iskola a hónap végéig bezárja
kapuját. Minden diák, főleg azok, akik a
szűlőháztól távol kerültek, számlálgatják a
napokat, mikor indulhatnak haza. De még
jobban a szülő, aki gyermekét mindig
hiányolja, és aagyon, de nagyon várja. Ha az
ember így tud várni, vágyakozni szerettei
után, milyen vágy lehet abban, aki az emberbe
beleplántálta ezt a kimondhatatlan nagy
kincset? Igen! Teremtőnk, a mi jó Atyáak
vár, nagyon vár bennünket haza. S hogy biztos
úton haladhassunk, biztos vezetőt adott

melléiik. A mi nagy testvérünket, Jézust az
Oltáriszentségben. O nem hagy el núnket,
míg haza nem érünk. Velünk lakó Jó
Testvérünk, Jézus, köszönjük, vezess, el ne
hagyj és szeress, nagyon szeress bennünket!

Köszönetnyilvánítás

Pilisborosjenő Német Kisebbségi Önkormányzat köszönetét fejezi
ki mindazoknak a személyeknek, akik az április 24-ei
"Kitelepítési ünnepségünkön" szervezéssel, adakozással vagy
közreműködésükkel elősegítették vagy támogatták a rendezvény
sikeres lebonyolítását.

Köszönetet mpndunk:

községünk polgánnesterének és képviselő-testületének
Walper Ferenc prelátus úr és Szimeth Géza káator úmak
községünkjegyzőjének és a hivátal dolgozóinak
a polgárőrség ehiökének és minden tagjának
az italt felajánló ezüsthegyi borosgazdáknak: Meggyesi
János és Gábeli György iiraknak
a Deutsch Klub vezetőjének Gröschl Györgynek és az
énekkaraak

Küller János úmak a szép trombitaszólóért
a megvendégelést előkészítö hölgyeknek
az Altalános Iskola igazgatójának Papp Józselüének és a
német nyelvet oktató pedagógusoknak, valamint az üimepsé-
gen résztvevő gyermekeknek

StampfRomán
a Német Kisebbségi Onkormányzat elnöke

Dank Aussprechung

Der Weindorfer Deutsche Minderheitsselbsverwaltung bedankt
sich fiiir alle Personen, die am 24-sten April veranstalteten
Gedenkfest "53-ig Jahre der Vertreibung" mit Organ-
isiemng, Spenden oder Mitarbeitung die Vorbereitung geholfen
haben.
Wir danken

. Herm Bürgermeister und Gemeinderat unseres Dorfes

. Herm Franz Walper Prelat und Geza Szimeth Kantor

. Frau Notarin und den Amtarbeitem der Gemeinde Weindorf

. Herm Vorsitzenden der Bürgerwacht und allen Mitarbeitem

. Den Weinbauem von Silberberg,Herm Johann Meggyesi und
Georg Gabeli

. Dem Vorsitzenden vom Deutschklub Hemi Georg Gröschl
und der Singgemeinschaft

. Herm Johann Küller fíir den schönen Flügelhom-Solo

. Direktorin der Schule und Deutschlehrerinen und mitwirk-

enden Kindem

. Den üeissigen Frauen, die uns das Schmausen vorbereitet und
serviert haben.

Roman Stampf
Deutsche Minderheit Selbverwaltung



Kedves ismerősöm jóvoltából sikerült
kézbe vennem s áttanulmányoznom a
Weindorf című német nyelven megírt,
gazdag képanyaggal illusztrált könyvet.
Láthattam végre az oly sokat emlegetett - a
jelenlegi játszótér területén lévő - fürdő
képét, amely szépen parkosítva, tiszta
forrásvízzel várta a megmártózni
szándékozókat. Láthattam a mozit, mert hogy
ilyen is volt az akkor még feltűnően tiszta és
rendezett piciny falunkban. Több saját
zenekar, tipp-topp vendéglők, éttermek,
tíizoltó társulat és soroüiatnám. Ami

számomra azonban nagyon szemet szúró
jelenség, az a rendezvényekről megörökített
fotók láfrványa volt. Mindegyik kép olyan
számú résztvevőről, mintha az egész falu
részt vett volna-jókedvről, vidámságról,
ümiepi megjelenésről tanúskodik, amely
után manapság néha csak vágyakozunk.
Persze ez nem azt jelenti, hogy mostanában
nincsenek értékes rendezvényeink , valami
oknál fogva azonban nem hiszem, hogy fel
tudnánk mutatni mi is hasonló tömeget
megmozgató képeket, pedig a lakosság
száma igencsak megtöbbszöröződött. Voltam
olyan rendezvényen, ahol a fellépő gyerekek
szülein kívül 2-3 érdeklődőnél többet sajnos
nem sikerült megszámolnom. Pedig vannak
plakátok, meghü-detik az újságban, a
szervezők készülnek, dekorálnak,
tervezgetik, vajon hány széket készítsenek, s
bizonyára értékelnek. Megszüntek már
tanfolyamok, rendezvéayek pusztán
érdektelenségből, nincsenek kiállítások az
őizés megoldatíansága miatt, holott a
köztünk élő művészek száma szép számmal
gyarapodik, az igény, a szükségesség pedig
megfogalmazódik.
Csak kívánhatjuk, hogy a rendezők
lelkesedése töretlen maradjon, a már
hagyományos rendezvények megvaló-
suljanak, mi lakosok pedig a nekünk szóló
rendezvényekre ellátogassunk.
A könyvet ezáton is köszönöm, jó lenne egy
saját példány is belőle.
Még valami. Gyüjti valaki a jelen képeit,
hogy úgy harminc-negyven év múlva is
legyen anyag az utókor számára?

RENDEZVÉNYEKRŐL SZÓLÓ
RÖVID BESZÁMOLÓK:

MEGEMLÉKEZÉS
Pilisborosjenő történetének legsötétebb
korszakában, 1946. április 27-én és május
2-án a német lakosság 85 % - át telepítették
ki Németországba, marhavagonokba

. kényszerítve, családokat és barátokat
egymást.ól elszakítva. 53 év távlatából
tartottak megemlékezést a Német Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében, melynek
keretében megkoszorúzták a Művelődési Ház
előtti emlékoszlopot, és engesztelő

szentmisét tartottak a Római Katolikus

Templomban, melyet Franz Walper Prelátus
úr celebrált német nyelven.

MÁJUS ELSEJE

Május elseje a természet ébredésének,
megújuló erejének ünnepe. A
tavaszköszöntő népszokások közül nálunk
májusfa állítására és rövid majális
megünneplésére került sor a művelődési ház
előtti területen. A rendezvényt zenés
ébresztő nyitotta, majd a köszöntő után
néptáncbemutatók következtek. Eva néni
óvodás korúakból álló csapata, valamint
Jávor Csaba tanár úr csoportjának
közreműködésével. Amíg a fekiőttek zenét
hallgattak, a gyerekek aszfalt rajzversenyen
vehettek részt a ház melletti parkolóban.
S hogy hogyan került a májusfa a helyére?
Idén 3 fa állítására vállalkozott az a lelkes

csapat, amely ilyenkor már
kötelességtudóan gyülekezett Küller János
háza előtt, s indult útnak, hogy megfelelő
választás után az óvoda udvarára, valamint
az iskola és a művelődési ház elé felállítsa a
feldíszített fákat.

Ugyancsak május 1-jén a helyi Karitász
szervezet 32 idős lakossal indított

kirándulást Esztergomba, ahol a Bazilikát
nézték meg szakértő idegenvezetővel.
Finom ebéddel zárult a nap. Az összes
költséget a Karitász szervezet fizette.

BOROSNAPOK
PILISBOROSJENÖN

A társadalmi élet számos eseményét
koccintással és pohárköszöntövel tesszük
ünriepélyesebbé.
Pilisborosjenő polgárai közül többen a
jelenben is kötődnek a szőlőhöz és borhoz.
A borok elkészülte után pedig következhet a
megmérettetés. Ahhoz, hogy a jó borokat
igazán élvezni tudjuk, érdemes
megismerkedni a borkóstolás néhány
alapvető, leegyszerűsített fogásával.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen
pohárból kóstolunk, a borospohár ugyanis
mindig talpas és enyhén szűkülő kell, hogy
legyen. A bor színéből, színámyalatából a
szakértők a készítés technológiájára és a bor
korára következtetnek. Az illat

megítéléséhez a bort megforgatják a
pohárban, hogy a levegővel való érintkezés
hatására az illatanyagok jobban
felszabaduljanak. Ha már túlvarmak a
látvány és az illat élvezetén, elérkezfaetnek a
kóstolás utolsó szakaszához. az ízleléshez. A

szakértők számára egyetlen korty
elfogyasztása is elegendő, hogy minden íz
összetevöt kiérezzenek. Lehet próbálkozni,
de különösen ajánlatos az utolsó fázist
betartani. S hogy borosgazdáink mit tudtak
készíteni a csúf időjárás miatt nem túl
ízletes szőlőből, milyen eredménnyel zárták

az idei versenyt, kiderül az alábbi írásból.

BORVERSENY ES BORFESZTFVÁL
Az Ezüsthegyi Gazdák Egyesülete az idén
április 30-án és május 1-jén rendezte meg
immár hagyományos borversenyét és
borfesztiválját.
Aprilis 30-án a borverseny a püisborosjenői

művelődési házban a borosjenői és az ürömi
polgármester úr megnyitó szavaival
kezdődött, ahol a gazdák a korábbi évefcaél
kevesebb, összesen 76 bonnintával neveztek.

Ez elsősorban a ' 98-as, nem túl jó éyjárat
következménye, mert több, korábban sikeres
termelő nem tartotta érdemesnek az idén

nevemi borait a versenyre.
Az évjárat hatása megmutatkozott a

nevezett minták értékelésében is. A

többségében országos borbírókból álló zsűri
a '98-as borok közül mindössze 3 fehér, és

egy vörösbort tartott aranyéremre
érdemesnek. Ezen kívül 25 minta ezüst, 11

bronzérem minősítést kapott.
Az aranyérmeken Meggyesi János Ezerfürtű

és Irsai Olivér bora, Gábeli György
Chardonnay-ja és Gerzson László
Kékfrankosa osztozott. Ennek alapján az év
borásza címet Meggyesi János tagtársunk
érdemelte ki. A korábbi évjáratokból
nevezett néhány borminta közül Pavuk
László Kékfrankos és M^erlot. valamint

Gerzson László Kékfrankos bora ért el

aranyérem minősítést. Május 1-jén délután
jó hangulatban és nagy közönségsikerrel
zajlott le az ürömi Oreg Sváb Borozóban a
borfesztivál, ahol az érdeklődők

végigkóstolhatták 12 borosgazda több, mint
50 bomiintáját. Az idő haladtával egyre
fokozódó hangulatban végül is mmdenki - a
látogatók és a gazdák egyaránt - elégedetten
távozott.

A két napos eseménysorozatot este, a
borfesztivál helyszínén a szintén
hagyományos borászbál zárta. A
bon/ersenyen résztvevő borbírók, a
meghívott vendégek és valamennyi látogató
egybehangzó véleménye szerint sikeres, a
környék jó hímevét öregbítő eseményt
zártunk, amely sikerhez a borosgazdák jó
boram és a szervezők - elsősorban Meggyesi
János tagtárs - áldozatos munkáján kívül
döntően hozzájárult a Pilisborosjenői és
Ürömi Önkonnányzat is, akik 120, illetve
100 ezer forinttal támogatták az eseményt.

Gerzson László

MADARAK ÉSFÁKNAPJA
"... Evente egy nap szenteltessék a madarak
és fák védelmében. "- mondta Hennan Ottó, a

híres magyar természettudós. Községünkben
régi hagyomány már, hogy május első
felében megemlékezünk erre a napra, s
kisétálunk a Kövesbércibe - már aki sétált és

nem autóval jött - ahol a fák már virágba
bomltak, madarak csicsergésétől hangos az

erdő, a puha avar alól pedig illatozó virágok
bújtak elő. A zenekarjátszotta dallamra volt,
aki táncra perdült, mások kötélhúzásban,
zsakban futásban jeleskedtek. Az
akadálypályák állomásain, melyen
korosztályonkénti feladatok megoldására
lehetett nevezni. természetesen madár - és

faismereti kérdésekre válaszolva kicsik és

nagyok számos eddigi tudásukról adhattak
számot, s tehettek új ismeretre szert. Az idő
az előrejelzések ellenére is csodálatos volt,
így egyébként is kirándulásra csábított több
családot. Azok, akik úti célul ezt a

rendezvényt tűzték ki, érdeklődésükkel
tiszteletüket fejezték ki a szervezők munkája
felé, s egy programmal gazdagabbnak
mondhatják magukat.

A játszótérről
Szomorú látképre érkeztünk minap
gyermekeimmel a játszótérre. A frissen
felszerelt, de máris levágott kötélrendszer, a
mászóka szétzúzott kapaszkodórendszere, az
összefirkált és megcsonkított fa kakasok, a
homokozóba bedobált gyufásdobozok, a
virágtartók közötti szemét és széttörött
borosüveg darabok hirdették, hogy előző este
" nagy buli " helyszíne lehetett e tér. Többen
jósolták, hogy így lesz, hát most
bekövetkezett! Pedig rengeteg még a munka
a befejezésig, de hol van a vége, s meddig
tart a türelem, ha az összegyűlt pénzösszeg

elég nagy hányadát helyreállításokra kell
felhasznábii. őrt oda sem lehet állítani. mint

ahogy nem állíthatunk az összezúzott
telefonfillkék mellé. az utoára kiültetett

virágok, vagy a 9 óra tajt
"szórakozóhelyekről " kiesö és autóval
száguldozók mellé sem. De nem erről
szerettem volna ími. hanem ...

Előző számunkban a játszótérrel
kapcsolatban ígértünk beszámolót. Mivel a
kérdéseinkre adott válaszokat a 2097

közéleti folyóiratból megtudhattuk, így ezt
nem kívánjuk megismételni. A szervezők
beszámolójában olvasható: "Ismét
nekiveselkedtünk, és újra megpróbáljuk az
Önkormányzatnál kémi egy kőfallal
elkerített, széknentes püienő kialakításának
és a kerítés építésének engedélyezését."
Hogy pontosan miről is van szó, ennek
jártam utána, s kerestem meg a Hivatal
egyik előadóját, Pappné Fehér Annát,
állítson össze olyan beszámolót, amely
bemutatja, milyen engedélyeztetés
szükséges a további munkálatokhoz, milyen
akadálya van ennek, mit tett a hivatal eddig
a tér fejlesztésével kapcsolatban?

Falunk "kedves" színfoltjává vált az
önkormányzati területen /egyéni
kezdeményezésre provizórikusan, tervek
nélkül megnagyobbított / kialakitott
játszótér. Kedvesek a kihelyezett játékok, a

körbeültetett fák szépen zöldelhiek - amit
még nem törtek ki a száguldó autók - /
Megjegyzendő: a nem száguldó, kiránduhii
érkező, helyismerettel nem rendelkező autós
is meglepődik a hirtelen hegyesszögben
elkanyarodó út vonalvezetésén. /. Sok
látogatója van: helybéli, ürömi, budapesti
aprók és szüleik, valamint kutyáik, és a
hasonló helyről származó - aprókra,
játszótérre, ott lakókra veszélyt jelentő -
"nagyok". A Polgármesteri Hivatal 1998
ban a Buda-kömyéki Földhivatal
földmérőjével kimérette és kitűzette az
önkormányzati tulajdonú területet. A már
kialakított illetve kialakítandó játszótér
átnyúlik az állami tulajdonú, de a
Kevélyvölgye MGTSZ kezelésében lévő,
külterületi út és szántó területébe. Bámúlyen
építési engedélyhez (játszótér építése és
annak bekerítése is építési engedély köteles)
a tulajdonos és kezelőjének hozzájárulása
kell. A tulajdonviszonyok rendezése
folyamatban van. A Pilisborosjenői
Polgármesteri Hivatal saját tulajdonú
ingatlanra összeférhetetlenség miatt, illetve
hatósági jogkör hiányában, más területre sem
adhat ki építési engedélyt. A játszótér
szabályszerű bekeritése, tovább építése csak
ezeknek a figyelembevételével történhet.

Pappné Fehér Anna müszaki előadó

SPORT
További eredmények a Pilisborosjenői kézilabdacsapat
tavaszi bajnokságáról:
Pilisborosjenő - Eger Fehiőtt: ,12 : 10, 20 : 21
Legjobb góldobók: Szécsi Enikő 11, Szécsi Edit 4, Metzler
Erzsébet 3 gól
Gyöngyösi Főiskola - Pilisborosjenő Felnőtt: ,12. 13, 22:23
Legjobb góldobók: Szécsi Enikő 6, Miskolczi Béláné 5, Gál
Erika 5, Páhnai Szilvia 4 gól
Pilisborosjenő - Veresegyház Felnött: ,14:13/26:27
Legjobb góldobók: Szécsi Enikő 9, Bakai Eszter 6, Miskol-
czi Béláné 4, Szécsi Edit 3, Gál Erika- Tamási Mónika 2-2

gól
Ifi:/9:14/ 23:28
Legjobb góldobók: Szécsi Edit 7, Molnár Melinda 9,
Murányi Edit 5, Tamási Mónika 2 gól

III
A spanyolországi EB szereplés után a Súlyemelő
Szövetség eln.oksége Fazekas Endrét - pilisborosjenői
lakost - bíAa még szövetségi kapitánynak. A jövőben ő
irányítja az athéni VB felkészülést. Gratulálunk!

OLVASÓILEVÉL
AZ EGYIK SZEMEM SIR, A MÁSIK NEVET

A madarak és fák napja már évek óta az egyik örömnapunk. Jól érezzük
magunkat, a gyerekek futnak, versenyeznek, nyernek és boldogok. A
természetben való viselkedésre és annak védelmére tanítjuk ilyenkor őket. Ez
volt az első év, amikor ezen a napon csak a feüiőttek közül néhányan nem
tudták, hogy hogyan kell viselkedniük. A kötélhúzás jó játék / volt eddig /.
Vannak, akik - úgymond poénból - nem tudják elfogadni, hogy ez csak egy
játék. Ha a gyerekek húznak, akkor úgy érzik egyesek, hogy a felnőtteknek kell
eldönteni a dolgot. Ha a felnőttek húaaak, segédeszközt - idén egy
motorkerékpárt - kell használni a verseny eldöntéséhez. Lehet, hogy jó vicc,
csak én nem értem? Egy baj van csak. A játék neveli, érleli, fejleszti
gyerekeinket. Megtanulják elviselni a vereséget és a győzelmet is. Ugye nem
csalni, akarjuk tanitani őket??? A másik bánatom a következő: Miért kell
szeszesitalt árusítani - elég drágán - egy természetben megtartott rendezvényen?
Jó lenne, ha a gyereknapon nem részeg felnőtteket - mint tavaly - látnának az "
ünnepeltek ", és a jókedv felelősök előtt ez a mondat lebegne Játszani is
engedd a gyermekeket! "

ISKOLAI HÍREK
Tanuhnányi versenyek A tavasz a legtöbb iskolában izgalommal és
várakozással telik, hisz ez az évszak a tanulmányi versenyek megren-
dezésének időszaka. A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyakat
kedvelő diákok számos versenyen bizonyíthatták felkészültségüket.
Házi versenyeinken kiválasztott tanulóink területi és megyei
versenyeken szép eredményeket értek el.
Pilisvörösváron immár 5. álkalommal bizonyítottuk, hogy a mi pici
iskolánkban is tehetséges, szépen beszélő gyermekek tanulnak. 1999.
március 19-én a megyei Kazinczy szépkiejtési versenyen 7-8. osztá-
lyos kategóriában Dér Assia 4. helyezést, 3-4. osztályos kategóriában
Papp Sára 5. helyezést ért el.
Ebben az évben vettünk részt először a Solymáron megrendezett

Metzlemé Kútvölgyi Eszter

teruleti Nyelvünkben élünk kommunikációs versenyen, ahol Baki
Ágnes 7. osztályos tanuló a 3. helyezést szerezte meg. Nagy izgalom-
mal készültünk immár évek óta a pátyi területi vers- és prózamondó
versenyre. Április 24-én legjobb vers - és prózamondóinkkal részt
vehettünk e nemes megmérettetésben, s igazán szép eredményekkel
öregbíthettük iskolánk hímevét.

l-2. oszt. vers kategóriában Szabó Zsófía 4. helyezett
l-2. oszt. próza kategóriában Mankó Zsófia 6. helyezett
3-4. oszt. vers kategóriábatí Radics Eszter 2. helyezett
7-8.oszt. próza kategóriában Nagy Anett 4. helyezett

Gratulálunk tanulóinknak!

Kladiva Krisztina magyartanár



Orvosi ügyeleti beosztás

1 Dr. PéterJJy László 12 Dr.
2 Dr. Kormos József 1 3 Dr.
3 Dr. Venesz Ilona 14Dr.

4 Dr. Kovács Levente 15 Dr.

S Dr. Kovács Lewente 1 6 Dr.

6 Dr. Kovács Levente 17 Dr.

7 Dr. Kovács Levente 18 Dr.

8 Dr. Péterfjy László 19Dr.
9 Dr. Kormos József 20 Dr.
10 Dr. Venesz Ilona 21 Dr.
11 Dr. Konnos József 22 Dr.

Kormos József
Kormos József
Kovács Levente

Péterffy László
Kormos József
Venesz Ilona

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Péterjjy László

23 Dr.
24 Dr.
25 Dr.
26 Dr.
27 Dr.
28 Dr.
29 Dr.
30 Dr.

Kormos József
Venesz Ilona

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Péterffy László
Kormos József

Dr. Kovács György Oröm, Honvéd u. 24. 350-297
Dr. Venesz Ilona Pbj., Máriau. 13. 336-215
Dr, Kormos József Uröm, Doktor u. 21. 350-224
Dr. PéterBy László Uröm, Dózsa Gy. 18. 350-162
Dr. Meggyesi Tünde Pbj., Stemheim u. 2. 336-900
Dr. Kovács Levente Üröm, Honvéd u. 24. 351-410
Dr. Baksa Éva Üröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440

Ejszakai ügyeletí időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntektől hétfö reggel 8-ig

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

PiLis2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszútávú bérbeadás kütfoldieknek

is, videofiknes nyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás,

értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsősorban Pilisborosjenő, Uröm,
Budakalászterületén lévő

ingatlanok közvetitése.

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

Képviselet:
Pengőbolt 06-26-336-593

Félfogadás: Kedd-péntek 11-19;
szombatlO-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

A Nagykevély Gyógyszertár
új nyitvatartási ideje:

Hétfőtől csütörtökig.
8-13 és 14-től 18 óráig

Péntek: 8-13 és 14-17 óráig
Szombaton. : 8-12 óráig

SStfSKStfsefs'wiíwvfa'stfxwwfVsíf

Hívjon bizalommal!
Mmdennemű hagyatékot, bútorokat,

biedenneier, barokk komódot, vitrint,
íróasztalt, széket, ruhásszekrényt

(felújításra szorulót is), szobrokat,
vitrintárgyakat, festményeket, porcelán

dísztárgyakat, fali- és álló órákat
veszek.

Hívásra azonnal házhoz megyek,
készpénzzel fizetek. Vidéki kiszállás

díjtalan.
1 Hlács András,
1 Telefon 418-9930
g 06-30-9743936

Könyvelőt felveszek
pilisborosjenői
munkahelyre

Telefon:

336-657/1

ilisborosjenői üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gipszek, ragasztók, be-

tonelemek, cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőföld, kulé kavics, stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljesköm szállítás kedvező áron

Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Schrauf László

vállal csempézést,
márványozást és
kisebb kőmuves

munkát,
garanciával.

Pilisborosjenő,
Iskola u. 16.

336-686
06-30-9-919-391

-.' )

^'
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Megnyílt, bevezetö árakkal,
nagy árukészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és

finomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévő anyagok szállítása 24 órán belül, központi

telepünkről.
Engedmények a kisker árból:

50.000,-Ft felett 5 %
200.000,-Ft felett 8 %

Felhasználóknak mennyiségtöl fuggetíenül 5%
Viszonteladóknaknagyker. ár!

Házhozszállítást vállalunk!
Nyitvatartás: H-P 7 - 16 Szom. : 7 - 12

Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

Alapította: az Oiikonnáiiyzat Képviselő Testülete
Felelős kiadő: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztő: Fáyné Dr. Péter Emese

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

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethő Kft.

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi
> ügyvéd

a Pest megyei Ugyvédi
Kamara tagja

Bt. -k alapítása az új
gazdasági törvény szerint.
Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérieti,
megbízási,

adásvételi szerződések. stb...

Végrendelet elkészítése
Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19között
a 336-504-es telefonon

10
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FELHÍVÁS!

A helyi önkormányzatjövőre falinaptárt bocsát ki. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy az alábbi megrendelőlapot
- igény esetén - az önkormányzathoz eljuttatni, és az épület földszintjén elhelyezett gyűjtőládába bedobni
szíveskedjenek, hogy a szükséges példányszámot a megrendeléskor pontosan megállapíthassuk.
Köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

^.
Megrendelőlap

Megrendelem a 2000. évi, Pilisborosjenő nevezetességeit ábrázoló, színes, 12 lapos ( + hátlapkarton )
falinaptárt. Formátum: álló, vágott mérete: 270 x 410 mm , spirálozott. Ara:780, -Ft+Afa.
Kérem a hátlapkarton aljára a saját cégnév, cím és telefonszám rányomtatását. {Ez minimiim 25 db naptár
megrendelése esetén beime van az árban, alatta + 60, -Fí+ Afa/dh, de akár 1 db-ra is kérhető)
Megrendelt példányszám ................ db, ára ....... . Ft+Afa
Atvételkor fízetendő................................... Ft

Fizetés módja: szállításkor egyidejü teljesítés.
A naptárhoz postázható kivitelü fehér karton védőtokot is rendelek ...... .. db-ot (ára 68,-Ft/
db+Afa, fízetendő.............................. Ft

Név/cégnév :......
Tel. :.
Ugyintézö neve: ....
1999 ..

.
Fax.

,
hó.

. nap
Aláírás

A Művelődési Ház nyári ajánlata
gyermekeknek:

Kcdvcs szülők, kedves gyerekek!
Idén is indul Sági Kati néni Kézművcs Tábora, (Petőfi u. 15.)

ahová niindeii 5-15 cv közötti érdeklődőt szeretettel vár.
Kezdés: július 5. hétfő

Bct'cjczés: július 30. péntck
A tábor reggel 8-tól délutáii 3 óráig tart!
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Figyelem!

rm c vatal rádiótelefonon is elérhctő:

Központi szám: 06-60-347-486 (hangpostás!)
Közteriilet felügyelő: (munkaidőben)

06-60-347-511

liliillilílliiiliil:
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Pilisborosjenő község Onkormányzat
Képviselő-testületének
8/1999. (V. 27.) számú

RENDELETE
a SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZATRÖL

Pilisborosjenö Község (^)nkomiányzatának
Képviselő-testülete (továbbiakban Képv.
test. ), az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdése, a
helyi öiikormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban
ÖTV.) 16. §. (1) 18. §. (l)bekezdésealapján,
valamint a nenizeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(továbbiakban Nek. tv. ) 27. §. (1) bekezdés és
az (..>1'V 1U2/B §. 1Ü2/C §. alapjan szervezeti
és működósi rendóre (a továbbiakban
SZMSZ) a követkcző rendeletet alkotja.

I. fcjczct

Altalános rendelkezésck
I-Iivatalos me nevezés

l. §.
(1) Az önkonnányzat lúvatalos megnevezése:
Pilisborosjcnő község Onkormányzata
(továbbiakban önkonnányzat).

(^2) A Képviselő-testülcl hivatalos
megnevezésc: Pilisborosjenő község
Képviselő-testülete (tovabbiakban képviselö-
testület).

(3) A képviselö-lestület hivatalának
iiiegnevezése:
Pilisborosjcnő Közscg Polgármcsleri
ílivatala (továbbiakbaii Polgámiesteri
Hivatal)

2. §.
Az öiikomiányzatjogi szemóly.
Az Onkonnánvzat széklielve:

2097 Pilisborosjcnő, Fő út 16.

3. §.

4. §.

A község jelképeiröl (cimere, zászlaja) és
azok használalának rendjéről külön
önkomiányzati rendelet szól.

Bél e ző hasziiálat

5. §.
A polgármester az alpolgannester, a jegyzö,
valamint a hivatal bélyegzöjén a Magyar
Köztársaság címerét kell hasznalni. A Magyar
Köztársaság címerét ábrazoló bélyegző
használatát kifejezetten elöiró jogszabály
hiányában a község cimerét ábrázoló bélyegző
is használható. (A bélyegzőkről külön

925 ha

124ha

A közsétj teríilete:

A község területe

ebből belterí'ilet

külteri'ilet

789 ha
inezőgazdasági terület (volt zartkert)

12ha
lakott részei: belterület, Bécsi úti telep,
Téglagyári telep.

(A község térképét az 1. sz. melléklet
tartalmazza)

II. fejezet

Az önkormánvrat fcladato- és hatá.skörc
.s/.crvci

(öiikonnányzati hatasköri jegyzék az SzMSz
2. száinú melléklcte alapjan)

6. §.
Az önkonnanyzat a választópolgárok helyi
közössége, aniely önallóan és demokratikusan
intézi a helyi közi'igyeket, melyek a lakosság
részére nyujtott közszolgáltatásokhoz, a
közhatalom önkomiányzati típusú
gyakorlásához, tovabbá az ezekhez szükséges
feltételek biztosításálioz kapcsolódnak.

7. §.
A helyi közllgy ellátasa során a képviselő-
testíilet döiit az önként vállalt feladatok

ügyóbcn.

8. §.
A helyi közügy önálló megoldásanak
elvállalása előtt előkészitö eljárást kell

lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a
feladat ellátásnak anyagi, személyi és

technikai feltételeit. Az eljárást a képviselö-
testület döntésétől függően lefolytatja a
polgámiester, alpolgánnester vagy az erre
külön létrehozott és felkórt bizottsag.

9. §.
Az öiikormányzat feladata, hatásköre és
szervci vonatkozásában az ötv. rendelkezései

az irányadóak.

10. §.
(1) Az öiikonnányzat képviselö-testületének
törvények által elöirt feladat- és hatáskörét az
Ötv. és mas ide vonatkozó jogszabály
tartalmazza. A feladat- és hatáskör

változásokról az atruházhatóság törvónyi
feltételeiről a jegyző köteles a kópviselő-
testületet tájékoztatni, a sziikséges rendelet-
módositast megfelelö módon clőkésziteni.

(a) A képviselő-tesíület hatásköréböl fiem
ruházató át az Olv. 10. §-ábanfelsoroltak.

(b)A képviselő-testület a hatáskör-
átmházásról, illetőleg a visszavonásáról aimak
felmerülésekor dönt.

(c) A képviselő-testület az átmházott hat.áskör
gyakorlójának utasilást adhat, a hatáskört
visszavonhatja, a döntést feliilvizsgálhat/a.
(d) A képviselő-testület által átmházott
hatáskörök tovább nem ruházhatóak.

(e) Öiikormányzati hatósági hatáskör
átmházása csetében rendeletet kell alkotm,

egyób öiikonnányzati hatáskörök határozattal
is átn-iházhatóak.

ll. §.
Az önkoniiányzat felai. lat. ait a képviselö-
tesíület és szervei: a polgárniesfer a
képviselö-teslülel bizottságai, a
részönkorniánvzat l. est. i'ilete. valamint a

képviselő-leslulet hivalala és intézményei
úlján látja el.

III. fcjezet

A/. alakuló üles

A ké )vi.sclő-testület me lakulása

12. §.
(1) A Képviselö-tesl. ulet alakuló iílésél a
választást követő 15. iiapon beliíl tartja jiieg.

(1) Az cilakii/ó ülésl a legidő.'iebh települési
képviselö, iiiint korelnök vezeti
akadalyoztatás esetén a korelnök helyébe a
korban kövctkezö legidösebb képviselő lép - a
polgámiester csktUétcléig.

13. §.
(1) A korelnök felkérésére a választási
bizottság elnöke ad tájékoztatást a helyi
öiikomiányzati képviselők választásaról.

(2) A képviselők esküt tesznek és aláírják az
esküokinányt, melynek szövegét a rendelet 1.
a szám alatt luggeléke tartalmazza.
Az eskü szövegét a választási bizottság elnöke
olvassa elő.

(3) A korelnök felkórésére a választási
bizottsá i elnöke tájékoztatást ad a

polgánnester választasról.

(4) A polgánnester a képviselö-testület előtt
csküt tesz, melynek szövegét a rendelet
ft'iggeléke 1. b. szám alatt tartalma7^.a. Az eskü
szövegét a választási bizottsa elnöke olvassa
elö.

14. §.
A polgánnester a ciklus prograinjat féléven
belül lerjeszti a képviselő-testület elé, mely a
niegbízatásának időtartamára készített és
ellogadott miinkaokinány.

A Kó iviselő-testület tisztsé viselőinek

mecrválasztása

15. §.
(1) A Képviselő-testület dönt:

a. / a polgannester javaslata alapján az
alpolgániiesteri
b. / a polgánnester, ill. bánnely képviselő
javaslata alapjáu - legkésőbb az alakuló
ülést követő soron következő tilésen (30
iiapon belül)^ - a bizottsag elnöki tisztsé-
eek betöltéséről.

(2) Az alpolgánnestert titkosan kell
válqsztani. Az alpolgánnesten választás
lebonyolitására a képviselő-testület tagjai
közí'il 3 tagú szavazatszámláló bizottságot
választ. A választast az (1) bekezdésben
meghatározott son'endben kell vógrehajtani. A
\'álasztasok eredményet a szavazatszamláló
bimllsag elnökc hirdeti ki. Az eredmény a
jcgyzőkönyv rcszét képezi.

IV. fcjczet
A tele ülési kc )visclő

19. §.
A települési képviselők névsorát a rendelct 2.
ftiggeléke tartalmazza.

20. §.
l. /a) A települési képviselő mandátuma
idején tevékeiiységéért, működéséért,
nyilatkozataiért politikai, crkölcsi
felelősséggel tartozik választóinak.

(b) Köteles tevékenységét alárendelni a
választópolgárok érdekeinek. Kötelcs
munká át az (.)tv. ós az SZMSZ clöírásainak
megfelelőcn vógcziii, figyclembc vcvc a
hatályos rendeletekel, hatcirozatokat.

21. §.
A települósi kópvisclők fogadóóraikat az
általunk előre meghirdctett lielyen és időben

kötclesek megtartani, évente legalabb 1
alkalonuüal.

22. §.

(3') A tisztségviselöi megbizatas megszíinése
esetéii az új tisztségvisclő megvalasztására az
(1) (2) bekezdésbcn
iiicglclclöcii alkalniaziii.

fcglaltakat kell

A bizottsaook tao'ainak me választasa

16. §.
(1) A kópviselő-testület legkésőbb a
bizottsági elnökök megválasztasát kövctő,
soron következö ülésén megválasztja a
bi/oUsagok kcpviselő tagjait, ill. ktilsős
tagjail.

(2) A bizoltságok külsős tagjaim a bizottsági
elnök tehet javaslatot, amelyröl a képviselő-
testület legkésőbb soron kövctkező ülósén
dölll.

Juttatasok me határozása

17. §.
A kópviselő-testület alakuló ülésén, ill. a
polgámiester megválasztását követő első
tilésén dönt a polgánnester tiszteletdíjáról, az
alpolgámiester illetményéről.

18. §.
A polgíírmester es az alpolgarmester
jiitalmazásáról a Péiiztigyi Bizottság javaslata
alapján a képviselö-testület dönt.

l. /a) A tclcpíilési kópviselők részére a
polgármesteri hivatal köteles miiiden
segítséget megadni inunkájuk ' ered-
mónyessége érdekében.

(b) A polgámiesteri liivatal gondoskodik a
képviselöi tevékenység ellátásálioz szt'ikséges
anyagi, targyi, technikai ós szeniélyi
feltételekről.

23. §.
A települési képviselők muiikájukat
tisxteletdij nicgullapitása mellett látják el;
juttatasaikat külön rcudclct szabalyozzu.

Jo ok ós kötclezcltsé ck

24. §.
l. / A települési képviselő jogaira és
kötelezettsógcirc az Ötv. rendclkezósci az
iráiivadóak. ezen túlmenöen az települési

kó viselő kötelessé e:

(a) a tcslületi íiléseken ós bizottsagi ülésekeu
aktívan részt vcnni, az ott liozott döntéseket
tiszteletben tartani;

(b) clözelesen bejeleiiteni a polgánnestemek,
ill. a bizottság elnökének ha a képviselő-
testületi, vagy bizottsági ülésen való
részvételeken, vagy megbízatásának
teljesítésében akadályoztatva van;

(c) részt vemii a testületi ülések
elökészitésében, felkérés alapján
közremüködni a testület, ill. adott bizottság
ténymegállapító ós cgyéb vizsgálataiban;

(d) a ludomasara jutott titkot megőrimi,
amely kötelezettsége megbízatásának lejárta
utan is lcnnáll'. a polganiiesteri hivatal köteles
az előterjesztésen szcrcpeltctni az anyag
jellegére vonatkozó inlomiációt (belső
használatra, szolgálati titkot tartalmaz,
államtitkot tartalmaz);

(e) kapcsolatot tartani választóival, ill.
különböző önszerveződő lakossági
közösségekkel; figyeleinmcl kísérni jogos
panaszaik intézését;

(1) olyan niagatartást tanúsitani óletvitelt
lolytatni, amcly móltóvá teszi a közéleti
tevékenysógrc, a választók bizalmára.

25. §.
Atele ülési ké iviselő o a:

l. / A képviselő-testület nevében eljárhat, h;i
crrc a teslülettől megbízást kap.
a. ) Javaslatot a képviselő személyérc
bámielyik képviselő tag tehet.
b. ) Megválasztásara akkor kerül sor ha a
testület egyszerü szótöbbsóggel megválasztja.
c. ) A képviselő megbízalása inellett a testülcti
hatarozalbaii szerepclnie kell az clvógzendö
feladat megnevczcsenek, a/. elvógzós
határidejónek. Beszámolás a feladat

elvégzését követően irásban történik, a soron
kövctkező tcstülcti ülóscn történö

előtcrjesztéssel. A képviselő-tcslület dönt a
bes/'ámoló clfogadasáról egyszeríi
szótöbbséggel.

2. /a. ) a polgármesteri hivataltól
önkomiáiiyzati, hatósági ügyekben a jegyzöii
keresztül infonnációt kórliet. de a

polgámiesteri hivatal dolgozóit nem
utasíthatja; konkrét ügyben való tajékozódás
csetén eredeti ügyiratot nein vihet el, de
másolatot kórhet;

b.) (^)nkormányzati iratok tekintetébeii
korlátlan bctekintcsi joggal bir, hatósugi
ügyekben viszont csak az Ae. 41. §. a. ) pontja
szcrint tekinthet bc a kópviselő.

c. ) képviselöi fónimot szen'ezliet lakossági
ügyekben, előre törtónö meghirdetéssel.

A kizárás szabálvai

26. §.
l. / A telcpülósi kópviselő kizárasára az Otv.-
bcn meghatározott szabályok irányadók.

27. §.
l. / A kópviselő kópviselői minőségét nem
használhatja fel semniilyen vonatkoziísban a

vele gazdasági iiiunkaviszoiiyban ;ílló, vagy
barmilycn más mimkaviszonyt fenntartó
tennészetes, vagyjogi személy támogatására.
Az elözőekre, valamiiit a képviselő
magánérdekét szolgáló tevékenységre a
polgánTiesteri hivatal tavközlő berendezéseit,
helyisógeit nem használhatja, esetleges
jogtalau használatért kártérités fizetesére
kötelezelt.

2., A szemólyes órintcttség esetére törlénö
kizárás csak a döntésből (.örténő kizárást

jelenti, a szavazásnál a kópviselőt
jelenlévőnek kell tekinteni.

( Folytatás a következő számban!)
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Pilisborosjenő község önkormányzat
lícpvisclő-tcstülctének

9/1999. (VI. 9.) sz. rendelctc
a helvi né ).szavaaiásról c.s
né )i kezdeménvezésröl

Pilisborosjenő község önkormányzat
képviselö-testülete a helyi önkom-iányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvóny 50. §. -ban
kapott lelhatalmazás alapján a helyi
népszavazas és népi kczdeményezés
l'eltételeiuek es eljárási szabályamak
inegállapitása céljából a következö rendeletet
alkotja;

I. fcjczct

Altalános rcndclkczcsck

l. §.
(1) Pilisborosjenő községben tartandó helyi
iiépszavazásra és népi kczdeményezésre az
Ötv. rendelkezesei mellelt és ezek kcretei
között a ielen rendelet szabályait kell
alkalmami.

(2) A helyi uepszavaZtísban és népi
kczdeméuvezésben való részvótelre az a

választópolgár jogosult, akinek Pilisborosjenő
tci-Lilctén lakóhclve van, valamint a rész\'étel

niegilleti a Magyar Köztarsaság területén
bevandoroltként élő nem magyar állampolgárt
is lia u választás, illetőleg a népszavazás
iiapján az ország teniletóii tartózjcodik.

II. lcjezct

A helvi né tszavazás

2. §.
0) A l(C|)vi.sclő-tc.stülct hclyi népszavazást
kötclc.s kiínii:

a. ) a közös képviselő-testület alakitása, a
közös képviselő-testületből való kivalas
kérdésében;

b. ) közsógegyesítósnek és a községegycsítés
n'ieRszűiitetésónek kezdeményezése
kérdésóbcn'-

c. ) Pilisborosjenő közsóg területrészónek
atadása. cseréjc, ill. más tclepülcsi
önkoniiánvzathoz tartozó területrészek
atvétcle kérdésébeir,

d. ) községrész lakossági közösségénck
öiikormányzati jogokkal való lelruházása
(települesrészi öiikomianyzat létrehozása);
e. ) ha a helyi népszavazast a Pilisborosjenö
község, vagy a d. ) pontban meghatározott
kérdésben a községrész valasztópolgárainak
25 %-a kezdeménvezi:

f. ) ha Pilisborosjenő temletrészének átadasát
ciz ottlakó választópolgárok 25. %-a
kezdeménvezi;

3. §.
(1 ) A kepvisclő-lcstülct hclyi népszavazást
rcndelhct cl:

a. ) önkomiányzati rendelet megerősitésére;

b. ) a testület hatásköróbe tartozó ügyben,
kivóve, ha a népszavazást törvóny, illetöleg
jelen rendelet rendelkezései szerint kizart;

4. §.
(1. ) Ncm rendclhctő cl hclyi ncpsravaxás:

a.) a költségvetéssel kapcsolatos döntós
tárgyában;
b. ) helyi adónemek kivetésc, illetöleg
mértékük inegállapitása tárgyában;
c. ) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
szer^'ezeti, müködési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testület feloszlásának a
kimoiidasáról;

(2. ) Nem lchct kitíizni helyi iiépszavazást
orszaggyí'ilési képviselők, illetőleg a helyi
önkomianyzati képviselők ós polgámiesterck
választásának időpont)át megclőzö és azt
követő 60 napon belüli időpontra.

5. §.
(1) A hclyi népsravazást a polgár-
mestcrnél írásban kczdcmcnyey. hcti:

a. ) a lielyi képviselök cgynegyede;
b.) A képviselő-tcstület állandó bizottsága;
c. ) helyi társadalnii szcrvezet vezetö testülete;
d. ) Pilisborosjeiiő község választópolgarainak
10. %-a;
e. ) a 2. §. (1) bek. d. ) ponljában meghatarozoU
kérdesbcn a községrósz választópolgáraiiiak
10 %-a;
t'. ) Pilisborosjcnő lakott teri'iletrcszének
átadása kérdósbcn az ottlakó válas/. tópolgárok
10 %-;!;
(2.) A hclyi népszavazás kezdemónyezés csak
akkor vezető figyclcmbc lia a kezdeniónyczö
szen'ezet, illetőleg sxemélye a népszava7. asra
bocsátaudó kérdós mcglogalmazasára is
avaslatot tesziiek.

fí. §.
(1. ) t\ polgármcstcr a helyi ncpsxavazásra
irán^'uló kczdcményczést cluiasíthatja:
a. ) a kczdeményezést ami ncm jogosultak
imijtjak be, illetőleg az clőímál kevesebb a
kezdeményező választópolgarok száma;
b. ) a kezdeményezcs olyan tárgykörre
vonatkozik, aiTiclybcn helyi népszavazás ncm
rendelhető el. A polgármester clutasító
döntése ellen 3 napon belül a képvisclö-
leslületliez lehet fellebbeziii.

(2. ) A liclyi népszavazás kezden'ieiiyczéséröl -
amiak elutasítasa esetén is - a polgámicster
köteles a kcpviselö-testületet haladóklalanul
értesiteni.

7. §.
A képviselö-tcstület a lielyi népszavazasra
irán\T. iló kezdemónyczcsről u képvisclő-
testület lcgközelebbi ülésén, de legk'ósőbb 1
hónapon belül határoz. A képviselő-tcstület
ülósére hozzászólási joggal meg kell híviii a
kczdeményező képviselojét.

8. §.
(1. ) A hclyi népszavazásra iráiiyi iló

választópolgári kczdemónyezés (aláírásgyííjtö

ivck) liitelesitósét a polgamicster rendeli el. A
hitelesítést a jcgyzö végzi. Ajcgyző határoziita
elleii a Budakörnyóki Bírósághu-í lühel
kifogást benyújtani. A lutelesítést a
iiépszavazásra irányi iló kezdeinényezés
benyi'ijtásat kövctö 3 napon belül kell
elrendeliii ós azt további 15 iiapon belül be
kell fcjczui.

9. §.
Ugyanabbaii a kérdósbeii liclyi nópszavazust 1
éven belül nem lehet kitíizni.

10. §.
(1. ) A hclyi népszavazás (a 2. bckezdésbeii
l'oglaltak kivételóvcl) ukkor érvénycs, liu a
község választópolgárainak több miiit y f'ele
erv'ényeseii smvazott.

(2. ) A 2. §. (I) bckczdés d. ) pontjában
meghatározott kérdésekbcii, valaniint
Pilisborosjci iö közscg lakott *i.crL;letrószé:iek

ciladása kérdósóbeii a lielyi iiép.s/^iVtizas akkor
órvényes, ha a község, ill. a tcrületrész
választópolgárainak több, mint a i'clc
érvénvcsen szavazott.

11. §.
(1. ) A lielyi nópszava/. íis ukkor eredménycs,
ha
a. ) érvényes es
b. ) az ón'énvcscn szavazók több mint ;i lelc u

nieglbgalmazotl kérdésrc azonos választ ad

12. §.
(l. )Az órvóiiycs ós eredményes hclyi
iiépszavazás során liozott döntes - a
\'óleniénynyilvánitó iiópszavazas során ho/ott
döntésektől eltckiiitvc - az önkomiány/'atra
iiéz\'c kötelező.

(2. ) A vólcménynyilvanító néps/.ava/.iis a
választópolgarok közreinüködé.sót bi/. tositja a
képviselő-teslület döutéseinek mcghoza-
talában.

13. §.
A/, u szavazat órv'óiivtelen. amclvct nem a

hivatalos szavazólapon adtak le, vagy
amelyből nem lchet niinden kétséget kizáró
módon megallapitani, liogy a választópolgár
akarata a valaszadaskor mire irányul.

III. tcjcxct
A né )i Itc/.dcménvexés

14. §.
Népi kczdemónyczós útján a kópvisulő-
testíilct cló (erjeszthctő minden olyaii ügy.
amelynek cldöntóse a kópvisclö-testülct
hatáskörébc tartozik.

15. §.
(I ) Népi kezdcménycxésscl élhcl írásban a
polgármcstci-ncl:
a. ) Pilisborosjenő község választópolgurainak
5 %-a;
b.) közsógrészt órintö kórdésben a községrész
választópolgcirainak 5 "/o-a;

.=>

(2. ) A kezdeményezés elutasításával és a
képviselö-testület tájékoztatásával
kapcsolatban a 6. §. -ban megfogalmazott, a
helyi népszavazásra vonatkozó szabálvokat
kell alkalmaziii.

16. §.
(1.) A képviselö-testület a népi
kezdeményezés megtárgyalásának ido-
pontjáról a benyújtast követő legközelebbi
ülésén, de legkésőbb 1 hónapon belül határoz.

(2. ) A képviselő-testület azon ülésére.
anielyen a népi kezdeményezést inegtárgyalja
hozzászólási joggal meg kell hivni a
kezdeményező képviselőjét.

(3 ) A képviselő-testület köteles megtargyalni
miden olyan népi kezdeményezést, melyet a
15. §. (1) bekezdés a. ) pont, illetve b.)
pontjaiüan meghatarozott területen élő
választópolgárok 10 %-a kezdeményez. Az
aláírások hitelesítését a polgánnestemek a
népi kezdeményezésre irányiiló válasz-

tópolgán kezdeményezés benyi ijtását követő 3

napon belül kell elrendelni es azt további 15
napon belül be kell fejeziii. A megtargyalas
idöpontját a népi kezdeményezés benyi'ij-
tasától száinitott 2 hónapon belül kell kitűziii.

IV. fcjczet
El'árási szabálvok

17. §.
A helyi népszavazással és a népi
kezdeméiwezéssel kapcsolatos e'járási
kérdésekben - az e rendeletben
megfogalmazott kiegészítésekkel és
eltérésekkel - a helyi öiikormányzati
képviselök ós polgámiesterek választásáról
szóló 1990. évi LXIV. törvéiiy rendelkezései
az iránvadók.

18. §.
(. 1. ) A jegyzönek a helyi népszavazásra,
valanünt a népi kezdeményezésre iráimiló
választópolgán kezdeményezések
(aláírásgyűjtö ívek) hitelesítése céljából
gondoskodnia kell a választási bizottság
összehívásáról.

(2. ) A választási bizottságot úgy kell
összeállítapi, hogy az allandó tagokon kívtil
kapjauak benne helyet az alaírásgyűjtést
kezdeményezők képviselői.

(3. ) A választási bizottság a benyi ijtást követő

15 napon belül inegvizsgálja az alaírások
lutelességét, a helyi iiépesség-nyilvántartási
adatok ala

19. §.
(1.) A helyi népszcwazás, illetőleg uépi
kezdeményezés minden aláíras ívét e
kezdeményezés szövegének
megfogalmazasával ós az aláirásgyíijtés
megkezdésének dátumaval kell kezdeni. Csak
az azonos szövegezésű ívek vehetők
figyelembe. Az aláirasokat tartalmazó ivekiiek
csak az eredeti példánya fogadható el.

(2. ) A kérdést egyértelműen megválaszolható
inódon kell megfogalmaziii.

(3. ) Az aláírás soraban olvashatóaii fel kell
tüntetni az aláíró választópolgár nevét,
lakcimét, személyi azonosító számát, valamint
aláírását. Csak az összes adatot tartalmazó
adatsorok fogadhatók el hitelesnek.

(4. ) A helyi népszavazásra, illetőleg népi
kezdeményezésre vonatkozó aláírasgyíijtést,
vagy kampánytevékenységet folytatni
közforgalmú jámiűveken, vendéglátó-ipari
helyeken, iskolákban, munkahelyeken,
valammt egészségügyi iiitózinényekben tilos.
A tilalom niegszegósével gyi ijtölt alaírások

érvénytelenek.

(5. ) Társadalmi szervczet kezdeményezése
csak a helyileg míiködő és bírósági
nyilvántartasba vett szervezettöl fogadható cl.

20. §.
A helyi népszavazás kihirdetése a
polgámiesteri hivatal hirdetőtábláján és az
önkonnányzat hivatalos lapjában, valamint
falragaszokon történik.

21. §.
(1. ) A valasztási szen/ek és a hozzájuk
beosztott mmikacsoportok tagjai dijazasban
részesülnek. A választási szervekiiek
önkormányzati képviselök nem lehetiiek
tag)ai.

23. §.
A helyi népszavazás hiteles végeredinényét a
képviselő-testület az eredmény megállapítása
után legkésöbb 8 nappal megállapító
hatarozatban rögzíti.

V. fcjczct

Záró rcndelkezések

24. §.

(1. ) Ajeleii rendelet 1999. június 10. napján
lép hatályba, kihirdetéséröl a jegyző
gondoskodik.

és(2. ) Ezzel egyidejűleg a Szen'ezeti
Működési Szabályzatról szóló 11/1995. (XII.
7.) számú öiikom-ianyzati rendelet 60. - 63.
érvényét veszti.

Szegedi Róbert
polgamiester

Dr. Hegedüsné Sclmidt Ágnes
jegyzö

A Községi Könyvtár
szabadság miatt

1999. júliusl2-től
augusztus 20-ig

zárva tart!
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(2. ) A helyi népszavazás költségeit, ha azt
törvény másképp nem rendeli, a helyi
költségvetésből kell fedeziii.

22. §.

Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági
pauaszt lehet benyi'ijtani a helyi népszavazás
elrendelésének jogszabálysértö elutasitása,
lebonyolítása, illetöleg a helyi népi
kezdeményezés tárgyalásanak jogellenes
elutasítása miatt. Az alkotmanyossági panaszt
a jogszabalysértéstől szamított 15 napon belül
lehet benyi'ijtani.
(Ötv. 5I. §.)

ZONGORA ELADÖ

Ház
1

A Művelődési Ház fí
^méltányos áron eladna^
g egy, fekete, rövid,
^páncéltőkés zongorát

1 Erdeklődni lehet:

személyesen, vagy a
06-60-333-330-as

fcelefonon

1
1

1
S/3fífí, t30fíÜÜJ3tí<l3f3,QÜJ3üfffíW3

A Missziós Ház
felvételt hirdet a házi gondozói állásra,

részmuiikaidőben, heti 20 órában.
Bérezés a közalkalmazotti törvéiiv szerint.

Jelentkezés: Missziós Ház Iskola u. 2.

Telefon: 336-094 NagyBeatrix

AIIáshirdetés
Kézbesítői feladalok ellátására

Pilisborosjenő Község Öiikormányzat Polgármesteri Hivatala
kézbesítőt keres, a hivatalos levelek kézbesítésére. mgalinas

időbeosztással.

Erdeklődni: ajegyzőnél a 06-26-336-028 telefonon vagy
személyesen a Hivatalban.



Imaszándék: A beváudorolt testvéreiiik

befogadásával tanúsítsuk a felebaráti
szeretetet.

02. Szíiz Mána látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)
Itt a nvár! Ki öml, ki sóhajt e szó hallatára. A
pihenés, a szabadság ideje. A gyennekeket
nem riasztja az iskola csengője. A fehiőtteket
uem sietteti a immkahelyen való pontos
megjelenés.
Ilveiikor kerül sor távollevö szeretteiiik

nieglátogatására. Vagy mi megytüik, vagy nu
vánuik. Vissztik kedves, kis ajándékauikat.
Ezek a meglepetések jó leime, ha nemcsak
anyagi természetűek lemiének. Egymás
meghallgatása, egy jó szó, elismerés,
bátoritás. stb. sokszor többet ér a drága
kiucsnél.
Mária is elment látogatóba rokonahoz,
Ei-zsébethez. S éppen a legalkalmasabb
idöben érkezett. Jelenlétét széppé, értékessé,
ragyogóvá tette a szive alatt jelen lévö Jéziis
Nekiüik is van erre alkalmmik, képességíüik,
sőt joguiik. Jéziist mindenkor magunkkal
vihetiük. Jelenléte széppé, ragyogóvá teheü
érkezésünket, jelenlétíüiket. Szaviink,
mosolyiink, magatartásunk felejthetetlenné
teheti nvaralásmikat azok számára, akikkel
találkozmik.

Sarlós Boldogasszony segíts, hogy a mi
látogatásmik a Tiedhez hasouló lehessen.
03. Szeut Tamás apostol.
Sebeid Tamással látnom nem lehet,

Mégis Istenenmek vallak tégedet.
I-Iadd, hogy egyre jobban himii tudjalak,
Tebemied reméljek, Téged vágyjalak.
(Aquinói Szt. Tamás: Adoro te....

Babits ford.)
04. Evközi 14. Vasámap.
Portugaliai Szent Erzsébet +1336. júlms 4.
Azért kapta ezt a nevet, mert rokona volt
Árpádházi Szt. Erzsébetnek. Méltó is volt erre
a uéwe: az édesanyáknak és királynékiiak
uuntaképe volt, a szegényekiiek pedig
gondviselője.
05. Szent Zaccaria Aiital, orvos és pap.
"Uram add, hogy mindig jobban
szeresselek!" Engedelmeskedjüiik hát
Istennek. aki sziviüikbe oltotta a haladás
vágyát! Az első kunyhóktól eljutottuiik a
felhökarcolóig, az öszvértöl a repülőig.
Ne egy kevéssé, hanem nagyon szeressük
Istent. Ne álljuiik meg azon a ponton, ahová
eljutottmik, hanem Isten segitségével
haladjuk előre a szeretetben!
(I. János Pál Pápa utolsó Katekéziséből)
06. Gorelti Szt. Mána, a tisztaság vértanúja.

07. Boldog XI. Benedek pápa, egykor pápai
követ Magyarországon, 1304.
Kezdjük és zárjuk napmikat a keresztvetés
jelével. Tedd lassan, szépen, homlokodtól a
melledig, egyik válladtól a másikig.
A keresztvetés jelképezi az egész széles
világot és jelképezi a megváltást. A

keresztfóu váltott meg Unuik minden embert.
A kereszt által szenteli meg az ember egész
lényét. Ezért kezdjük imáiikat is a kereszt
jelével, hogy rend és összeszedettség legyen
bemiüiik, - Istenre, egyedül Isteiire irányuljon
gondolatunk, szíwnk, akaratmik Ima után is
keresztet vetíüik, hogy megőri2ztik azt, amivel
Isten megajándékozott. (Románo Guardini)
11. Évközi 15. Vasarnap. Szent Benedek,
Európa védőszentje.
Benedek +547. március 21-én a nyi-igati

szerzetesség atyja. "Mérhetetlenül nagyok
Benedek művének gylimölcsei. De ami az ö
társadalmi és történelmi művében igazán
nagy, az az, hogy ő, úgy látszik, erre nem is
gondolt. Az igazi nagyság ismertetőjele az,
hogy a nagy dolgokat csendben visszük
végbe, ulázatus és becsületcs szándékka!, ezt
az isten százszorosan megáldja

(Montalambert). Senki sem alkotott annyi
szent helyet a szent liturgia ápolására, mint
Benedek.
13. Szent Heiirik +1024. július 13.
Németországnak ugyanaz volt, mint sógora,
Szent István Magyarorszagnak, az állam és az
egyház mcgerősitője. Hazájában feleségét
Kunigundát is szentként tisztelik.
16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe.
1251. július 16-an. A Sziizanya Stock Szeut
Simomiak adta a skapularét az ő különös
szeretetéuek jeléül. Az Istenanya nihája arra
inti a mai keresztényeket, hogy a nihadivat
helytelen gyakorlatában is törekedjenek a
tisztességes niházkodásra. A külső öltözködés
rávilágit az cmber belsö életére is.
18. Evközi 16. Vasámap.
22. Bűnbánó Mária Magdoüia.
23. Szeut Brigitta, nyolcgyermekes svéd
cSaládanya.
Segíts, Jézus, hogy megnevelhessük a
fanzeusokat, fölöslegessé tehessük a
hóhérokat, és jószándékukat valóra
válúiassák a pilátusok!

(Öveges József)
24. SzentKinga IV. Béla leánya 1224 - 1292.
25. Évközi 17. Vasámap
26. Szent Joakim és Sent Amia a Boldogságos
Szíiz Mária szíllei.

Öriiljünk minden nap, mai is:
hogy Isten kegyelme velíüik,
hogy Isten gondviselése őnz
hogy Isten szeretete övez
hogy Isten az Edesatyáiik,
hogy Jézus a testvériüik,
hogy a Szentlélek bemiük lakik
hogy Mária az édesanyáiik,
hogy őrangyalunk kisér,
hogy reményíüik az örök hazáról beszél,
hogy bűneiiik miatt uem kell kétségbe
esnünk, mert Isteu irgahiias.
27. Szent Panteleon orvos vértanú + 305.
29. Szent Márta, Lázár és Maria nővére, + 84.
31. Loyolai szent Ignác a Jézustársaság
alapítója, 1491 -1556.
Ignác + 1566. Július 31. Jeliiiondata:

"Mindent Isten nagyobb dicsőségére. " Két
müve: a Lelkigyakorlatok könyve, és
rendalapítása, az egyháziiak a nehéz időben
miiidig nagy hasznám voltak. Ajezsuita rend
az újkor egyik legjelentösebb és
legeredményesebb rendje.

Szercssétck siz Öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ösz apákat,
A hailott hátú jó anyákat.. .
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült. sapadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ök már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szíik odúkba,
Ne rakjátok őket otthonokba,
Mallgassátok meg panaszukat,
Enyhitsétek meg a bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ök is sokat küzdöttek értetek
Aiiiíg fölnevelkedtetek
Fáradtak ök is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek,
Ök is elfogadtak titeket,
Ainikor Isten közéjük ültetett,
Éu nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helytiket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,

Szeressétek az öregeket.

((;)becsei István)

HA KELL EGYKIS
ENERGIA...

A KIHTVAS NAPJA

\''ajon iiieiiinit sportolinik évefite? Hám'
eviher számára váll életformává,
sziikségletté a renihzeres niozgás, a sport?
Pilisborosjenöfi a ft'ltélelek, lehel. öségek a
követ. kezökben adoltak. Téfiy, hogy fimcs
l. onuil. i'rem, iimcs községi hézilabcia - vagy
focipálya. Emiek ellenére van sikeres
kezilahdacsapattink, csoportha szei-vezödöti
focistáJf, egy-egy jó kezdeméiiyezésnek és
kitartó . 'iporíkörvezetőfiek köszö)ihetöe!i
elfárlifítsz karatéziii, c'szlalit"fnszezrii,
kerékpározni, próbára tehetecl iiiagai.i zoiés
tonia közhen. Az iskolásokat szervezeUen
i'isziii járatják, az iiil.ézvieiiy iiclvaráról
reiKÍsserrs, leikes sziirkolás /lalialszik,.? elés

..izép szániiiial akacf inár táricoslábú
^veniiekíink is. Az iiícáfi sokszor találkozfii
lihe^öii ftilkosókkal, akik nenicsak a huszhoz
szdliKliiak íi hiiszvezetők siető órája miatl.

Telial sportolyi t.iiiik - sportolgatioik és

iiié^seni veliefjíik Jel a ver.'ieiiyt azon
lelepi'tli'sekkel, ahol adollak a 'i/wii. oiásra
alkalmcis leri'ilelek.

Aztán minden óvbeii eljön a Kihívás
Napja, amikor tudalosan sportolhatsz.
Helyszíiií'il a játszóteret kaptam, ilt szerzett
érzóseimet szcrctnóm Onökkel megosztani.
Kezdjük ;iz clökeszítéssel. Adott volt a terület,
aiiielyre hiába küldtíink mar több izbcn gépet
a lesiniitáslioz, a csapadék újabb és újabb
kövckct nios ki, s tesz göröngyössé. /Jó lenne,
lia valaki clintóznc, hogy egy réteg föld
kcrüljoii ki a területre. Biztosan örömmcl
^.eiinék hirtokbu a labdajátékokat kedvelők ./
Kikenill ;i kct kapii, anielyet legalább k-apura
rúgásra leliet hasziiálni. Adott volt a gaz,
ainelynek eltűntetése a gondoltiial nagyobb
fcladatnak bizomT.ilt.

Igéretek szíilctlck, a tcttek elmaradtak. Aztán
a rciidezvéiiv clőtti estén újabb reméiiy

usillant fel. Es ezt az igéretct tctt is kövctte.
Fausxl Sándor a kezdésre rendbc tctte a

kapi ik kgrtíyékét, felesége Márta pedig

GYERMEKNAP

Ha inájii.s ulolsó vasárnapja, akkor
gyenneknap. Közsógünkben 10. alkaloiiuiial
kertilt sor a Tennószetjárók szcrvczósóben
gyenneknapi, egósz napot betöltő rendezvény
luegtartasára, amelynek helyszíiie a Tcve-
szikla volt. Akik rendszeres látogatói a Csaladi
vasarnapokiiak, inar jól isinerik 'a
prograinsorozatol. A reggeli futóversenyt
akadálypálya követte az erdöben, amelyrc 3
fötől iicvezhettek csî ládok, csoporiok, hogy
öss./.emérjék tudásukat-szerencséjüket külön-
l'élc kcpességeikböl. Az allomásvezetök
iieincsak u közel negyveii nevező csapat, dc a

n:f|;a:T|i|%igllil!0rgii:i:

mindeii nála fíatalabbat megszégyenítő
lelkesedéssel vágta- irtotta a gc izt. 13ar niinden

játszólórrc latogató vógeziie 2-3 irtásával
alkalniankent, hiszcn odalátogatóként a nii
órdcküiik, hogy rcndezett, kellemcs
könivczetben töltsük a szabadidőt.

De tér)ünk vissza ChaIIcngc Day-re. Idén
teljes roliamot clttiiik iiicg a kiírt
programokon. A pontgyűjtö lapokra mcgállás
nélkíil. folvamatosan kerültck l'cl a

teljesítések, amelyekct apró ajándékra / Sport
szelet. ceruza. lufi. matrica... / lehctctt

beváltani. Az akadálypályan túl tutó- ós
fogóverseny, akadalyvcrseiiy, kismotoros- és
bicikliverseny, góllövő - és dobóverscny várta
a iTiegmércltctósrc jelentkezőket. A teljcsítők
között sorsolást tartott'. uik, amclycn több

kulacs, póló, jatékautó, labda, sporteszköz
talált gazdára.
A rendezvény vógón jöhctclt az értókclós. A
tavalyi óvhez képcst osszcssógóbcn többen
veltünk részt. viszont 1'iiánvoztak a lelnöttek

pontg}<ijtöi. Idóii csiipán 2 /azaz/kcltö l'clnőlt
vállalta a tóren a kihívást. A lcladatok

kiírasánál pedig kíilön jelöltük ÍY/. cipróknak,
iskolásoknak és felnőtteknek clvégzeudö
teljesítéseket. A jövörc nówe jobban kclleiic

tudatosítani, liogy ez nem csupán
gyennekrendezvóny, hanem minden
korosztalyt próbara hívuak ilyeiik-or a
rendezők. Egy pálya elkészíilte után pedig
kifcjezctten felnőtteknek kiírt próbák
várlialjak a sportolni vágyókat. Es aini a
lényeg: neni csiipáii czcn az cgy napon!
Az önkonnányzat Kulturális és Sport
Bizottsága a Kihívas Napi ajándékok
megvásárlásához 45. 000, - lonnt
adományozasával járult hozzá.
Pilisboroenö a hamiadik kategónában,
amelybe a 3000 fö alatti lakosú települések
tartoznak kilencvennvolc indulóból a 17.
helyezést érte el. ^favaly 93-ból huszadikok

voltunk. / Pest megyéből nevczett lelepülések
között a III. lielyczést tudhatjiik magunkénak.
Köszönet a rendczvónyre kilátogatott
órdeklődőknek. a kihivást vállalófcnak és a

segitökiiek:
Metzlenió Kúlvölgyi Esztemek,
Bede Klaudicinak,

Kopcsaynó Novák Andreának,
Kenyeresné Kis Ildikónak,
Scrug I'ótemek ós
Uodó Zoltánnak.
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Kötélln'izás, ainelyen a lányok bizonyiiltak crősebbnek.

szíinyogok támadását is hősieseii tűrtók. Az
cgycdtili ániyékot adó iiagy sátor büfójóbcn
Pannikci ós Marika szorgoskodolt kitartóan.

Dclben vetlc kezdetét a kulturális bemutató,
mclyiiek keretén belül idén a szinjatszókat,
valamint néptáncbemutatót láthaltuiik. A
jelenlévők figyelmét a sziréiiazva megérkezö
tűzoltókocsi vonta magára, mclyből kiszalló
lelcinónyes tűzollóink a hűsítö oltást a kíváncsi
tömeg felé végeztók, mintegy enyhítve a 30
fokot is meghaladó hömórsókletet. A karatésok
bemutatója koinoly, fcgyclmezctt inunkáról
tanúskodotl. C'/. igány Fcrcnc és Papp Jozsef
készítette cbed gyennekkorom táborozási
hangiilatat idézte, ahol Fcri bácsi ugyaiiilyeii

7

jókedvvcl, szakácskötónybe tcrmettcn
készitettc az ay.iiupi betevőukct. Az ebéd utáu
jöhetett a szainhaború, kötélhúzás,
credményhirdetés, loinbola, lövészct. A Nap
fónyesen, gycnnek 11 up h oz hűcii inosolygolt,
a zsákbamacska iivcreinényei inár neni amiyira.

A gyöztesek ajáiidékkal és napógette vállal
tórhettek haza. Akik még birták a hosszíi
terhelést, azok zárasul szalomiasíitésen
vclicttck részt.

Köszöiiet a szervezők munkajáórl!



PILISBOROSJENÖI KULTURÁLIS NAFOK avagy BÚCSÚNAPOK PILISBOROSJENON
"A búcsújárás katolikiis népímknek egyik legnagyobh élnienye.^

A'nép lakólielyéhez kötött. 'A zarándoklat viszont útrakelés A
1<eresztér, v hom'ágy Isten mosolyának a keresésérc ösztönzi az
cmbert, és nem hasyja otthonában niegülni. A lélek niesszh-e^
~Isten"közelségebe"vágyik! Ennek a messzibhre menésnek
'ütokatos útja a bucsújárás, a le!k, magány keresése,
'felrevomilás a mmdeiwapi környezetböl, gondból, a kel'esztém
'/e/cA' szweváltozása, rnegiijtilása. " - olvasható Danczi alya
irásáhan.

A Pilisborojenői Néniet Kisebhségi Önkormányzat ésa Nóniet
NenizetiséKi Khih a pilisborosjenői búcsú alkalniáhó! rendczte
'megjúnius 11 - 13-iga Pilisborosjenöi Kiiltiirális Napokat
"Közsésiinkhen két évente heríil megrendezésre ilyen iwgyszahású

program, hiszen a köztes években Stemheiinbcn kerül sor
iinnepsegre. .... ..,,..., ,. .,..,,
"A rendczvénv ideje alatt nagyszánm bel-és külfokli személy
vendégeskedett községiii-ikben.
A' részletes programot újságunk jimiusi számában már
ismertettíik.
Most az újság hasábjain keresztü! látogassunkel mi is a renclez-
"vénvek h'elvszi. neire'. hogy izelítőt kapjunk ezek megismeréséhez.
Mivel az újságban lehozható ismeretanyag memmsege
'korÍátozolt, i&v csiipán kedvet szeretnénk inegalapozm ahhoz.
'hogv'"bövebb mformációk felkutatására ösztöiwzzük az
olvasókal.
Az aláhhi anvay, összeállításhoz a Búcsújárók köny\'ct. és a
könwtárban találhaíó Történeti irást hasznáhamfel.

Rozália kápolna

K^;
><- y:a,

. .^;||i,i|.
::wmm

.;<.:.:.

A kápolnát 1834-beii Ai-iton Obenwald
ópitette, 28 kolerában elhunyt hivö emlekérc
1834. szeptemberében Csereney Józsel
nasvkovácsi plébános szentelte fel, Szt.
Rozalia. Sebestvén ós Rókus tiszteletóre.
A borosienőiek minden évbcn könnenettel
mentek a kápolnahoz, énekclve ás imádkowa
kérték az Isten segitsógét ajó temiéshez.
A kápolna a II. világhábomban ópcn maradt^
Az időjárás viszontagságai ós az emben
pusztítás kövctkeztében 1957-ben mar nem
volt sem ablaka, sc ajtaja. Agh Kálmun
plébános intózkedésérc pótolták a cscrepekct
és szereltek fel aitót és ablakot. A borosjenöi
németck ós a kitelepitett hivök össxefogásával
került sor a kápolna teljes felújitására. Azóta a
kápolna épségben megvan, s relúiítottákarégi
szokást is. A kápolna bejárata föló a hivök
márvánvtáblát helyeztek el, amelynek felirata:
" Dankesopfer far die Befreiung von der
Cliolera gewidmet Aiiton Odenvvald
Seesorger und seinmc Glaubigcn, 1834 " azaz:
"A kolera aldozatainak emlékérc cmcltók
Obenwald Antal plébános és a hivők.'

Csobánkai szentforrás
Kedvelt búcsúiáró hely. Maga a kegyhely a
pilisi hegyekben van egy gyönyörii erdöben,a
ialutól nem messze. Szent kútja is van. A
székesl'eliérván püspökség irattáraban 1840-
lől találhatók a csobankai szent kútra
vonatkozó adatok. 1844-ben a csobánkai
plébanos kórte három feltűnően csodás
gyógmlas alapján, hogy a szent kút fölé
kápoina ópülhessen. A kegykápolna

ópitéséhez ax a 400 arany scgitett hozzá, amit
Schi-iiercli ]7rzsébet asszony adományozott.
Ezt írta 1844. augusztus 16-án a
székcsfchórvári püspöknck: ... En is
odavezettetteiii magam nyolcvanegy cv
súlyulól elgyengült, cli'árndt testemmel a
lomlsl-iox. Nem a/zal a s/ándékkal, mintha
meg akamám l'iatalítani testemet amely
immár elóggé mcgórett az örökkóvalóságra,
hancm liogy czt a kcgyclemmel megáldoU
helvct személvescn nieglátogassam, és esctleg
használni tudiak idc ineiiekvö keresztény
testvércininck."
1845. iúlius 2-án a kegykápolnát fel is
szentelték. A szent kút boltozata fölött a'/
óbudai dohánygyán niunkásnök 1913-baii
lourdes-i barlangot állítottak, a kegykápolna
cló pcdig labó'l kószitett iiyitott előcsamok
kerü'lt, hogy a kedvezötlcn időjáráskor

menedéke lehessen a búcsúsoknak. 1936-ban
ópult a régi felujitásával a mai kegykápolna.
1950-52 között pedig új föoltan kószittíltek.
Fölötte szániyus oltarszerű kovácsolt
vaskerctben van a Szíizanya, a pi lisi hegyek

Boldngasszonyának kegykópe.
Fclirata: "Hozz.ad t'iitok banatomnial.
Boldogasszony, ódcs!'

Végezetul cílljon itl az alábbi kct_sor abból az
énekböl, melvet a Nemzetiségi Dalkör tagjai
adtak elő a rendezvény alkalmából.
"Nchmt Abschied Brüder, schliest dcii Kreis,
das Leben ist ein Spicl. Niir wer es rccht zu
lcben vveist, gelangt ans groBe Ziel. a7íiz;
"T3úcsúzz.atok barátok, /árjátok a kört, az clet
egyjátók. Csak aki ezt idejóben megérti, uz en
cl íi nagy cclt.'

HŐSÖK NAPJA

A Kisebbségi Öiikormányzat és a/ Egyház szcrvczósóben kcriilt sor a Hősök napi

rcndczvenyrc.
A'meecmlékczós kcrctélwn a Ncm/ctisógi Dalkör cs az Önkományzat nevóbcn
lielycztek cl koszorúkat a teinplomkcrlbcn lévd unlékműnól.

A tauév utolsó heteiben az iskola diákjai még
igen sokféle versenyen, reudezvényen vettek
részt.

Gratulálunk Erdős Abel 3. osztályos
tanulónak- aki a I-Iermami Ottó Országos
Kömyczetismereti Verseuven 4. helyezést ért
el.

Idéii elöször kaptunk meghívást a
Riuupold Kft. által rendezett kömyczetvédelmi
versenvre. A versenyen a Pilisi-medence és
Bicske körzetéből hivtak meg általános
iskolásokat. A versenv helvszine Pilis-
vörösváron a Kálvária - domb volt. 10
állomason kellett tudásukat bizonyítani az 5 fős
iskolai valo.satottaknak. A rugyogó napsütésben
jókedvvel es iiagy ügybuzgaloimnal láltunk a
leladatok mcgoldásához. Dicsekvós uélkül
inondhatiuk, hogy kevés feladat tbgott ki
rajtunk, hiszen iskoláiikbaii külön lantárgykóiit
is foglálkozunk kömvezctvédelemmel. Ezt az
eredinényhirdetés is igazolta, hiszen csapatuiik
measzerezte az első helvczést. /A házigazdák

kiváló" csapata versenyen kívíil indult. / A
figvelmes veiidóglátás mel. lett sok ajáiidékkal
leplek ineg iniiiket a szervezök. Köszöiijük a
Rumpold Kft-iiek ezt az ólménydús napot.
A gyóztes csapat tasjai: Antonovits fíánicl,
Ki.fs Gábor, Galgoczi Andrca, Páxmandi
Monika, Wittmann Blanka. A csapatot
Szcntcsi Z.'iuzsanna tanár készitette fel.

Kiemelkedő sporteredményck is születtek.
A Budapest Sportiroda által rendezelt országos
futóverscnvekeu a tanév soran a kövctkczőkön

vetttiiik rcszt:

"NIKE" női tutás 14 l'ö
"SAMSUNG" lutás 20 fö
"Zöld Föld" félmaratou váltó ,7X3 kin/
tiú.láiiv váltó
"Kaiscr's" Plus" ininimaraton 12 fö

"Avon" női vilagfutas 24 lö
"Citroen Saxo" csúcstutás 18 fő
"Libresse" női futás 19 fö

Összescii 111 tanuló vctt részl a 7

orszagos rendezvényün. Köszönet Vixhiínyó
Anikónak a nevczésck int.ózésóben ós a
gycrekek kísérésébeii nwjtott segítscgeért.

A DIÁKOLIM1:)IA KIEMELKEDC)
EREDMENYT7!

Asztaliteniszmegyci körzeti bajnokság:
PásxtorRitaS.o. 2. hcly
Váradi István 8. 0. 4. hely

Atlétika

Megyei körzeti bajnokság:

Váradi Islván 8. 0. 1500m-es síkfutás 2. hely
Váradi I.slván 8.0. súlvlökés 3. hcly
3 X 600 m-es leánv váltó:
/Dér Ass'si, Naményi C'silla 7. o, Fcnwes
GyöngvTÓr 6. o. / l. hcly
3 X 1000 m-es (u'i váltó:
/Namónvi Aniolcl, Jakucs Csaba 8. 0,
Aiitonovils Dánicl 6. 0. / 1 . hely
Megyei területi döiitö:
, 12-12 ügyóm, ill. 8-8 csapat közül/
Váradi István 8. 0. 1500 m-cs sikfutas 4. hely
Váradi Istv'án 8. 0. súlvlökós 9. hcly
3 X 600 m-es leany váltó 3. hcly
3 X 1000 -es fiú Vciltó 5. helv

E verseiwekcn kivtil a Di;'ikolimpi;i egyób
verscnvein és ine.ahívásos versenyeken
összcsen 20 alkalommal, 285 tanulóiA velt
részl A-l tanulónk több versenven is rcszt vclt. /
Fclkcszítö taiiár: Hon'áth János

A nenizctisógi nyclv tanulását igen jól
demonstrálta a Pilisvörösváron rendezett
színjatszó beinutató. Az 1. cs 7. osztályosokat
Benvó Márla c.s Taskovics Zsuxsa tanárok
készilették lcl.

Taiiulóink a Német Kisebbségi
Önkonnányzat fclkérésérc szép szavalatot és
éncket adtak elö a kitelepítés emlékére
rcndezett ünnepólyen.

A Pilisborosjenői Kulturális Napok
keretébcn ének- és tchictudásukból adtak
izelítöt l'ergctegcs sikcrrel a gyerekek. A
műsort összeállította és betanitotta Taskovics
Zsuzsa és Jávor C'saba. A gratuláció mcllett a
gyerckck meghívást kaptak cgy iiémetorszagi
l'ellépésrc. A meghivást D. Eiselc úr Steüilieun
polgármesterc és A. Baucr képviselő úr
tolmácsolta a 6. osztálvosok részére.

Az iskolai programokböl a uyán
láborok vaniiak még hátra az alábbi
helvszinekeii:

Könivezetvódelmi tábor Visegrádon, Karitász
tábor Héregeii, /Külöii köszönet a lehetőség
megtereintéséért a Karitasz csoport vezetöjének
és inunkatársainak. / valainint a Tiszai tábor.
A tíiborozasokat ós a tanulmányi kirándiilásokat
az Önkonnaiivzat Kultiirális Bizottsága és a
Kisebbségi Önkonnányzat támogatta. A
scgítsóget e/úton is inegköszönjiik!

Megköszöiijük a szülök egész évi
odaadó és lelkes tiimogatásat!

Nyarra az iiitézmény bezarja kapuit, de
ígórjük inozgalmas ólctünkröl a jövöben is
bes/ámolunk!

Papp Józsethé
igazgatö

Einlékmíí a lemplomkertben

Pályázat
Pilisborosjcnö Közsóg Öiikonnányzat Kcpviselő Testülctc pályá/atot ir ki a
pilisborosjenői Reiche! Józset'Müvelődési IIaz és Könyvtár vezetői allíisara.
Feltételek:
felsőfoki'i véazettség,

leí'alább 5 eves könvvtári szakmai gvakorlat,

A pályazatho/ inellékelni kcll: szakinai öirólctrajzot, 3 hóiiapiiál iicin régcbbi
erkölcsi bizonyítvánvt, iskolai végzellseget igazoló okiratokat.
Rérezés: a közalkalinazotti törvónv szeniit

A palyázatokat a 2097 Pilisborosjenő Fő út 16. Címrc kell megküldeni, Szcgedi
Róbert polgánnester rcszere.
A iialyázafbeimijtásáiiak hatándeje a pályázati telhívás Kultunílis Közlöiiy-
beu való megjelenósctöl számitott 30 nap.

A palyázat clkószítéséhez szűksógcs tájékoxtatás a polgannestcri hivatalbaii
kérhetö.

Meghívó
A Települési Labdaríigó Szakosztály alakuló gwlésére

S/.eretettel incghíyjuk mindazokat a településünköu élő. labdan'igást
sxerető és míívelő lakótársakat. akik szeretnének részt vállalni faluiik

labdarúgó sportjának szen'ezett formában történő kialakításában.
Az alakiiló g^ílés helye: Művelődési Ház

1999. VII. 14. 18 óra.

Megjelenésiikre és véleményformáló közreniűködésiikre számitunk.
;i szen'czők nevében:

Soltész Aiidrás

SPORT
líredmeiiyck a pilisborosjenői kézilabdacsapat

tavaszi bajnokságaról

Bu (I akai ;ís 7. - Pi 1 i sboro.sj cn ö
Felnött:/8:14/ 23:27
Góldobók: Szécsi Eiiikö 5, Szócsi Edit 3, Gcíl 3, Pálmai 1,
Metzler 6. Bakai 3, Miskolczinó 3, Molnár 3 gól
Ifi: /I o:2()/ 21:26
Góldobók-. Szécsi Edit 4, Palmai 6, Tamási 2, Molnár 12,
Murányi 1, Czihlár 1 gól

PiIisszentiván -Pi1isb u ros j cn ö
Fclnolt: , 15:10, 27:21
Góldobók: Szécsi Unikö 6, Szécsi IZdit 2, Metzler 2, Gál 2,
Miskolcziné 4, Bakai 3, Pálmai 2 gól
Ifi: ,12:7, 27:17
Góldobók: Balázs 1, Göncz 1. Rózsahegyi 1, Molnar 8,
Murányi 2, Tamasi 4 gól

Pi 1 i sbo ro.s j en (i-Kók a
Fclnőtt: /8:1]/ 23:23
Góldobók: Szécsi Enikő 7, Szécsi Edit 1, Gál 1, Pálmai 2,
Metzler 3, Bakai 1, Miskolczinó 3, Molnár 5 gól
Ifí:/11, 8, 22:19
Góldobók: Pálmai 5, Szécsi4, Tamási 2, Murányi 2, Molnür 6.

Czilar 2, Balázsi 1 gól
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Orvosi ügyeleti beosztás
1 Dr. Venesz Dona

2 Dr. Borsi Zsófia
3 Dr. Borsi Zsófia
4 Dr. ISorsi Zsófia
5 Dr. Kovács Leventc

6 Dr. PctcrfJ)'László
7 Dr. Kormo^ Józ^ef
S Dr. Venesz Ilona

9 Dr. KormosJózscf
lODr. Koniios József
77 Dr. Koniios Józscf'

Dr. Kovács György
Dr. Vcnesz Ilona

Dr. Konnos József

Dr. PéterflV László

12Dr. Kovács Lcvente

13 Dr. Péterffy László
/ 4 Dr. Kornms József
15 Dr. Vencsz Ilona

16Dr. Borsi Zsólia

17 Dr. Borsi Zsófía
IS Dr. Borsi Zsófia

7 9 ?);.. Kovács Levent

20 Dr. Pétcrffy László
21 Dr. Kormos József
22 Dr. Vcncsz Ilona

(. Jröm. Honvéd u. 24.

Pbj., Mariau. 13.
(. Iröm. Dokloru. 21.
llröm. Dózsa Gv. 18.

Dr. Meggyesi Tünde Pbj., Steiiilieim u. 2.
Dr. Kovác.s Leveiite

Dr. Baksa Eva

Ejszaksii üg}'cleíi
18-08-ig

llröm. Honvéd 11. 24.

llröm Dózsa Gy. 11. 69.

. lIŐSZSlk:

23 Dr. K.ovács Leventc

24 Dr. Kovács Levcntc

2S Dr. Kovács Leventü

26 Dr. Kovács Lcventc

27 Dr. Pctor{]'y László
2S Dr. Konnos József'
29 Dr. Vcneszllona
30Dr. Kovács Levcntc

3] Dr. Kovács Lcvcnte

01 Dr. Kovács Lcventc

350-297
336-21 ?
350-224
350-162
336-900
3?]-410
350-440

IIétvcgíii:

péntektől hétfö rcggcl 8-ig

Mmilüiiiapokon iiappal, rendelési időben ( hétfőlöl-pcnlckig) -
surgös esetlicii -sziveskcdjcnek az on'osokat a reiKlelobcn kcrcsni.

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszi'itávií berbcadás külloldieknek

is. videofilmes nyilvántartás,
számítógépcs adatfeldolgozás,

értékbecslés, ügyvedi közremiiködés.

Elsösorbaii Pilisborosjenő, llröiii.
Biidakalász teriiletén lévö

iiigatlaiiok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtl'::06-30-21S-?3]

Kópviselet:
Pcngőbolt 06-26-336-593

Félfogadás: Kcdd-péntck 11-19;
szombat:10-14

LIgyi'ezetö igazgaló: Kerényi István

A Nagykevély Gyógyszertár
uj nyitvatartási ideje:

Hétfőtől csütörtökig.
8-13 ós 14-től ISóráig

Péntek: 8-13 és 14-17 óráig
Szombaton. : 8-12 óráig

Hívjon bizalommal
Mindennemű hagyatékot, bútorokat-

biedenneier, barokk koinódot, vitruit,

iróasztalt, széket, niliásszekrényt
( felujítasro szonilót is), szobrokat,

vitrinlárgyakat, festményeket,
porcclííii dísztárgyakat, lali- és álló

órákat veszek.

Hivásra azomial házhoz inegyek,
készpénzzel fizetek. Vidéki kiszallás

dijtalaii.
l'Ilíics Aiidrás,

Tclcfon418-9930
06-30-9743936

l!iai<agi.a:3..;isa.ít. ?i3.. f>:3í3K<s3is. '<.^i^iaai. ?'<i'<.?i.^i!<ii

y z
sza ren e és

1999. július2-től,
minden pénteken 15 és 18 óra között a
Fö út 11. sz. alatti fogorvosi réndelöben

fogszabályozó szakrendelés vehetó' igénybe, a
Társadalom Biztosító támogatásával.

TB. vagy TAJ. kártyát szíveskedjenek hozni.
Dr. Piros Zsuzsa

fogszabályozó szakorvos

ilisborosjenőir üzép
Budai út 2/a

Nagy valasztékkal, alacsony arakkal, állaiidó akciókkal várjuk kedves
vásárlóinkat.

Kinálatunk: tégla, cseróp, /'siiidely, szigctclőaiiyagok, vakolatok, gipszck,
ragasxtók, betonelemek, ceinent, inés/..

Omlc.sxtctt iinyagok: homok, sódcr, 2x rostált, lcnnőföld, kuló kavics, stb.
Gáz-cseretelcp.

Koiitóncres és teljeskörű szállítas kcdvező ároii
Nyitvatartás: hétfötől - péntekig 7-17-ig

06-26-336-466, 336-188, 336-066

Földmérés

. telekátalakitás,
kitüzés, felmérés

. épületfeltüntetés

. egyéb földmérési
munkák
magánszemélyek és

cégek részére

Aczél Ferenc

Pilisborosjenö,
Vár u. 15 .

Tel: 336-113

Meguyilt, bevezető árakkal.
iiagy árukeszlcttel!

VASKERESKL7Dlj;], MI Kft

Vasaiiyagok kis és nagykereskcdclmc
Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.

Bctonacólok, zártszclvóiiyck, csövck, I, TJ, 'l', acélok, szögacélok,
lapos acólok, kör- ós négyzctacólok, licgesxtclt hálók, dun'a és

linomlemezek, hiizalok iiagy valaszlókbaii.
Készleteii nem lévő anyagok szállitása 24 óráii bclül, kö/.poiiti
teleptüikről.

Engedményck a kisker árból:
50. 000, -Ft fclctt 5 %

200. 000, -Ft fclclt S %

Fclhasználóknak mcnnyiscglől függctlcniil 5%
VisiEontcladóknak nag^kcr. ár!

Házliozszallítást vallaluiik!
Nyitvatartás: H - P 7 - 16 Szom. : 7 - 12

Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kcrónyinó dr. Garay Hódi
ügyvéd

a Pest inegyei Ugyvédi
Kamara tagja

Bt. -k alapítása az íij
gazdasági lörvóiiv szerint.
Orökösödési . há7<issági.

polgárjogi , bcrlcti,
inegbízási, adc'isvóleli

szerzödések, stb...
Vógrendelet elkészitósc

Jogi tanacsadás

Bejclcntkeziii lchct:
hétköznap 11-19 között
a 336-504-es teletbnon

Alapította: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné Dr. Péter Emese

A szerkesztöség címe: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16.
Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfía: Windisch László Nyomdai munkák: Pethö Kft.
Engedélyszám: 3.4. 1/463/2/1999.
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1999. augusztus

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát az 1999. augusztus 20-áii

tartandó Szent István napi, ünnepi rendezvényekre.

A program:
- 13 órától az újonan megalakult helyi futball csapatok mérkőzései
láthatók 2x15 pereben ( öregfiúk, felnőttek, serdülők) Helyszín: a
régi helyén található ajátszótér mellett.
- 18 órától üimepi megemlékezés lesz Szent István Nemzeti
Üiíiiepíüik alkalmából a Művelődési Házban, amelyre várjuk a
falu apraja - nagyját.
Beszédet mond: Szegedi Róbert polgánnester
Az ümiep tiszteletére rövid kulturális műsor lesz.
A műsor után az 1999. évben megválasztott Díszpolgárok
kitüntetése következik.
Eziitán a jelenlévőket fehér asztal mellett kötetlen beszélgetésre
iuvitáljuk

Szeretettel vámiik mindeiikit!

Galambos Ferenc
a Kulturális Bizottság elnöke

NYARALUNK

Nyár van. Bár túl vagyunk a Medárd napi esőzéseken, a
kánikulát kiadós viharok váltogatják, s még mindig a víz az úr.
Van, akiknek már csak emlék a nyaralás, de van aki még csak
most csomagol. Szünetel az óvoda-iskola, a gyerekek többnyire
örülnek, a szülők többnyire szerveznek, Mikor, hol, kivel töltse
csemetéjük ezt az egy héttel megcsonkított nyarat. A kínálat
hatalmas, a befizetendő összeg szintén. Budapest közelségéböl
adódóan rengeteg lehetőség kínálkozik: úszó-, lovas-,
sporttábor, stb. Helybeli megoldásként az iskola bőven kínált
lehetőségeket: kömyezetvédelmi tábor, karitász tábor, tiszai
nyaralás és táncos tábor is várta, várja a gyerekeket.

A művelödési ház tavalyi kezdeményezése, a Kulcsos-ház
(anyagi okok miatt) nem teremthetett hagyományt, hagyomány
viszont a kézműves tábor, immáron 6. éve. Ide látogattunk el,
hogy beszámoljunk az ott folyó tevékenységekről.

( Riportunk a 6 oldalon olvasható)

A Reichel József Művclődési Ház
az 1999-2000-es idényben is változatos
programokat szeretne a falu lakosságának
nyújtani. A bevált, közérdeklődést kiváltott
reudezvények, klubok, körök továbbra is
várják önöket:
karatc, jazz-balett, callanetics toma, nyiigdíjas

klub, kézinűves-játszóház, ovis toma, néptánc
A szokásos közösségi, táiicos rendezvényeink
(szüreti bál, kataliu bál, szilveszter) is
reudelkezésére állnak az érdeklődőknek. A
múlt évben beindult, de egyéb okok miatt
megszűnt ( Kismama Kluib, Praktika Klub )
programokról tárgyalások folynak, bízuiik

bemie, hogy, ha nem is ezeket, de más hasonló
lehetöségetket sikeriil biztosítani.
Remélhetőleg a jövöben is sikerül a tisztelt
lakók igényeit kielégíteni. Ennek érdekében
továbbra is várjuk visszajelzéseiket, ötleteiket
működésmikkel kapcsolatban.

Windisch László

^imWWWWWKWK

KÖSZÖNET!
Szeretettel köszönjük meg Máthé Csaba asztalosmestemek a
Jótékonysági Boltban végzett öiizetlen mmikaját!
Ugyancsak köszönjük azt a sokirányú segítséget, amit rendszeresen
kapunk Révész Arpádtól.

Karitász Csoport
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Az alábbi táblázatban olvasható a DMV Rt.
DUNA MENTlNAPLÓ

című kiadványában közolt ivóvíz cmelés mértéke

Megnevezés

Ivóviz

1998.

108,0 Ft/m3

1999.

128,0 Ft/in3

99/98

118, 5%

Még egyszer a szelektív hulladékgyüjtésröl...

A falu szívében található három hulladékgyűjtö: papír, műanyag
és üveg számára. Célszerű az elhelyezés, hiszen mindenkihez
közel, jól elérhetöek a gyüjtöládák.

De csak akkor, ha rendeltetésszerű a használat!
Szomorúan láttam, hogy először csak a szomszéd kutyatáp bolt
nagy kartonjai jelentek meg a gyűjtő mellett, majd valaki a
festés utáni hullámpapírokat dobta le, végül már egy kivénhedt
száiikó is ott feküdt.. .
Kedves Borosjenői Polgártársak!
Ugye fáj a szívüiik, ha elcsúfítják falmikat, otüionmikat?
Kérem, vigyázzanak jobban a kömyezetre, s a jó szándékú,
csoportosított hulladék begyűjtése ne változzon szemétheggyé,
hiszen csak egy kicsit kell (ene)jobbau odaűgyelnmik...

A szerkesztö
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PilisborosjenS község Onkormányzat
Képviselö-testületének
8/1999. (V. 27.) számú

RENDELETE
A SZERVEZETI és MÜKÖDÉSI

SZABÁLYZATRÓL

2. rész

V. fejezet

A ké )viselő-testület műkodésc

28. §.
l. / A képviselő-testület önkomiányzati és
hatósági feladatait szervei útján látja el, az
egyes feladatok ellátáshoz sztikséges, az éves
költségvetésben szereplö előirányzatok
fígyelembe vételével.

1. 1 A költségvetés elfogadásáig a kópviselő-
testület megbízást ad a jegyzö és a
polgánnester részére a éves költségvetési
rendeletének megalkotasáig a gazdálkodás
tblyamatosságának biztosításához a leg-
alapvetöbb működósi ós fenntartasi ós személyi
költségek kiegyenlítéséhez.

29. §.
A képviselő-testíilet müködésére az Ötv.
rendelkezései az irányadóak.

30. §.

Mmik-aterv

(1) A képviselő-testület éves miuikatervének
megtelelően ülésezik, havouta egy alkalon-unal,
a hónap utolsó hetének csütörtöki napján
dólután 18.00 órától, ezen kívül szükség szerint
reiidkívüli íilést tart.

(2) A képviselő-testület évente, augusztus 1.-
töl aiigiisztus 30-ig nyári szünetet tart.
(Rendkivtlli döntés igénylő ügy esetén a
polgámiester rendkívíili íilést hívhat össze.)

(3) A inuiikaterv összeállításához javaslatot
kell kénú:
a. / a képviselö-testület tagjaitól;
b. / a bizottsá.goktól;
c. /ajegyzötől;
d. / az önkonnány2 attal egytittműködési
megállapodást kötött szervek vezetöjétől;
(6. szamú melléklet)
e. /az önkomiányzat által l'énntartott in-
tózmények vezetöitől;
f. / iniuden olyan szervezeltől, társulástól,
aiiiely a muiikaterv összeállításához érdemi
infonnációval szolgálhat.
(4) A beérkezctt javaslatokról a polgannester
az clöterjesztésében akkor is tájékoztatja a
képviselö-testületet, ha azokat a munkaterv
elkészitósénél nem vette figyelembe.

31. §.
(1) A munkaterv tervezetét a jegyzö a
Polgánncsteri Hivatal közremíiködésével
elökészíti és azt a polgármester terjeszti a
lestület elé.

(2) Amunkaterv tartalmazza:

a, / a testületi ülések tervezett időpontját,
napirendjét;
b. / egyes napirendi pontoknál (pld. köz-
ineghallgatás, lakossagi fórum stb.)
a jogszabály által előírt kötelező egyeztetés
szükségességét;
c. /az előterjesztő, közreműködő, megneve-
zését;

d. / az egyes napirendi pontot
e. / az elökészítő bizottsag megnevezését;

(3) A jegyző gondoskodik arról, hogy a
munkaterv a község polgarai számára
megismerhetővé váljon.

Az ülés összehivása

32. §.
(1) A küpviselö-lí'stiilet iíléseinek
összehivására az Ölv. rvnde. lkezásei az
irámadóak, igy az iilést össze kell hivni - 8
napon brllil -, ha legaláhh az 1/4-r
kezdunii'iiyezi (Ötv. 12. §. (1)=3 fö) a lestiileíi
togo/r közill, vagy az összelrívásl a bizollságok
valamelvike iiiditváiivozza.

(2) Össze kell hivni a testílletet 8 napon belíil
akkor is ugyanazon napirend megtárgyalására,
ha az ülés határozatképtelen.

33. §.
(1) A képviselö-testületi íilés időponljaról és
helyéről, napirendi pontjairól a polgánnesteri
hivatal tajékoztalja a lakosságot a meghívó
hirdető táblára történő kifüggesztésével,
valamint ha mód van rá a helyi újságban
történő inegjelentetéssel.

(2) A köaneghallgatást igénylő napirendi
pontot tárgyaló ülés helyét és időpontját
lögalább 15 nappal az ülés előtt plakáton is ki
kell hirdetni.

34. §.
(1) /l ki'pviselö-losfiileli iilesrit a polgáimester
hivja össze.

(2) A képviseló-testület üléseit a
polgánnesteri és alpolgármesteri tisztség
betöltetlensége, illetöleg tartós aka-
dályoztatása esetén a korelnök hívja össze és
vezeti. A testület ülését az önkomiáiiyzat
hivatalos helyiségében kell tartani.
Ainemiyiben a tárgyalandó napirend, vagy más
köriilmény indokolja a képviselö-testület más
helyszínre is összehívható.

A meohívó

36. §.
(1) A kópviselök ós a meghívottak az ülés clőlt
5 muiikanappal megkapjak az ülés meghivóját
és írásos előterjesztéseit. Késedelem esetén a
napirendi pont tárgyalasáról külöii eljárásban a
képviselő-testület dönt, egyszerii
szótöbbsóggel.

(2) hidokolt esetben a képviselő-testületi ülés
rövid úton (telefon, tax) is összehívható, de

emiek okát a jegyzőkönyvben szerepeltetni
kell.

37, §.
A képviselő-testület elé kerillő napirendi
pontok írásban és szóban is elöterjeszthetöek.
A minősített többségű döntést igéiiylö
napirendi pontokat minden esetben irásban
kell előterjeszteni.

38. §.
(1) A meghivó tartalmazza az ülés helyót,
idejét, javasolt napirendet, valamint az
előterjesztöket.

(2) A képviselö-testület ülésére meg kcll híviii
a képviselő-testület tagjai mellett :
(amennyiben a targyalandó napirend azt
szükségcssó teszi)

a. / a közseg országgyíilósi kópvisclojét
b. / a bizottsagok nem kópviselő lagjait;
c. / a jcgyzöt (kötelczö jclleggel);
d. / az illelékes rendörkapitányt;
e. / a napirendi pont tárgya szerinti illctókcs
szerv vczctö)ct;

f. /a napirendi poiitok clőadóit;
g. / sztlkség szerint a polgannesteri hivatal
köztisztviselöit;
h. /akönyvvizsgalót;
j. / valamint mindazokíit, akikct jelenlétc ;i
napircndi poiit alapos ós körültekintö
targyalasához elcngcdhctclleiiül sziikséges;
i. / az önkonnáiiyzattal egytiUműködési
szerződést kötött intózmények, közösségek
vezetöit (6. számú mclléklet szerint)

39. §.
l. / Az ülésen a kópviselő-testület tagjai
szavazali, egyéb ineghivottak tanácskozási
joggal vesziiek rcszt. (Az egy-egy napirendhcz
meghívottakat a tanácskozasi jog csak az adolt
napirend kapcsán illeti ineg.)
2., A tanácskozási jog nélkül jelenlévö
érdeklödő állampolgár részére a képviselö-
testület kérdezési és/vagy hozzászólási jogot
biztosithat. A szót az íilés vezető adhatja ineg,
de megadhatja ci szót a képviselö-testülct
javaslatára is. A hozzaszólás korlátozható (2
perc).

Az ülés vezetése

40. §.

(1) A képviselő-testűlet ülését a polgannester,
akadályoztatása esetén az alpolgármester
vezeti. (lásd. 34. §. (2))

(2) A képvisclő-testületi ülést vezető személy

a. / megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ
rendelkezósei szerint hívtak-e össze;
b. / megállapítja a határozatképességet;
c. / tájékoztatást ad a két ülés közötti ese-
ményckről, valainint beszámol a lejárt
határidejű halározatok végrehajtásáról;
d. / szükség szerint, de legalább tel óvenkéiil
előterjesztést tart az átruházott hatáskörben
hozott döntésekröl (bizottsagi elnökök
beszámolója);

t=>

e. / elöterjeszti az tilés napirendijavaslatát;
f. / uapirendi pontoiiként megnyitja, vezeti, ill.
lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat;
g. / hosszúra nyúlt vita esetén korlátozza a
hozzászólás időtartamát; (hozzászólás
időtartama: 2 perc) eredménytelen
figyelmeztetés esetén megvonja a szót;
h. / tárgyalási szünetet rendel el másfél
óráiiként, az ülést indokolt esetben
félbeszakíthatja, vagy berekesztheti;

(3) A képviselő-testület a napirendről, a
napirend előtti felszólalásról vita nélkül
halároz.

a. / A napirendi pont tárgyalásának
elnapolására az előterjesztő és bármely
képviselő tehet javaslatot, amelyet indokolni
köteles. A döntésről a képviselő-testület vita
iiélkül dönt, egyszerii szótöbbséggel,

b. / A képviselő-testület az elfogadolt uapirendi
pontokat az alábbi sorrend szeriut tárgyalja:
- rendelet alkotására vonatkozó javaslatok;
- határozathozatalra irányiiló javaslatok;
- döntést igénylő egyéb kérdések;
- iiiteqiellációk;
- tájékoztatók;
- bejelentések stb.

(4) A t'clfüggesztett, vagy berekcsztett íilést 8
iiapoii bclíil - az előzö ülés elmaradt iiapirendi
pontjainak feltíintclésével - összc kell ujra
híviu.

(5) A képvisclő-testülel napirendi pontjának
előterjesztöje lehet:
a. / a képviselő-testület tagja;
b. / a kópviselö-tostület bizoltsaga;
c. /a jeiiyzö;
d. / erclekképviseletek vezetői;
e. / inindazok, akiket a kópviselő-testület
clőterjesztósrc kötelez;

(6) Amcnnyiben az előterjesztés vélenró-
iiyezósc a bizottság ügykörébe tartozik, az
elötcrjcsztés csak. az órintelt bizottság
véleményével ellátva terjeszthető a képviselő-
tcstület elé.

A vila

41. §.
(1) Minden előterjesztés és a vele
összefíiggésben lévő döntési javaslat felett vitát
kell iiyitni. Az előterjesztőhöz kérdéseket lehet
iiitóziii, aiuelyre még a döntés előlt válaszolni
kell. ;.
A vita lezárására, hozzászólások időtartamának
korlatozasára bámiely képviselő javaslatot
tehet, amely felett a testület vita nélkül
liataroz, egyszerű szótöbbséggel.

(2) Az előterjcsztéshez szóbeli kiegészítés csak
akkor tehető, ha az új infonnációkat tartalmaz.

(3) A jegyző j'elzi, ha a döntesek soiwi
jogszabálysórtést észlel.

(4) (Jgyreiidi kérdésben a polganiiester soron
kivíil szót ad, és a javaslatot vita nélkíil,
a/'oiinal inegszavaztatja, egyszerii
szótöbbsé.ggel.

42. §.
(1) A polgármester a vita során minden
felvilágosítast köteles megadni. Véleményét
önálló hozzászólásban is kinyilváníthatja.

(2) A polgármester az előterjesztésben
szereplö és a vitában elhaiigzott javaslatokat
egyeiiként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb
a vita során elhangzott módosító és kiegészítő,
majd az előterjesztésbeu szereplő javaslat
t'elett kell dönteni.

Az előter'esztés

43. §.
Az előterjesztés tartalmi és fonnai
követelményeiről a rendelet 3. számú
melléklet ad tájékoztatást.

Az ülés reud'e

44. §.
A polgánnester gondoskodik a tanácskozás
rendjéuek fenntartásáról, eimek során:
a. / fígyelmezteti a hozzászólót, aki eltér a
tárgyalt iiapirendi ponttól, valamint a
tauácskozáshoz nem illő, sértö módon
nyilatkozik;
b. / rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés
rendjéhez méltatlan magatartást tanusit;

A n ilvanossá"

45. §.
(1) A lii'pviselö-h'sliilet iilése nyilváiios.

(2) A képvisclö-leslülel
u. / zárl iilt'.sl larl: válaszlás, kifievezés,
felmcntfs, vezelöi nicgbizás adasa, illetöle^
visszavonása, fegyelmi eljárás nieghiditása,
fegyelnii hfmtetós kiszahása és állásfoglalást
igéiiylö szrmélyi iigy lárgy'alásakor, lia az
emih'tt a iiyihmios fárgyalásha nem egyezik
bele, lovábhá (wlwfmáfivzati hatósáy,

(9) A zárt ülés jegyzőkönyvébe a képviselő-
testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt,
vagy annak meghívottja, a közigazgatási
hivatal vezetője, továbbá ajegyző tekinthet be.

Döntéshozatal
46. §.
(1) A ké viselö-testület akkor határozatké es
haaz ülésen a képviselök töbh mint afelej'elen
van (Ötv. 14. §. (1) = 6 fő). A javaslat
elfogadásához a jelenlévő képviselők több,
mint felének igen szavazata szükséges.

(2) Határozatké telensé esetén lásd az
SZMSZ 32. §. (2) bekezdésében foglaltakat.

(3) Minősitett többsé et igényló' javaslat
elfogadásához a meg\'álasztott képviselők több
niint afelónek szavazata szükséges. (Otv. 15. §,
(2) = 6 fő)

(4) Minösítctt többsé kell a következö ügyek
elfogadásához, (eldöirt.óséhez):
(át nem mházliató hatáskörök tekintetésében
(lásd: Otv. 10 §. SZMSZ 10. §. (1) a.)

a. / reiideletalkotáshoz

b. / képviselö-lestület és szen'ei szen'ezetéiiek
kialakilása és niíiködiisr.

meghalározásához, továhhá a tönwiy által
halásköré.bi'. utalt válaszlás, küievezés,
nieghizás, fegyelnii cljarás soráii hozoíl
halározaíliozataliioz

c. / önkomiányzati társvlás létrefiozásátioz,
társuláshoz, erdekképviseleti szen'ezethez való
csallakozáshoz

összeférlielelleiiségi
tárgyalásakor:

d. / nirgáltapodás kiílföldi önkormányzattal
való rgyitllmfíködésröl, fienizrt.közi

és kitüntetési iigy önkotmáiiyzat szen'ezethez való
csallakozáshoz;

b. / zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való
rendelkezés és az általa kiírt pályázat
targyalásakor, ha a nyilvmios táryyalás üzleli
érdeket sérteiir.

(3) Zárt iilrsni a képviselö-tcstület lagjai, a
jrgyzö, a kiscbbségi önkonnányzat elnöke,
jegyzőkönyv-vezetö, lovábbá nief, liivás estéfi
az ériiifi'tt és a szakertő vesz részt.

(4) Szakértöként a polgánnesteri hivatal
dolgozója is érthető.
(5) A zárt ülés jegyzőkönyvéből egyértelműen
ki kell deriilnie, hogy a jelenlévők milyen
minőségbeii szerepelnek. A jegyzökönyvből,
vagy azok mellékleteiből nem hiányozliat az
érintett nyilatkozata a zárt ülés kérésére
vonatkozóan.
(6) Az Otv. 12. §. (4) bek. b. ) pontjában
felsorolt kérdésekbeii a képviselő-testület dönt
a zárt ülés elrendeléséröl ezekben az

esetekben ké iviselő-testületi határozat
meohozatala sztiksé"es.

(7) Zárt ülésen rendeletet alkotni nem lehet.

(8) A képviselö-testület hatarozatában tel kell
tüntetni, hogy nyilvánosságra hozliató-e utóbb

tí. / iiitezmény alapitáshoz, átalakításhoz,
meKszimtetéshez:

f'. / zart ülés elrendeléséhez (lásd. SZMSZ 45.
§. (2))
= hitelfelvótelhez;
= közalapítvány létrehozásához, alapitványhoz
történő csatlakozás esetén;
= az öiikonnáiiyzat tulajdonában lévö
ingatlanok rendelkezési jogához;
= a képviselö-testület hatáskörének
átniházáshoz (SZMSZ 10. §. (1));
= kitüntetés, díszpolgari cím ado-
mányozásához;
= kereset benyíijtásához a polgánnester
sorozatos törvénysértő tevékenysége,
mulasztása miatt;
= képviselö-testület iag/'aifiak döntés-
hozalalból lörténö kizáráshoz

(SZMSZ26. §. );
= titkos szavazás elrendeléséhez;

(Folytatás a következö számban)
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Imaszándék

Az Atyaisten gyennekei nemzedékről
neinzedékre dicsérjék a magasságbelit.

01. Evközi 18. Vasárnap
04. Vianney Szent János, Mária áldozópap
"Az ember hivatása: imádkozni és szeretni.
Csak ebben találhatja meg igazi boldogságát."

/Vianney Szent János/
05. Havas Boldogasszony napja
06. Urunk szineváltozása
Az ümiepet a világegyházban BU. Kallisztusz
pápa rendelte el a nándorfehérvári győzelem
emlékére. /1456/
07. Szent II. Szixtusz pápa és társai vcrtanuk
Szixlusz pápa /+258.julius 7. / vértanúsága nagy
hatással volt az egyházra, mert mind a hét
diakónusa is vértanú lett. Négyet vele egytltt
végeztek ki, a másik kettőt még ugyanazon a
napon, a fődiakónust, Lörincet /tinnepe aiig. 10.,
pedig három nap múlva. Szixtusz a
legtiszteltebb vértanúpápa.
08. Évközi 19. Vasárnap
10. Szent Lőrinc diakónus, vértanú, Róma
258.
"Kereszt és sötétség var az égi fényhez vezetö
úton: éppen ez a kereszténység örömire!
Éljünk tisztán, hűségesen, hogy értékes
áldozattá legyüiik mindeiikiért!"

/EditStein/

12. Szent KIára, a klarisszák alapítója
"A feladatot, melyre Isten hivott, nekem
magainnak kell végrehajtanom, nem másnak.
Olyaii helyet töltök be a világbaii, melyet Isten
épp nekem jelölt ki. Nem számit: gazdag
vagyok-e vagy szegéuy, tisztelt vagy megvetett
az emberek előtt, csak az számit, hogy Isten
ismer és nevemen szólít."

/Newman biboros/

15. Évközi 20. Vasárnap Nagyboldogasszony
ünnepe
"Minden krisztushivő állandóan könyörögjön
Isten és az emberek anyjához, hogy ő, aki már a
kezdetnél is támogatta imájával az Egyházat,
most felmagasztalva a mennyben a szentek és
az angyalok fölé, legyen közbenjárónk Fiánál, a
Mindensztentek közösségében. Legyen
szószólóiik, amíg a világ népei, akár
keresztények, akár nem, békében és boldogan
nem egyesülnek Isten egyetlen népe
közösségébeii a Szentháromság dicsöségére."

/II. Vatikáiii Zsiiiaf: Lmieii Crnthmi/

18. Szcnt Ilona császárné, Nagy Konstantin
édcsanyja
19. Szent Bernát apát és cgyháztanitó
20. Szent István Király, Magyarország
Fővédőszentjc
"Az elmúlt idők valóban elökelő helyet
biztosítottak népetekiiek Európa történetében

BESZÁMOLÖ A
HÉREGI

TÁBOROZASROL

A Magyar Karitász tábort iíze-
meltet a Véríes aljaban, Héregefi.
Idén lOiirömi és 19 pilisborosjenöi
islwlás nvaralt ott. A követ-

kezőkhen a tábon'ezető és két
ifivezető beszámolója következik.

Hurrá nyaralunk!
A pilisborosjenői és az ürömi
Karitász tagok egész évi áldozatos
muukája eredményeként nagyon
kellemes hetet töltöttíüik Héregen
a Római Katolikus egyház
vendégeként.
Júuius 21-én indult útnak 29
iskolaskorú gyennek és 5 fő felnőtt
kísérő. A táborozó gyemiekeket az
általános iskola gyermekvédelmi
felelösei jelölték ki.
Nagv szerencséiikre szinte az utolsó
pillanatban óriási mennyiségű
élelmiszert kaptuiik különböző
támogatóktól.
Héregre érkezésünkkor zivatar-
t'elhős ég fogadott béiműiiket.
Atvészeltük a két esös napot,
játszva, palacsintát sütve. Szerdán
kiderült az ég felettmik, eljött a
nagy kirándulások, túrák ideje,
bebarangoltuk a kömyéket. Végre
a játszóteret is birtokba vehettük.

Majd megkezdtem a következő
napok szervezését:
*először az Országos Meteorológiai
Iiitézethez fordultam, hogy tudjuk,
inilyen időre számítsmik, a hírek
biztatóak voltak, így
*felvettem a kapcsolatot a Tatai
Coopturist . TJtazási irodával,
tippeket kértem Tata látvá-
nyosságainak megtekintésére.
Tata nevezetességeit idegen-
vezetővel nézttik végig, majd
felszálltuiik egy motoros hajóra és
körbehajókáztuk az Oreg Tavat. Ez
felejthetetleu élmény volt, hiszen
volt olyan gyerek, aki először ült
hajón.
Szombat délután a vellüik szemben
lévő Római Katolikus templomban
vetttüilí részt litánián, ahová bár
nem volt kötelező, mégis sokan
eljöttek. A héregi hívek nagy
ámulatára és megelégedésére
gyennekeink: Galgóczi Andrea,
Győzö Csaba, Győzö Ildikó, Kiss
Enikö, Kiss Tamás, Verseci Ivett
önállóan elöimádkozták a rózsa-
fűzért. Köszönet érte Keresztes
Nővéreiiikiiek!
A vasámapi szentmisén - Héregen
László Napi Búcsú és elsőáldozás
volt - 25-en vetttüik részt, lányaüik
és fíaiiik müüstráltak, ekkor már a
szombati élmény után, pámázott
külöu helyeket készítettek elő a
Pilisborosjenő csapatának. Mise

és föleg az Egyház, a kereszténység
fejlődésében. Ennek a kiváló szerepnek
bizonysága gyanánt és szintejelképeként, ott áll
Szent Istvámiak, Magyarország védőszentjénak
alakja. Ötjoggal tekintjük nemcsak a ti hazátok
védelmezőjének, de az egész keresztény hit
apostolának és a magyar katolikus egyház
alapítójának is. Ö a magyar nép és államiság
történelmének kezdetét isjelentette."

/II. János Pál Pápa iizenete a Magyar
Katolikusokhoz 1978.,

22. Évközi 21. Vasárnap
24. Szent Bertalan Apostol
27. Szent Mónika
28. Szcnt Ágoston püspök és egyháztanitó
Mónika /+387/ Szent Agoston édesanyja
kiiinádkozta fíának megtérését.
"Ainikor érezte, hogy Ostiaban fog meghalni,
igy szólt: Temessétek czt a testet bárhová, ne
okozzon ez nektek gondot. Csak egyct kórek
töletek, hogy einlékezzetek ineg róla az Ur
oltáránal, bárhol is vagytok. Csodáltam
anyámat, aki korabban inindig azt az óhaját
fejezte, hogy terje mcllé temessék. Arra a
kérdésre, hogy nem okoz-e iieki szomorúságot,
hogy egy idegen országban temetik el,
mosolyogva azt válaszolta: Seimni sincs távol
Istentől, és nem félek attól, hogy O ne tudná az
idők végén, hogy hol támasszon felengem."

/Szwt Agostoii: Vallomások/
29. Évközi 22. Vasárnap
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Látkép Héregröl

után gratulált Szabó Zoltán
plébános úr, Ildikó hitoktató és
Bözsi néni az egyházi elöljáró, de a
hívek köztil is nagyon sokan
köszönték, hogy ilyen fegyel-
mezetten. áhitatosan és hivő
lélekkel vetttüik részt a misén.
Ügy hiszem, kulturált viselke-
désünk Héregen példaértékűvé
vált, szinte mindeiiki tudja, hol is
vanPilisborosjenö.
VISSZAVÁRNAK BENNÜNKET
A KÖVETKEZŐ NYÁRON!
Táborozóink nagyon jól visel-
kedtek. seimni rendellenes nem
történt.

Hála Istemiek baleset és betegség
nélkül töltöttüiik el kellemesen
nyolc napot.

Az utazás és a szállás ingyenes
volt, de az étkezést magunk
biztositothik 8 napon át 30 főre,
240 x 5 étkezés, ez 1200 alkalom,

persze iiikább hétszer, mint ötszpr
ettíüikajó levegön.
Miiidezért a helyi Karitász tagjai
dolgoztak.

Juhász Jáfiosné

Héregen jártunk

Néhány ürömi és pilisborosjenői iskolásnak jól kezdődött a nyara.
Rögtön a szünet első hetében részt vehettek egy táborban, mely a
pilisborosjenői és ürömi Karitászok összefogásával jött létre, és ahol mi
ífisként vettüiik részt. Ezen szervezetek segítségével minden gyerek
ingyenesen nyaralhatott Héregen egy Gerecse vidéki kis községben.
Június 21-én délelött tíz ürömi és tizenkilenc borosjenői gyerek
boldogan foglalta el szálláshelyét a falu katolikus templomával szemben
lévő plébánián. A tábor nyolc napja alatt kisebb-nagyobb kirándulásokat
tettüiik a kömyéken, program volt böven. Az első néhány napban a rossz
idő ugyan szobafogságra ítélt miiiket, azért így sem unatkoztmik, hiszen
festettünk, gyimnáztmik, vagy éppen különbözö szójátékokkal
szórakoztattuk magunkat és egymást.
Még a uap is kisűtött tatai látogatásmik örömére, igy mindamiyian
nyiigodt szivvel nyalhattuk el a fagyit, melyre Erzsike néni meghivott
minket: Egy rokonszenves idegenvezetö hölgy kisért végig bemuüiket a
városon, ahol éppen virágkiállitás volt, ezért a varat is szebbnél - szebb
virágkompoziciók díszítették. Az Öreg tavon tett motoros csónakos
kirándulás is emlékezetes marad számuiikra.
Mi ketten (a "Nagyok") Sándor Mihály erdész úrral terepjaróval
vógi^jártuk a lehetséges túrautvonalakat, hogy minden helyre biztosan
odataláljuiik. A szombaton útnak induló vállalkozó szelleműekiiek
azoubaii csalódniuk kellett, ugyanis kicsivel a cél előtt végleg
elvesztetlük a fonalat. A vörösmárvány bányába tett kirandulasuiik
uzonban remekül sikeriilt, mindeiiki felpakolhatott a tönnelékekből
aiinyit, amemiyinek a hazacipelését vállalta. Akik nem sajnálták az
erejüket és kicsit továbbsétáltak, gyönyörii látványban részesülhettek:
cgy sziklás tisztásról mesés rálátás nyílt a falura. A tábor végén
batorsíigpróbát reiideztüiA, de a gyerekek számára valószínűleg
einlékezetesebb volt a holdat kémlelni az erdész úr látcsövén keresztül,
a kérésmda-e leadott igazi puskalövésröl nem is beszélve, pedig a
biztonsás kedvéért csak a toldet célozta meg. Az igazi bátorságpróba
(amely be sem volt tervezve) azonban az az erdei séta volt, mely az
iitolsó estei szalonnasütésröl vezetett haza, hiszen a telihold már az ógen
ragyogott, bár, ha a gyerekeken múlott volna, az újabb nap fényében
jöttünk volna haza.
Harom fö táplálóiik Juhász Jáiiosné Erzsike néni, Szarka Agi néni ürömi
pedagógus és László Sándomé Ari néni jóvoltából egy percig sem
éhezliettíüik, senunit sem sajnáltak töltuik. Átlagos napi fogyasztásmik:
21 liter tej, 10 kiló kenyér, töménytelen memiyiségü lekvár, hús- és
májkonzerv, tea és ásványvíz, 3-5 doboz szaloncukor és akkor a
kétfogásos ebédet még meg sem említettük. No és azt a 10 kiló virslit, 6
kiló szalomiát, 12 kiló paprikát, 1, 5 kiló téliszalámit, 1 kiló gépsonkát
se l'elejtsük el, amit szintén jóízűeii elfogyasztottuiik! Szakácsaiiik
kéuyeztettek még meglepetés tejberizzsel (2 kg rizsből), a nagyobb

SPORT

KÉZILABDA

A tavaszi bajnokság idén nem hozta a tavalyi arany érem folytatását.
Kézilabdásaüik a 6. helyezést tudhatjak magukénak. A verseny szoros
volt, lüszen az elsö helyezetthez képest csupán 4 ponttal maradtak alul.
Az ifjúsagi válogatott 4. helyezést ért el. Jelenleg nyári szüneten
pihemiek a lányok egészen augusztus 9-ig, amikor is elkezdődik a
telkésztilés. Könnendre készlllodnek, ahol edzötaborbaii és kézilabda
tomáu vesznek részt. Tavaly innen a toma győzteseként tértek haza.
Hasonló szereplést kívánuiik idén is!

LABDARÜGÓK MEGBESZELESE

Telepíilési Labdarúgó Szakosztály alakiiló gyűlésére vártak a
labdarúgást szerető és művelö lakókatjúlius 14-én a művelödési házban
a szervezők.

S a labdamgást kedvelök el is mentek, beszélgettek, szervezkedtek,
választottak es terveztek. A Pilisborosjenöi Sportkör elnöke Miskolci
Béla, a tutballcsapat is ezen körbe fog tartoaii. A megjelent 28
érdeklődő megalakította szakosztályt, melynek ideiglenes vezetösége

lányok pedig kitartó munkával rengeteg palacsintát sütöttek.
A tábor legnagyobb szerencséje ajól összeválogatott társaság volt, több
szép, mély barátság szövődött, igy mindenkinek egy boldog, békés hét
marad meg az emlékezetében.

Galambos Anikó és Heves Felícia

Támogatóüik sora hosszú, ezúton mondunk köszönetet segíségükért:
Karitász tagok áldozatos munkájáért,
Wührl Gézáné, Kövesi Károly őrnagy úr, és Redela Viktória
révén kapott élelmiszercsomagokért a Magyar Máltai Szeretet
Szolgálattól,
Meggyesi János és Huszti Gábor szőlősgazdáktól kapott ajándék
borokért,
Szegedi Róbert polgármester úr és Bereczkiné Szendrei Eva
könyvtárvezető Pilisborosjenöt ábrázoló ajándékokért,
Farkas István gyógyszerész úr gyógyszercsomagjáért,
Schaffcr Ár|iád igazgató úr élelmiszercsomagjáért a Budavidéki Rt.
(nagybolt) ajándékaként,
Fáy Emesc főiskolás a Tiszta Víz Alapitványon keresztííl szerzett 240
üveg VERA ásványvizért,
Szimeth Géza és felcsége által küldött kakóért,
Pápai Istvánné vezető ovónő felajánlásáért aki 1 hét
jutalomszabadsággal tette lehetővé, hogy László Sándomé a im
tábonuikban főzlwssen, valamint a sok papír és rajzeszközért,
Dicnes Dóra révén kapott sok kézimuiikaanyagért,
Bogláriné Majláth Edina BETÁNIA vezetöjének a sok - sok finom
konzerv és füstölthús kűldéséért.
A legfőbb köszönetet háziasszonyuiikiiak, táborvezetőiiknek Juhász
Jánosné Erzsi néninek mondunk, akitől a táborozó gyerekek igy
búcsúztak:

erre az evre vonatkozóan: Sclirauf Fereuc, Lengyel Rudolf, Durr
Richard. Gaier Aiital és Soltész Aiidrás. A vezető megválasztására
következő összejövetelük alkalmával kerül sor. Tehát a lelkes csapat
összeállt, jöhet a mivel, miböl és hol kérdése. Aiiyagi támogatást az
Öiikonnányzat indulásként 30. 000, - tbrintban tudott nyíijtani, melyet
focilabdákes kapuháló megvásárlására használtak fel. Jelenleg az iskola
udvarán vendégeskednek, mely pálya jelenlegi állapota felér egy
akadálypályával. Az iskolás korosztállyal itt foglalkozik lelkesen és
önzetlenül Soltész Aiidrás. De látni itt felnötteket is labdát kergetni, s
nemcsak itt, hanem az Aura pályáján, ahová viszont bérleti díjért
juthatmik be. Az iskolában viszont végre beindulnak a mmikálatok es
akkor épifkezési terilleten nem lesz helye a sportnak Akkor men-e, hol?
A régi sportpályánk melletti teriilet, ahol az öltözök voltak már nem
öiikonnányzati, tehát törölve. Marad a játszótér melletti és mögötti
teriilet, mely tulajdoni kérdéseitjó volna tisztáziii. S ha lesz hivatalosan
is kijelölt terillet, a sportkedvelők inaguk nekiállnak, hogy összefogással
és persze némi támogatással használható állapotba hozzák a területet A
megbeszélésen megjelent Galambos Ferenc képviselö, akivel terveiket
egyeztették.
A"megalakulás és az igéretek után lehet továbblépni, jöhet a muiika
oroszláiirésze!

Hajrá Pilisborosjenő!

^>
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Helyszín: Sági - ház a Petőfi S. utca végében

A házat eredetileg hárman lakják: Kati a ház asszonya, a tábor
vezetője, akit egyébként a virágboltból ismerhetünk.
Férje Józsi és fia Zsolt, akik szintén kiveszik részüket a táboroztatás
szerves részéből. Akijárt már erre, jól tudja, hogy a család nemcsak a
saját készítésű tárgyak és régiségek kedvelője, hanem nagy állatbarát.
Hiszen jól megfér és megél itt a kecske, kacsa, gyöngytyúk és
számtalan háziállat is. Tehát a helyszín idilli, amely júliusban be is
iiépesül sok-sok gyerekkel, kiket csupán a kapuhoz érve fedezhetsz
fel.

- Hányadik éve, a nyár melyik szakaszában működik a tábor'?
1994-ben, a Nagycsaládosok évében indult a tábor. Abban az évben
kezdődött a játszóház is. Mindig júliusban, az óvoda vezetőjével
igényeket és időpontot egyeztetve keml sor a megrendezésre.

^'<:;"::wi;is|;:,::l:;^:-J:;:::;i^:':"

Sági Katinéni és a gyerekek

- Mely korosztály látogat ide? Milycn létszánunal dolgozlok?
3 - 13 éves koró gyerekekjömick. Változó létszámmal dolgoziink 20
és 40 fő közölt. Van, aki a tábor ideje alatt végig itt tölti az idöt és
vaimak 1-1 napra idelátogatók.
Nagyon sok a már több éve rcndszeresen, szintc családtagként feljövő
gyemiek. Többségében olyan gycrekek jönnek, akik a kézinűves
foglalkozások felé nyitottak, fogékonyak. A tábor csak
Pilisborosjenön van meghirdetve, eiinek ellenére gyakori vendég 1-1
budapesti, vagy ürömi idelátogató, de volt már külföldi ügyes kezíí
gyennekiii'ik is.
- Milyen ismeretre tehetnek szert, mit sajátíthatnak el az idelátogatók?
Szőnek, fonnak, rongybabat készitenek, dolgozhatnak agyaggal,
sókerámiával, száraz virággal, csuhéval, nemezelhetnek, varrhatnak...
és még sorolhatnám. Cél, hogy napi egy munkadarabot elkészítsenek
ki segítséggel, ki önállóan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
vamiak, akik több tárgy elkészítésére is vállalkoznak egy nap, míg a
hosszabb muiikát igénylő alkotások több napot is igénybe vesziiek.
Előfordul, hogy segédkeznek az ebéd elkészitésében és maguk
terítcnek.

- Mennyit kell befizetni, s mit adtok ezért az összegért cserébe?
A tábor heti 2. 000, - forintba /napi 400 Ft/ kertll. Ez fedezi az
étkeztetést: igény szerint reggeli, tízórai és ebéd. Valamint az
elkészített munkadarabok nyersanyagszükségletét.
Minden cvben 6-7 gyermek étkcztetését ingycn oldjuk meg.
- Az újságban közölt hirdetésben a tábor a müvelodési ház táboraként
szerepel. Mit jelent ez pontosan?
A művelödési ház meghatározott összeget biztosít, amelyböl

alapanyagot és étkezési hozzájámlást lehet biztosítani.
- Vannak -e más támogatók, segítők? Alapítvány, egyesületek,
vállalkozók, magánszemélyek?
Az 5 év folyamán a Pilisborosjenőért Alapítványtól egyszer kaptunk
támogatást. Sok vállalkozó, szülő, magánszemély segíti munkánkat
gyümölcs, édesség, étel, vagy az elkészítendő darabok alapanyagának
adományozásával, mint például nád, rongyhulladék, papír, csuhé...
De olyan is van, aki segíteni jön. Segítséget az elmúlt évek során a
következőktöl kaptam: Heves Ilonka, Szécsi Béla, Tmnk Zsolt,
Vejtasa Antalné, Hajdu Istvármé, Keresztes Nővérek, Pápai Istvánné
óvodavezető, Csiszér Christine óvónő, Vízhányó Anikó, ürömi
Művelödési Ház, ürömi Barkácsbolt, Príma Pék, Mészáros István,
Richter Sára, Csíkszentmihályi Réka, Szigeti Bea, Gyulai Eva,
Asztalos Erika, Mészáros Géza, Marosi László, Wimi Emő, Dienes

Dóra, Szimeth Mária, Varga Anikó, Windisch László, Sági Lőrincné,
Bereczki Antal, Bereczkiné Szendrei Eva. Bíró László. Az idei évben

Fáyné Dr. Péter Emesének és Juhász Jánosnénak köszönhetően
élelmiszert és édességet kaptunk. Vendégünk volt Dr.Venesz Ilonu
gyemiekorvos, aki nem csupán érdeklődésből látogatott ide, hanem
tisztítószerrel és gylimölccsel segített. Vannak szülök, akik
őtleteikkel, tanácsaikkal gazdagitják a munkát. Köszönet minden
segitőnek!
- Tavaly fényképbemutatót lathattunk a táborról. Tervezel-e kis
kiállítást az itt készitett munkákból?

Az emlékképeket fotókon örökitjük meg, melyböl tavaly volt a
muvelődési házban bemutató. Az elkészített munkadarabokat a

gyerekek hazaviszik. Volt már kiállítás bekért alkotásokból, mivel
azonban a védelme nem megoldott a művelődósi házban, igy nem
tervezztik egyelőre ennek megismétlését.
-Gondjaitok, örömeitck?
A gyerekek örömmcl jönnek, visszajániak idc a Petöfí S. utca 15-bc.
A sztllök pcdig szivesen fogadják a tábor lehetőségét, nyiigodt szíwel
engedik gycnnekeiket ide. Jó órzés látni, hogy az elkészült
munkadarabot a gyerekek örönuTiel mutatják szüleiknek, ;iz
elkészitettjátékokat használjak.
Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik önzetlenül segítik a
tábor munkáját, ahol gyermekeink ügyesedhetnek, fejlődhetnek,
élmenyckben gazdagodhatnak.
(;)lyan cmberekkel dolgozhatok cgyütt, akiknek szintén fontos a
gyerekek szép iránti fogékonyságra nevelése, akik a hagyományőrzést
nem hagyják elfelejtődni.
Köszönöm a beszélgctést és az itt tanult sok-sok ötletet!

D.D.
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SZÜ A GRÁCSE'

A legösibb ételkeszítési művelet a szabadban való fözés-sütés. A jó idö beálltával ki ne szeretne a természetben nekiállm
egyjó bográcsétel elkészítéséhez vagy tűz mellé telepedni egy hangulatos szalonnasütéshez? Kömyezetünkben gyakran száll
jel a tüzet jelzö füst, és indul útjára a csábító sült illata. A természetjárók jóvoltából pedig minden evben egyszer
szakácstudásodbóÍ mérethetsz meg a nyilvánosság előtt, vagyis indulhatsz a "Kövesbérciben" megrendezésre kerülő főzöver-
senyen. A július 27-én megtartott verseny eredményességéről a következő írásból értesülhetunk.

FÓZÖVERSENY

A Kövesbérei tisztáson hagyományos
főzőversenyt szerveztek a Temiészetjáró Kör
lagjai. 1990 óta folyik az ilyen jellegű Családi
vasámap szervezése is.

Mindezidáig az ételek elkészitésében
sen-uiii kikötés nem volt, csupán az, hogy az
erdöben kell elkészíteni és 13 órára

elkószüljön az ótel. A zsűri, melyet a
szakíícsokból választunk sorsolassal egy
órakor körbejar, pontoz ós órtékel. Különbözö
ételck keszt'iltck, így igen nehóz feladata volt
az órtókelöknek. Az alap izekre 10 pont volt a
iiiirximum, ó.s plusz pontok kaphatók a talalás
ós a zsíiri fogadásara. A végercdmény az
uluppontokoii dől el, a pluszpontokért külön
jutalom jcir. Volt aki mar 7 órakor

megérkezett a helyszínre, s volt aki 10 órára
ért ki, s fogott hozzá a fözéshez. 14 főzőhely
nevezett be a megmérettetésre.

Idén színesitésképpen, aki gondolta
süteményekkel is nevezlietett, sőt helyben
készült Királyné Vali süteménye és
édességként Fehémé Marika palacsintája.

Hclyczc ttc k

Sűtemény:
Mészárosné Erzsi .

Erdeijoghurt
Zsitnyányiné Elvira:
Dióshájas
Királyné Vali:
Krumplis tacsni

v Főzés :
l. Kiraly - Papp - Molnar'
Tavaszi ragii
2. Zsitnyányi Attila:
Körmöspacal
3. BogárAndrás
Bahgiilyá.'i

Készült még szarvaspörkölt,
galambleves, gombásragu. A következö évben
megbeszélés alapján egyforma ételek fonek
majd a bográcsban, hogy valóban a
megmérettetés és döntés az igazi legyen.

Bereczkiné Szendrey Eva

Ha kóstolóval neni is szolgálhaliink, az alábhiakhan ismertetjük a nyertes etel receptjét. Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy en külön dijaztani volna az elkészitendő ételekfelfwzatalát. Lehet, hogy az ínyencek közé tartozoni, (le számomra már a
.cm-va. 's pörkölt vagv galanihleves megnevezés ís csábitóan hangzik, neni heszélve azon benevezetf csoport leleményességéről,

Igy készítjük mi,
azaz tavaszi (fáradtság) marharagu fokhagymás csuszatésztával

Szép kézmiíves alkotások swlettek!

H ozzáv aló k :15 fő rcszérc

3 kg marhalábszár,
l/21olaj,

2.0 dkg sűrített paradicsom,
2 fej fokliagyma,
1 kg vöröshagyma,
2 db zöldpaprika,
2 db paradicsom,
30 dkg zöldborsó,

Környezetvédelmi Tábor
Visegrádon

Mozgalmas, élmenyekben bővelkedö héttel
kezdődött a nvári szünidő iskolank

temiészetkedvelő gyemiekei számára. Még
alig ocsúdtunk fel az év végi hajraból, máns
új tanulnivalókat kínált a visegrádi Erdei
Művelődés Hazfl csodálatos kömyezetben, a
Mogyoró-hegyen. Megismerhettük a
könivéken ólő növényeket és állatokat, de
megtanultuk tiszteletben tartani öket.
"Mindení a szenmek, és seiTunit a kéziiek!"-
volt ;i lelszó, amelvet lassacskán mindannyian

clfog. adtuk. olyumiyira, hogy egy idő után az
egyebkení számos szúnyogot is csak némi
lclkiismeret-iurdalással voltuiik képesek
U'/edelni.

3o dkg zöldbab,
4o dkg gomba,
1 db zeller,
1 db karalábé,

40 dkg Siirgarépa,
4o dkg petrezselyemgyökér,
l/21tejföl,
2o dkg liszt,
só, törött bors, csombor, tárkony,
2 kg csuszatószta.

EIkc s zítés
A marhalábszart kockám vágjuk. Kevés ola-

jon finoim-a vágott hagymát pirítuiik, hoz-
zákeverjük a paradicsompűrét, majd a húst,
zöldpaprikát, paradicsomot. Fűszerezzük.
Mikor a marhahús félig megfött, hozzaadjuk a
kockara vágott zöldségeket és a gombát. A
végón tejfölös habarással sűrítjük és
fokliagymás csuszatésztával tálaljuk.

Jó étvágyat!

Csapattagok: Király Tibor, Királyné Váradi
Valéria. Molnár László, Molnár Lászlóné,

Papp József, Papp -Tózsefné, Kiss Béla,

Persze azért voltak kivételek! Nagyon érdekes
volt a " halászat" a Nádas-tóban, amelyet
néhány lelkes gőterajongó derékig
csobbanással egeszítelt ki. Később azt tudtuk
meg, hogyan lehet a madarak vékonyka lábara
gyi imtlenni.

A talaj élővilágának vizsgálatakor egy elmés
eszközbe nagy memiyiségű lábas és labatlan
apró jószágot tudott begyíijteni az is, aki eddig
egy pók láttán is világ végére ftitott. S
mindczek után nem okozott gondot nagyító
alatt is szemrevételeznünk az állatokat.
A szabalv most is érvónyes volt, ezért minden
gyűjtemóny a beható vizsgálódás után
visszakcrült eredeti élőhelyére.

Sokat tanultunk a geológiai foglalkozásokból,
ós a Fellegvárbaii sótálva feleleveníthettük
Visegrád törtenelmót is.

Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk,
hiszen böségesen hullt a fejünkre az égi áldás.
A sztilők elszant mentőexpediciója keretében
azonban megkaptuk a száraz nihákat, igy
senkinek sem ment el a kedve a további

élményszerzéstöl.
Külön köszönet jár az étterem dolgozóinak,
akik finomabbnal finomabb falatokkal és apró
fígyelmességekkel kényeztettek minket.
Ez a hét egy nagyon Contos tapasztalattal
ajándékozott meg benníüiket, amelyet eddig is
tudtunk, csak gyakran elfelejtünk.
A tcrmészct soha ncm látott gazdagságú
kmcsestár, amcly érintctlcnségében a
lcgszcbb.

Ribáné Horváth Enikó



Orvosi ügyeleti beosztás
1 Dr. Kovács L.

2 Dr. KovácsL
3 Dr. PéterffyLászló
4 Dr. Kormos József
5 Dr. Veneszllona

6 Dr. Borsi Zsófia
7 Dr. Kovács L

S Dr. BorsiZsófia
9 Dr. KovácsL
10 Dr. Borsi Zsófia
11 Dr. Kormos József

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Kormos József

Dr. Péterfly László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Éva
Dr. Borsi Zsófia

12 Dr.
13 Dr.
14 Dr.
15 Dr.
16 Dr.
17 Dr.
]8 Dr.
J9 Dr.
20 Dr.
21 Dr.
22 ?1?-.

Venesz Ilona

Kormos József
K.ormos József
Kormos József
Kovács L

Péterffy László
Kormos József
Venesz Ilona

Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia

23 Dr.
24 Dr.
25 Dr.
26 Dr.
27 Dr.
28 Dr.
29 Dr.
30 Dr.
31 Dr.

Kovács L.

Péterff'y László
KormosJózsef
Venesz Ilona

Borsí Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Kovács L.

PéterJJy László

Üröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Mária u. 13.
Üröm,Doktoru. 21.
Oröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steinheim u. 2.
Oröm, Honvéd u. 24.
Oröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj. Rákóczi u. 18.

Ejszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440
336-007

Hétvégén:
péntek 14"" hétfő reggel 8-ig

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

Ürom. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

ilisborosjenői üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk'kedves
vásárlóinkat.

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok,
gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőtold, kulé
kavics, stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörű szállítás kedvező áron

Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagyárukészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok, la-
pos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és finom-

lemezek, huzalok nagy választékban.
Készleten nein lévö anyagok szállítása 24 óran belül, központi
telepünkról.

Engedmények a kisker árból:
50.000,-Ft felett 5 %

200.000,-Ft felett 8 %
Felhasználóknak mennyiségtől függetlenül 5%

Viszonteladóknak nagyker. ár!
Házhozszállítást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7 - 12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

PTLIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszútávú bérbeadás külfoldieknek

is, videofilmes nyilvántartás,
számítógépes adatfeldolgozás,

értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenő, Oröm,
Budakalász területén lévő

ingatlanok közvetítése.

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

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

A Nagykevély Gyógyszertár
új nyitvatartási ideje:

Hétfőtől csütörtökig.
8-13 és 14-től 18 óráig

Péntek: 8-13 és 14-17 óráig
Szombaton. : 8-12 óráig

i^^^wa'^wsi^fii. wstSM'wsi^si. wsiwsi^

Állás hirdetés |

A Budavidék Rt. 4007 sz.

Hegy Csemege ABC Amházába
(UrömFőtér 1.)

szakképzett eladót
és pénztárost keres.

Erdeklődni lehet Kaproncai Judit-1
nál személyesen, Biídakeszi Erdő |

u. 4. szám alatt, vagy a
06-23-451-085/117 telefonszá-

mon

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapítása az új gazdasági
törvény szerint. Örökösödési,
házassági, polgárjogi , bérleti,

megbízási, adásvételi szerződések,
stb... Végrendelet elkészítése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkeziii lehet:
hétköznap 11-19 között a

336-504-es telefonon

TOBORZÖ

Az Urömi-Oröm Néptáncinűhely
Bot-ladozók nevezetű felnőtt cso-i'
portja szeptembertől bövíteni szeretné |
létszámát. Mivel túl kevés a fíú. el-
sosorban az ő jelentkezésükre számi-
tuiik, de persze a lányokat is nagy
szeretettel várjuk! A táncok az Orömi
Müvelődési Házban vamiak kedden

és csütörtökön este fél 9- fél 11-ig;
tartanak. Korhatár nincs, jókedv és
közös bulik viszont vaimak!

Találkozzunk szeptemberben!!!

Totó és a Bot-ladozók

'hwmmmwwmvyywxmwwmmy^^

A Csemege Julius Meinl Budavidék üzletében
egész nyáron üi

Trappista sajt

Csabai száraz tészta 500 gr

Danonekefír 175 gr

Bagaméri családi fagylalt 2000 ml

Prego soiikás-gombás pizza

Vénusz étolaj 1 liter

Semia kocka margarin 250 gr

Dreher Lager és Pils sör 0,5 1

Balfi ásványvíz 1,5 1

Csabai natúr lecsó 680 ml

Csabai zöldborsó 720 ml

Mindenjót kínálunk!

iítő áron:

789,-Ft

59,-Ft

39,-Ft

335,-Ft

269,-Ft

255,-Ft

85,-Ft

93, -Ft

49, -Ft

69,-Ft

75,-Ft
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Alapitotta: az Onkormányzat Képviselo Testülete
Felelos kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelos szerkeszto: Fáyné Dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö F6 u. 16.
Tf: 06.26-336-028, Fax: 06.26.336.313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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DÍSZPOLGÁROK

?z idáig néfy cfiszpolgára volt községimkfiek. A kör tovább höviilt, mivel az ünnepélyen további 3 föt köszönthettímk abból az
alkalomból, hogy a képviselő-testület dlszpolgárrá választotta őket. A chn elnyerésére bárki javaslalot tehetett a hivatalnál, legyen az
jiiagánszemely, önkormányzati képviselő vagy akár különbözö egyesület, szervezet tagja. A cím annak a magánszemélynek
wloniárivozható. aki

- a község szellemi és anyagi életénekfejlesztésében,
- az oktatás-, közmüvelödés-, az egészségügyfejlesztésébefi,
- a szociális-, az általános biztonságjdvitása érdekéhen,
- az emberi kapcsolatokjobbitásáért a község és más település közötfi együfímüköilés kialakításában,
- a lermészeti környezet megóvása, a természet egyensúlyának megterenitéséért községünk területén belül, kiemelkedöen eredményes,
önzetleii, áldozaíkész nnmkával maradandót/ulkotást / hozott léíre.

(Riportok a 3. oldalon)

~ .S'-u' .§' . 5< .5< .S' '&' 'u* .ff .S' <5< . &' .S' ÍT íf <8< 'u1 .&' .&'

Nyárbúcsúztató
Családi Vasárnap

í! 1999. szeptember 19-én vasárnap
9-19-0ráig

a "Teve " sziklánál

Program:

p" 09 óra - mezei futóverseny (rajt: Lovarda - cél:
, - "Egri" Vár)
^; 10 óra - akadálypálya ( családok, csapatok
Y vetélkedése)

12 óra - Kulturális bemutatók

5 13 óra - Ebéd (A DÉLELÖTTI PROGRAMON
v RÉSZVEVÖKNEKINGYENES! Tányért, kaiialut
"'", hozni kell!
;;. 14 óra - Tréfás vetélkedők, sportversenyek,
?.. lövészet, foci, várjáték, szán-diábom, kötélhúzás,
JÍ zsákban fütás^)
J; 17 óra - Eredményhirdetés

Egésznap büfé, tombola (Húzás: 17°° órakor)
;A Értékes nyeremények, sportszerek, pólók, játékok,

sapkák, könyvek!
Mindeiikit szeretettel vámak a

Tfrmészetjárók
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Ifiletill

^elhívás

Szüreti Mulatság 1999. szeptember 25.

A Pilisborosjeiiöért Alapitvány a kultúra táinogatásáért minden évben különböző
kozösségi rendezvényeket szervez. Az elöző évekbeu Alapítványi Esteket, gyermekmű-
sorokat reiideztünk. 1998-ban a Szüreti Mulatság és Szüreti Bál szervezésével bővült
az általiuik táinogatott kulturális müsorok sora . Ezt a hagyoiiiányteremtö programot
szeretnéiik az idéii is megrendemi Ahlioz, hogy a rendezvéiiy színes és színvonalas
lehessen támogatókut keresüiik.
Programunk: 15 órakor felvonulás Fő út- llona utca- Budai út
résztvevök: iiéptáncosok. füvós zeiiekar , inajorettek, kézilabdások, focisták beöltözött
polsarok, liintók, lovasok, szíii|átszók, boiosgazdák.
A három busyjnegállóhaii I - 1 borosgazda varja és kínálja a felvonulókat finom szőlővel
és burral. A Művelődési ílá/Aoz vissziiérkezve kulturális bemutatókkal folytatjuk a
inulatságot. A helyi ainatör művészeti csoportokon kívül a szomszéd községekből is
érkeznek veiidég niüvcszek.
20 órakor kezdódik a liagyoináuyüS Sváb Bál a Pilischer Sramli zenekar
közreműkötlcsóvel
Táinogatásávul lehetove teszi rendezvényuiik színvonalas lebonyolitását.
Alapitváiiyuiik a felajáiilott üsszegröl igazolást állit ki és a rendezvényen a támogatók-
nak kiilöii rekláinozva köszönjiik ineg. hogy segítségükkel megvalósíthattuk elképzelé-
seinket,

Alapitványiiiik száinlaszáma :11703006-20050973 Bp. OTPfflker. fiók Flórián tér.
Felajáiilásál személyesen is megteheti, ahol még bővebb, részletesebb felvilágosítást

kaphat ax Alapílvány titkárától :

Bereczkiné Szendrey Éva
tel: 336-377 és 336-480
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Szerv'eueti és Mükodési

Szabályzat
(folytatás)

Szavazás

47. §.
(1) A lü'fivisvlő-trstület dönté.wil^^ílt
sznvdzással hozza.

(2) A kepviselö-testület az alpolgánnesteri
tisztség bütaltcséröl titkos sziivazással ddiit. A
.k-épviselö-testulet az SZMSZ 45. §. (2)
bekezdése szeiuiti ügyekbeii (záit ülés
s/abálvai) iiidílváiiyn/liatja a titkos^szavazás
tartását.

(3) Titkos szavazas esetén a testiilet lagjai
köziil 3 tagu szavazatszámláló bizuttsagot állit
fel.
a s/avazat eredméiiyét a bizottság
jegyzököiiyvben rögzíti, az eiedmóny
kihirdetését gondoskodik

(4) A szavazásnál clősznr a inódosíló javaslatról
sztikséges clönteni, és azl követöen az eredeti
javaslatról

(5) Kéthannados döntés nincs.

(6) Szavazategyenlőség esetén a kérdést a
polsániiester nem döntheti el.

Név szerinti szavazás

48. §.
(1) A polgármester, ill. a képviselők
egyiiegyede (3 fő) indítványozhatja név szerinti
szavazás tartását, amelyről a képviselő-testület
egyszerű szótöbbséggel dönt. Név szerintí
szavazást kell tartani az Ötv. 18. §. (3)
bekezdésében írt esetben.

(2) A név szerinti szavazásnál a jegyző
betűrendben felolvassa a képviselő-testület
tagjainak névsorát, akik "egyetértek",
"ellenzem" "tartózkodom" kijelentéssel
szavaziiak, és azt aláírásukkal igazolják az erre
szolgáló külön íven. (Az ív a jcgyzőkönyv
mellékletét képezi. ) '''!sc-'

Az inte elláció

(Felvilágosítás kérés)

49. §.
(1) Az interpelláció valamely probléma
felvetése és kifejtése a képviselő-testület
ülésén, vagy ezzel kapcsolatos kérdés
megfogahiiazása a képviselő-testület
bizottságához, a polgánnesterhez
(alpolgánnesterhez), a j egyzőhö/

(2) Itrierpellálni a képviselő-testület és szervei
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben
lehet írásban.

(3) Ha az interpelláció benyújtására a
képviselő-testület ülését inegelőzően legalább 3
nappal kerill sor, úgy arra az ülésen érdemben
válaszolni kell.

(4) Az interpellációra adott válasz
clfogadásáról az interpelláló nyilatkozata utáii a
képviselő-testület dönl

50. §.
(I) Az iiiterpellációra a képviselö-testület
ülésén kell választ adni, indokolt esetben 15
iiapoii bclül iiasban kell válaszolni, a választ
pcdig ininden képviselőnek megküldeni.

(2) Ha a választ a képviselő-testület nem
fogadja el, döiit a további teendökröl, elrendeli
a lelvilágasitas kérés tárgyának bizottság általi
rés/Jetes kivizsgálását, melyben a
felvilácositást kérő is részt vesz. Az ügyet
iiiegtárgyalásra a képviselő-testület soron
következö ülé.sén elő kell terjeszteni.

(3) Az interpellációról a jegyzö nyilvántartást
vezet.

Kérdes

51. §.
(I A kerdes önJíonnányzati hatáskörbe tartozó
szervezeti, müködési, döntési, elökészítési
'ellegű felvetés, vagy tudakozódás.

(2) A kérdezés joga a képviselőket, az
önszerveződö közösségek képviselöit a
napirend tárgyalásáiiak befejezését követően
illeti meg.

(3) Kórdezui a polgánnestertöl
(alpolgarmestertől), jegyzötöl, bizottságok
Inökétöl lehet. A kérdésre válaszolni az

üléseii, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban
kell.

VI. fejezet

Az öiikomim ti rendelet alkotás főbb
szabálvai.

határozathozatal

52. §.

(1) Rendelettel kell szabályozni, többek között:

a. ) önkonnányzat éves költségvetése; (1992.
évi XXXVffl. törvény)
b. ) helyi öiikonnáiiyzati adók megállapítása;
(1990. éviC. törvény)
c. ) helyi népszavazás, népi kezdeményezés;
(Otv. 45. -51. §. SzMSz. 106. §.)
d. )képviselö-testűlet SzMSz-nek
meghatározása
e. ) képviselő, bizottsági elnökök, tagok
tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak
megállapítás (1994. évi LXIV. törvény)
f. ) részletes rendezési terv elkészítése (1997.
évi LXXVm. törvény)

g. ) kisebbségi öiikonnáiiyzattal kapcsolatos
NEK törvényben és az Ötv.-ben meghatározott
kérdésekbea;
h. ) öiikonnányzati szolgáltatások dijamak
megállapítása (1992. évi XXX VH. törvény)

(2) Önkonnányzati rendelet alkdtásat
kezdeményezheti a polgániiestemél

a. /képviselő;
b. / képviselő-testület bizottsuga.
c. / alpolgánnester, jegyző;
d. /település lakossági szervezetének

vezető testűletei;
e. / szabályozható tárgykörlien a7

érintett érdekképviseleti szervek.

(2) A képviselő-testület a lakosság szélesebb
körét érintö rendelet előkészítésénél
irányelveket fogalmaAat meg.

(3) A képviselő-testület állást foglalhat a
rendelet alkotás szükségességéröl, az
előkészítés menetéröl. (Meghozatal indoka,
előterjesztés határideje, felelős neve)

(4) A képviselő-testület elhatározhatja a
rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.

(5) A képviselő-testület a beterjesztettjavaslat
felett általános és részletes vitát is tarthat. Az

en-e vonatkozó polgániiesteri, vagy bizottsági
indítványáról vita nélkül határoz, egyszerii
szótöbbséggel.

(6) A rendelet-tervezeteket a Jogi Bizottsag
véleményére, valaimnt a jegyző törvényességi
észrevételével lehet a képviselő-testíilet elé
terjeszteni. üidokolt esetben a rendelet-
tervezetet érdemi vita előtt közmeghallgatásra
kell bocsátani.

53. §.
A rendelet-tervezetek előterjesztésében az
előkészítés során tettjavaslatokat szerepeltetiü
kell. Véleményi iyilvánítást lehet kémi

a tárgykör szerint illetékes
szakemberektől, szervektől;

= képviselőktöl;
= bizottságoktól;
= lakosság öiiszerveződő közösségeitöl;
= közvélemény kutató szervektől, stb.;

54. §.
(1) A képviselö-testület a szavazás során
először módosító javaslatokról, majd a
rendeleti javaslat egészéröl dönt.

(2) Ha több javaslat érkezik a rendelet egyazoii
részéhez, akkor a szavazás során inódosító

indítványok benyújtásának sorrendjében kell
szavazm.

55. §.
A ké viselő-testület által alkotütl Tendelct
ielölése: Pilisborosjenö Önlíormányzatának - a
reiidelet sorszáma, arabszáiiunal - évszáina -
zárójelben a hónap, nap arab számmal -
nnkormányzat rendelet - a tárgy niegiieve/.ése.
(hónap-nap: a rendelet megho/atalanak
liónapja és napja) pl.

Pilisborosjenő Onkonnáiiy/ar
l/1995. (VH. 29. )sz.

öiikonnányzati rendelete
a szemétszállításról

t=>

56. §. a Ötv.-b-u fbglall eltéé'ekkel - a/.
A rwideletet a pzlgámiester és a jefyzö írja állaniignzgatasi eljriTás . iltalános szabalyait
^l^ íigyeleinbevótelévcl liozza ineg.

IIatáiozat sorszáina arab száimnal/év/hó, nap/
Öiikoimányzati határozat megnevezés. (hóuap,
iiap u -.épviselö-testületi ülés napja, amelyen s
jelzclt számú határozat elfogadást nyert. ) pld.

57. §
A reiideletet a pulgánnesten hivatal
liirdetötáblaján. valunúnta helyi sajtóban közzé
kell teiuii.
-\ kihirdetés idöpoiitja a kifíigge. s'/tés iiapja,
inelvet a len. leletre is r;i kell vezelni. A
lakassáa, tajéko/.tatasara ci reiideleteket a helyi
újsagbaii is közzé kull teiini.

58. (;.
A reiidelctekröl a jegyzö nyilvantartást vezet,
h/. iikség szenut goiidoskodik a rendeletek
iiiódosításarol, luil.ályoii kiviil hclyezésóröl.

Határozathozatal

59. §.

(1) A képviselö-testület akarata a rendeleteu
kivill lintározat toniiájábaujelenliet iiieg rneg.

f2) A képviselö-testület hatósás.i határozatait -

Pilisborosjcnő Község önkormányy. at
(vépvisclő-tcstülctének

10, 1999 ( VIII.5. ) sx. rendelcte
a polgámiester, az alpolgármester
tiszteletdijáról, az öiikonnáuyzati képviselök
tiszteletdíjáról ós egyéb juttatásairól szóló
2/1999. (IQ. 2. ) sz. rendelet ( továbbiakbau tr.)
uiódosításáról .

1. §
A tr. l§-a hatályon kívül helyezve.

2.§

A tr. 2§-a hatályoii kívül helyezve.
3.§

A tr. 3§-a a következő alapján módosul:
(1) Az öiikonuáuyzati képviselő havi

tiszteletdíja a polgánnester részére
megállapított tiszteletdíj 18,77 %-a

(3) A képviselő-tesl. ülel öiikormán zati
ü ekben hozott határozata a lak-osság

kö/iiicgliullgatásokkal való ellátasával, a tielyi
tipusú liutaloui gyakorlasiíval kapcsolatosak,
illetoleg a7. czekk-el összefliggö szeinélyi, tárgyi,
aiiyagi teltételck l)iztnsílás;iról s/ól és nem
igényeliiek- rendeleti t'nnnát.

(4) A határnzatok lehetnek:
hatósági egyedi, norniativ, egyedi. kifelé- vagy
bet'eló ható, ügydöntő, vagy ügyrendi, elnevezés
szerint: véleinényi iyilvánitás, észrevótel,

megállapodas stb.

60. §.
A halainyíithozataloknak léiiyegre töro,
liatáridöt és t'elelős szeinélyt mcgjelölő
inegfogalmazásbaii kell megjeleiuiie.

61. §.
(1) A határozatok inegjelölcse:

( továbbiakban ulapdij --. 15.000 Ft)

(1) IIa a képviselö bizottságnak taga a
tiszteletdíja az alapdíjon telül - több
bizottsági esetéu is - az alapdij 50%-a.
( 15.000 Ft+7.500= 22.500 Ft)

(1) A bizottság elnökének tiszteletdija az
alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági
tagság esetén is - az alapij 100%-a.
( 15.000+15.000= 30.000 Ft)

(1) A bizottság nem kepviselö tagja (külsö
tagok ) az alapdij 50%-árajogosult.

(7. 500 Ft)

(1) A Ki sebbségi Öiikonnányzat clnökének
tiszteletdíja az alapdij 100%-ával növelt
összeg.

( 15. 000 + 15. 000 = 30. 000 Fl)

1/1995. (VH. 29. ) Onk. határozat.
(szöveg - felelös - határidő)

62. §.
(\)A számozott határozatokat a jegyzökönyvből
készült határozat-kivonati formában meg kell
az órintettekiiek. (Szükség szerint felelösnek,
kepviselökiiek, péiizügynek, jegyzőnek,
polgánnestemek.)

63. §.
A hatarozatok iiyilvántartásáért ajegyző felelős,
végrchajtásáórt a határozatban inegjulölt
S7,einóly.

(folytatás a következö száinban)

(1) A K isebbségi Önkonnányzat képvisel '
ta^jai - k'ivéve a Kisebbségi
Onkonnányzfit elnökét, a közsóg
Képviselo-teslületéiiek képviselő tagjait-
az alapdijrajogosultak
( 15.000 Ft)

4§
A tr. 4§ (1) bek. hatályon kívül helyezve.

5§
A tr. 5§ (1) (2) bekezdése hatályou kivül

helyezve.

6§
(1) A rendelet 1999. Augusztus 6-án lép

hatályba.

Szegedi Róbert Dr. Hegedüsné Schmidt Agiies
polgánnester jegyzo

A liagyomáfiyohiak megfelelöcii iclni is
aiiguszttis 20-án adták át a kitwitetn
diszpolgári cimet. Ehheii az évbeii három
kitiiiitetett volt. veliik kósziiltek az alábbi
iiiterj'iík.

Allenschpach Madeleine

Ki'ih'rs Mucleleiiie Asszony! Mióta ismeri cs
srgiti köz.wgimket, hogycm keriill velünk
kapcsolatba?
Mar kileiicedik évc ismerem Pilisborosjenöt, a
Keresztes Növereken keresztül. Az Onok
reiulszeivaltása következtébeu a Keresztes
Növérek rendje isinét müködhetett, s éppen én
is a svájci központbaii voltam, inikor Enikö
iiövér (az előző vezetö növer) helyet kercsett a
valainikor Zsánibékoii megtelepedett reiid
újraiudításához. Akkor meriilt fel, hogy
Pilisliorosjeiiöu a plébáuia kert és épülelei
alkalinasak lchetuek. Az épitkezéshez én
vallaltam, hogy összegyüjtöm a péiizt. Ezt

követte a régi iskola épület Missziós Ház/á
alakitásu, illctve a kcrt inegvásarlusa. A
kolostor majd a missziós h;iz avatásan itt
voltam, s akknr láttam, liogy további.
rendszeres segitségre is szükségük van.
Ezck hatulmas összeguk! Hogyan gyiijti össze?
Kik segifvm'k bi'mmnket?
Gossau kürnyékén ina inúr inindenki tudja, hol
vaii í'ilisbornsjeiiő, az emberek segitökés/ek,
de nieg kell öket szólitani. s tennészetesen meg
i.s kell szervezni az adományok g'y'űjtésót. Igen
sok ismerósöm, családtagjaim (négy növérem
szintén keresztes nővér), rokonaim segítenek,
de ma már cégek, gyárak is gondolnak
felajanlásaikkal az Onök faliijára.
Az a sok - sok acloniáiiy: kakaóportól a
hübiikoc.'iiig 17 keivkpároii a ruhanemun
kwsztul mind az Öii nniiikáju? >'.
Nos. csak az elsö rész, az összegyűjtós, ezt
követi az itteni szétosztas, amit Szimeth Géza
kántor úr végez.
Kvilvrs Madeleinc Asszoiiy, köszönjük önzetlen
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szerctő munkáj'át, kivánjuk, hogy jó
t'gcszséghen nmnkálkodjék sok rászondó
javára!
A mai diszpolgári kitiintetés j'ele annak, hogy
érezzuk és köszönfük a rólunk való
gcitidoskodást!

Wir begrülien unsere neugewálten
Ehrenbürgern

GemaB der Traditionen. haben wir am 20.
August die Urkunde der Ehrenbüigem
feuerlich übergeben.
Iii diesem Jahr, haben wir drei
Ausgezeichneten, und mit Ihnen haben wir
Iiiterview aufgenoniinen.
1. ) Madleine Allenspach /Schwer//

- Lu'hefraii Madelfine! Ab wcirm kemien
sie iwserDort'imdhelfen ims, wie sindSie in
Kontakt gemten mit tns?

^>



- Schun ) Jahre bin ich in Pilisborosjenö/
Weindorfbekaimt, durch des Schwester Ordens
des Heiligen Kreuz. Ihren Gesellschsaftlichen
System Wecfcsel nach, komite der Orden des
Heiliegen Kreuz, wieder fuiiktionieren, und ich
\var soeben aiwesend im Mutterhaus in der
Schweiz, als Schwester Enikő (die vorherige
Oberschvvesterin) für den Widerbegiim ein
Sitzort suchte fűr den ehemahliegeu in
Zsámbék ansalichen Orden. Dort tauchte der

Gedanke auf, in Pilisborosjenő kömite der
Kirch-Garten uiid Gebaude Günstig sein. Für
den Baii habe ich die Aufgabe übemoimnen das
Geld zu verfügung stellen. Danach volgte der
Umbau der Alte Schule zur Mission Haus,
beziehungsweise der Kauf des Gartens.
Wáhrend des Aufweicheus des Klosters und
danach des Mission- Hauses war ich auch hier,
und dami habe ich es erfal-u-eii, das auch
weitere und auch stándige Hilfe gebraucht
werde.

- Dcis sind aber machtigen Stimnwi!
Wie sanmieln Sie es? Wer sind die, die uns

helfen?
]n der Umgebung Gossaus wissen heute schon
alle, wo Weindorfzii fiuden ist. Die Leute sind
hilfsbereit, aber maim mufi Sie ansprechen mid
mami muá auch das Saimneln der Spendungen
organisieren. Selir viele Bekannten und
Mitgliedem meiner Fainilie (vier meine alteren
Schwestem, die auch Mitgliedem der
Heilicgen Kreuz Ordeu sind), meinc
Vei-waudten helfeu. aber Heute helfen schou

Finuen, Fabrikcii auch, deiiken mit Ilu-en
Verptlichtiingeu aii euerein Dorl.

Die viele-viele Geschanke: von Kakao

his Bahywageii, wid Fahrrade imd Textilieii
vinziiholeii ist alles Ifire Arheit?

Nun, nur die erste Fase, die Sanunluiig, daiiach
volgt die IIiesige Verteilung, was von Uireii
Kantor Hemi Géza Szimeth gemacht wird.

- Liebe Praii Madeleine. .wir bedanken

ims fiir Ilirc uneigenmitziger und Ihre uns zu
Liebe Arheit, \vir wünscheii, dass Sie in guten
Gesvnd sich fur viclun rf/c angewiesen siiid
hetntigeii. Dic Aiiszeicluiwig als Elirenhwgerin
ist die. Zeiclmuii^, dass wir spiirvn und danken
ttin dir Sorgr die Sie hahcii an uns.

(Ubersetzung: Robert Szegedi)

tulajdon.
Kik kapj'ák ezeket a támogatásokat?
Többféle listával rendelkezmik, amit az óvoda,
az iskola, valamint az öiikomiányzat szociális
muiikatársai készítenek, de tennészetesen az
egyház is ismeri a rászorulók körét. A
támogatás részben péiizbeli - emiek forrása is
Madeleine asszony - részben pedig
természetbeli, elsősorban élelmiszer és
ruhanemű. A cél a rászomlók gondjainak
enyhítése, s tennészetesen a kereskedelmi
forgalombahozatal tilos!
Ezehiek a Magyarországra eljuttatása,
elvánwlása, adminisztrációjának intézése
ugyancsak az Őn vállán van, a szétosztás
techmkai részéről nem is beszélve!

Nem is tudná ezt egy ember ellátni, többektől
kapok segítséget, de a legfőbb segítöm,
feleségem Erzsike.
Az ezeredfordiilóra templomimk gyönyörií
szines ablakokkal készül. eimek szervezésében

ugyancsak résztvesz.
Valóban készülíüik erre a nagy munkára, itt
említein meg, hogy bár Madeleine asszony
szerényen nem szólt róla, de egy ablak teljes
költségét vállalta, ami igen nagy összeg. A
templombajárók láthatták, hogy a hívek
adomáuyaira is számítuiik, s bíziuik beime,
hogy a hat művészi ablak valóban elkészűl
maid.
Kap-e az önkormányzattól támogatást?
Igen, sőt, még az előző rendszerbeu is kaptmik
anyagi támogatást a temető femitartására,
bizonyára az ürömi példa is segített ebbeu,
ugyanis ott az akkori tanács vette át kezelésbe a
temetőt, de a terhek meglehetösen nagyok
voltak. Emiek (is) köszönhetően nálunk az

Szim th Geza

Kedvcs Kántor úr! Még a tumplumhajáró
enihei't'k is csak cnniyit tudnak. hogy Oti
szolgáltatfa az cgyházi zrnét, de vaj'on milym
nit'i.y irányú tevékeiiységgel szolgálja mfg
Pilishoro.'ijem')t:
Valóban, a teiiiplomi zene mellett az
egyházközség, a temetö és a temploin
tecliiiikai-anyagi űgyeinek rendje is rám
tartozik, de ezeiikiviil - ahogy az elözö riportban
szó volt lúla - Madeleine assxonv altal küldött

niha élülmiszer és péiiz támogatas sxetosztiisa
is iv, cn feladalom. Minden hóiiapban
reiidsxercs scgitseget tuduiik adiii elsősorbaii
idős rászonilóknak, s eiTöl havi elszí'imolás
késztil az adományozó számára. Ezeiikivül
felíigyeleni a Missziós Házbau lévő idősek
ottliouát, iiiely miut ismert iigyancsak egyhíizi

egyháx goiidozya a sírkertet.
Ennek a rendkivül szerteágtizó, ii fahi ni'pél
segito mwikaiwk komoly trrlie kíviilról ncm
láthütó, rddig sokan tcilán num is tudtwik sok
miiidrmvl. .

Kívátiuiik d tovdbbiukbuii /.>. kitartást, eröt,
rgészscget <;.s gratulálunk a megrrdemült
kiliinlelü. 'iliez!

Tóth Gáspár

Aki csiipán pár évvel ezelőtt keriilt
Pilishoriisjenöre úgy ismerheti Önt, niint egy
kedves idöst'. li h embert, akinek az utcán mindig
vaii egy-két kedves szava gyerekekhez-
fvbwttckhez. Evek óta a helybeli Nyugdij'as
Klub vezelöje, mely feladat ellátását a mostani

ünnepségen a tagok köszöntőjénél szebben,
Kiss Andrásné versénél közvetlenebbül

megfogalmazni senki sem tudná. Mit illik még
tudmmkOnröl?

Amiak a nemzedékiiek a tagja vagyok, aki a
század elején szuletett, az I. világháború elott
és végig élte ezt a balsorsverte magyar XX.
századot: I. világháborút, Trianont, kisebbségi
sorsot, világgazdasági válságot, anyaországhoz
csatolást, II. világháboriit, visszacsatolást
Csehszlovákiához és száműzetést. Elég eimyi,
88 évbe belefért. Itt az anyaországban azt
szoktam mondani, én akkor érzem magam
ctthon, anükor átmeyyek Komáromban a Dmia-
hídon. a szülöföldenire. Boldoganjöttem ide a/
üldöztetések elöl, de nem tudtam úgy gyökeret
vemi, ahogy az illene egy anyaországbaii, mert
én ott éltem, ott nőttem emberré és ott csúfolták
ki a magyarságomat. Ott szenvedtem nieg azért,
mert magyar vagyok, itt köimyíí magyarnak
lemü, nem is lehetek más. Ott kell azért helyt
állni, hogy valaki az maradjou, ammek
született.

A pedagógus pályán működtem egész
életemben és sose bántain meg, ha tízszer
kezcleném újra. Igeii jól éreztem magam a
gyerekek között. Mikor átkeriiltünk, az iskolák
államosításakor igazgatói beosztásba kerilltem.
Az első helyem Cegléd inelletti községben volt,
amian 51-beu keriiltíüik ide ugyanúgy igazgatói
beosztásban, de a Rákosi korszakbm. Emiek az
volt a nevezetessége, hogy a politika bevonult
az oktató-nevelö inmikaba és kaptunk olyan
reiideleteket és intézkedéseket, ainiket jó
lelkiismerettel nehéz volt elviselni és azon

gondolkodtam, hogy tudnék megszabadulni
ettől az állástól.

lemondani,
^edtek, azt
a "járásnál":

^yiink veled
úért akarsz te

Majd mi
'.;;!:i:;|i:::;:;:::::., iiem leszünk
ÍIÍIÍI 'e. " Akkoi

|||i:::: 'Í; abe, hogy ezt
iem szabad

amikor ők

;ngem, s nein
inegoldás,

továbt'

magam és
a

felsóoktatásba. Fájó
s ívvel, hiszeii ha elmoiidom odahaza, azt
moniljak: "Milyen líaniert csmáltál te
Budapesten lettel egyeteini tanár abból a kis
Gtirani ineiiti t'aluból."

Ugy órzeiii, az éii lúvatásom inegcsúfolása volt
ez, hiszen soha nem akartain oiman eljömii. Ott
nlyun megbecsülésbeii volt részem, ami itt az

unyaországban elképzelhetetlen. De a falum
egyhannadát deportállíik. Sirva megyek haza és
sirva jövök el. Tartom velük a kapcsolatot
levelezéssel és személyes találkozással.

Gratulálunk az elismeréshez. További

egészseget és lelkesedést kívámmk!

Imaszáiidék

Azok, akik a tömegkommuiiikációs
cszközök teriiletén muiikálkodnnk,
legyenek mindig felelősségíik tud. itábaii cs
levékenyen kötelezzék el magukat az Atya
képére és hasonlatosságára lcremtett.
minden emberi személy méltóságnnak
tiszteletben tartására!

Ha csikorogva is, de az iskolák kapiii e
lióuap hallatára kinyíüiak. Várják a kicsi
és nagy diákokat. Hellyel kínálják őket, s
igének tudást, bölcsességet.

Az ember. ha felnő szívesen emlékszik
gyermekkori iskolájára. Bár ezt az iskolát
lelváltja az élet iskolája. Tantárgyainak
alapjait kicsi koninktól rakosgatjiik.
llyenek: Feg)'elem, fígyelmesség, tapintat,
jószí\aiség, őszinteség... és lehetne sorolni
mindazt. ami az embert embersé 'essé

teszi, s mindarról, ami az élet iskolajának
értesítőjében szerepel. Ezekről az örök élet
érettségijén számot kell adni, ott énünk,
egyéniségünk kendőzetlenííl áll majd
elöttiüik.

03. Nagy Szent Gergely pápa és
egyhiíztauító
590-beii választotlák pápává, 604. március
12-éu halt ineg.

05. Evközi 23. Vasárnap

07. Boldog Márk, István és Menyhért
áldozópapok, kassai vértanuk

08. Szuz Mária születése, Kisbol-
dogasszony iinnc|>c
A inai üimep credetileg annak a
jenizsáleini temploiimak í'elszentelési
évfordiilója, aiiiely ott áll, abol a
Itagyomány szerint Mária szülelett /ma
Szent Anna teniplom/. Bi/.áiicban és
Rómában egyaránt inár a VI). században
megünnepelték Maria születésnapjál. Rajta
kivül csak Jézusnak és Kereszlclő Szent
Jáiiosnak üljiik meg földi sziilctésnapját.
Ez a nap a nagy Maria ünnepek közé
tartozik.

12. Evkozi 24. Vasárnap Szűz Mária
sxcnt ncve

13. Aranysxájú Szcnt János püspök és
egyháztaníto

14. A Szent Kcreszt felmagasztalása
Jeru/. sálemben évröl-évre felmutatták a

keresztfa olt őrzött darabját a Szent Sir
bazilika felszentelésónek évfordulóján.
Egyúttal azt is iinnepeljük, hogy
Herakleilosz császíír 629-ben személyesen

vitte vissza őrzési helyére a kercsztfa
ereklyét, amelyet előzöleg a perzsák
elraboltak.

15. A fájdalmas Szuz Anya emléknapja
Simeon így szólt Máriálioz: ... a te lelkedet
is tőrjárja át.

16. Sxcnt Kornél pápa cs Szent Ciprián
puspok vértanuk.

19. Evközi 25. Vasárnap

21. Szent Máté apostol, evangélista
Urain, adj tiszta elmét, hogy lássak!
Uram, adj alázatot, hogy halljak!
Uram adj szeretetet, hogy szolgálhassalak!
Urain, adj hitet, hogy benned
maradhassak!

/DAG HAMMARSKJÖLD/

24. Szent Gellért |)ü, 'pölí és vértanú

26. Evközi 26. Vasárna|)

29. Szcnt Mihály, Szcnt Gábor és Sxcnt
Rafacl loangyalok

30. SzentJeromos

Legfőbb tevékenysége a Szeiitírás latiiira
való fordítása volt A^ulgata/.
"Minden irás, amit az Isten sugalmazott,
jól liasználliató a tanításra, az érvelésre , a
feddésre és az igaz életre való nevelésrc,
hogy az Isten embere tökéletes legyen, és
mindenjóra hajoljon."

/2TIM3, 16-17/

SZENT ISTVÁN NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Ki ülsz az égben a vihar felett,
En istenem hallgass meg engemet.

Hozzád megy szívem és ajkam dadog,
I lazámért reszketek, magyar vagyok.

A népekkel ha haragod vagyon,
A magyami ue haragudj nagyon...

k-ezdődnelc a sorok Szép Emö Iinádság című
versébeu, melyet Taskovits Judit szavalt kiváló
elöadásban a művelődési ház szépen felújított
iiagytennébeii. Az timiepi műsor a Szörényi-
Bródy szerzöpáros István a király rockopera
betétdalainak és Nagy Aiiett, Horváth Viktória,
Kávai Renáta és Taskovits Judit által előadott
szavalatokból tevődött össze. Az üunepi
beszédben Szegedi Róbert polgármester
beszédét a morális helyzet téma köré építette.
Beszélt István király fíához intézett
intelmeiröl, mely alapszabályokat- amelyek ma
is megszívlelendők-az alábbiakban idézte:
"- A katolikus hit megőrzéséről szólva kéri
utódját, hogy a királyi méltóság raiigját csakis a
hivők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el.
Fiától e téreu példamutatást várt el alattvalóik

iranyábau.
- Főemberek és vitézek tiszteletét várja el,
mert a toemberek Istvámiak vitézek hűsége,
erőssége, serénysége, szivessége és bizalma, az
ország védőfalai, a gyengék oltalmazói, az
ellenség pusztítói, a határok gyarapítói lesziiek.
- Ha becsületet akarsz szerezni királyságodiiak,
szeresd az igaz ítéletet. Ha hatalmadban akarod
feimtartani lelkedet, tílrelmes légy, óvakodj
bírónak lemii, ám öriilj királynak lemii ós
iieveztetm.
- Az egyi iyelvíi és egyszokású ország gyenge és

esendő. Emiélfogva megparancsolja Jiogy a
jövevényeket jóakaratúan gyámolítsa és
becsben tartsa, hogy nála szívesebbeii
tartózkodjanak, mintsem hogy máshol lakjaiiak.
-A tanácsokról szólva meghagyja, hogy az
elődöket kövessék a fíak. Az engedetlenség
pestis a királyságban."

Záróakkordkéiit az elöadó kifejtette: " Az
elszenvedett anyagi és szellemi sérelmek
utóhatásakéiit le kell küzdenüiik a morális
züllöttséget és fertőt . A történelem sohasem a
múltnak szól, hanem mindig a jövőnek.
Magyarország gyarapodásának, fejlődésének
elérése számára a további ezer évre szóló
feiuunaradásmik biztosítékának látszik az
európai gazdasági, társadalmijogi és kulturalis

inorális rendszerbe történő gyors visszatérés
zálogként. Ezt az átmeneti állapotot hasmálja
ki az ügyeskedők, a zavarosban halászók
csapata, ainint megengedjük. Bízliatmik abban,
hogy az európaiság, mint történeti kategória
nem vezet minket a következő évezredben
olyan irányban, amelynek végén
államiságuiikról, érdekeiiikről szégyeiikezve
vagy sémlten kelljen utódaiiikiiak tanulságokat,
tapasztalatokat szerezniük."

A beszéd után Perczel Ferenc és Szénási
Mónika előadásában Vivaldi: Aiidante cimű

gitárduóját hallgathattiik meg. Ezt követte a
Díszpolgári címek átadása. A szervezők arra is
gondoltak, hogy az ajándékok mellett egy
kedves Heiiu-ich Heine verssel is köszöutsék a
kitüntetetteket.
A nemzeti szalaggal átkötött kenyeret Dr.
Hegedűsné Schmidt Agnes jegyzöasszony
szegte meg, s kínálta ajelenlévőket.
Az ümiepi műsor a Szózat eléueklésével
fejeződött be, majd az íümep alkalmából
rendezett fogadásra várták a jelenlévőket.
Köszönet a szervezök Bereczkiné Szendrey Eva
és Galambos Ferenc muiikájaért.
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Bár visszavonhatatlanul itt van az ősz, még a nyaral
idézi az alábbi írás, melyben az iskola tiszai táboráról
olvashatunk élménybeszámolót.

TISZAI TÁBOR

Fclso-Tiszai túrák egyik legszebb álloniásán Tivadaron a
Kalica kcnipiiigben láboroztak isktílánk 32 bogárkái.
Kiilttirált, szép, ti.szta köniyczelbeii jól órcztiik iiiagiiiikat.
Kéiiyeliiiesen elfértüiik a gyerekek által lioxott cs abbíiii a 3
iiagy sálorbaii, amit az iskola biztositolt számuiikra.

Slrandolason kiviil gyalogos túrákra és kerékpáros túrákra
volt lehetőségiink. Fónyképeket visszanézegetve sok-sok
emlék idcződik fel, inint a szoborépítés izgalinai,
agyagcsúszdázás, falumúzeum szép képei. A táborról késziilt
többi íéuykép riz iskolában inajd megtekintliető lesz.

Vizliányó Aiúkó

; B^ftitíl'ISIIJ CTilÍilÍIÍIÍIIÍNis^

Dinnyefalatozás

SPO RTD EI. IJ I AN

Neni volt kegyes az idojárás a
reiidezv'ény előtti éjszakán, de ráadásként
bőveii hiillott móg a kezdés előtti eg}-két
órában is. A szen/ezők így Uröinmel
egyeztetve másuapra halasztották a
inérkőzéseket. Mivel a nap azonban
ragyogóan kisütött, s nem sikerült
uúudeiikit értesíteni, így azok akiket az eső

Futball

sem liidott elriasztani, összegyííltek, Galainbos Ferenc képviselő tette meg,
sepríível pályát sepertek, vizet ve/eltek, inelynek ercdméiiyei:
beöltöztck, s nekiláttak bemelegiteni.
Sxegedi Róbert polgániiester köszöntő

szavai utáii, megtelte a kezdő n'igást, s a
csapatok edzőmérkőzést tartottak egymás
között.

Másnap inár ragyogó napsütésben
kerüllietett sor a sportdélután
megtartására. A mérkőzések kezdőrúgását

Pilisboros.jenö - Dröm

Serdülő: 2 : O

Ifí: 1:1

Felnött: 2 : 2

Ha úgy nezem .. iiagy léptekkel haladnak előre a sárga-kékek, azaz
Pilisborosjenő t'utballcsapata. hiszen lássatok csodát, a traktor
tárcsajának, a kisgép lolólapjának és persze kézzel hajtott lapátokiiak
és gereblyékiiek küszöiilietően kiegyenesedett a jatszótér melletti
tciiilet. Tgaz a csapadék itt is niegtette niunkaját, s Kőmüvcs Kclemen
balladájálioz hasonlúan. amil ina elgüieblyó/.nek, az iiiasnapr..
biicka\'a foniialja magát. All két kapi i tclszcrelt lialókkal, vamiak

labdák, egységes mezek és aini a lcgfontosabb egyre több és több
kilatosató és sportot íiző gyemiek és felnőtt. Joslatok, kételyek,
liasznos es hasznosi(Jialatl;in jó tnnácsok e palva elkészülte kapcsán
is meglogalmazódlak, dc szereiicsére a " Ibg^juk iiieg és vigyéteken"
gvőzelmet amtott a scgítők ós tamogutók csapata, Pedig mindaiinyian
jól liidjiik, az eröket összponto.sitva hatékoiiyabb, látvanyosabb
crcdmeny lctt volua felmulatható. Az (Diikormányzat további 30.000
forintol tiidott átadiii a inezek niegvasárlásához, mely összeget egyik
képviselöiik egy havi képviselöi tiszleletdíjának felajánlásával
bővitett. A szakosztály elég gyakran ülósezik, hiszeii bőven van
niegbeszélni valójuk. Ideiglenes vezetöjük Soltész Aiidrás lett,
lielyettese L.e.iigyel Rudolt'
Céljiik. liügy minól több focit kedvelö, töinegspoitot szerető tagjuk

legyen. Vámak is minden labdát kergetni vágyót már 6 éves kortól a
végtelenig. Es nemcsak fiúkat, hanem lányokat is. Beszólgetésünk
alatt 3 leányzó is riigta a labdát férfiasan. PIasonló leudületel
kívánuiik a folytatáshoz!
Mert ha ;izt nózem, milyeii hosszú még az út egy szépen kiépített,

állandóan gondozott, rendezett teriilet megvalósításáig , akkor csupán
pár lépést tettünk, de már nein álliink egy helyben.
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Sportlövészet

Európa-bajiioki ezíistémiet szerzett az Angyan,
Sike. Tasi osszeállitasú l'iitó cellövö trió.

A sportolók közul T;isi Tamás községüiik lakója,
kiiiek - ós cyapattiirsaiiiak- gratulálunk és további
sikerekel kíváiuuikl

Megkezdődik a küzdelem...

Figyelem'

Uj s/.olgaltatas a Könyvtárban!
Szeptember elsejétöl tarsasjátékot is lehel; kölc.söiiö/ni a Községi Köiiyvtárból.
Lehetősóg van ;irra. hogy müideii póntek délután a játékokat kipióbálhassák a
gyerekek ( és ajíilekos kedvű feliiőttek) és utáiia kikölcsönözliessék azokat.
Ezíiton kérem, akinek van kinőtt, megimt, de mcg hasziialható társasjátóka, azt
szeretettel (ögadoin a köiivvtííri játéktárbd.

Eva néni

Kérem, elo.ször rövidcn mutatkuzzon be!

Otödik éve lakunk Borosjenőn, s bár
korábban a inagyar átlagiiál többször
köllöztiiiik, aiinyira szeretiink itt élni, hogy
iniien már biztos nem mcgyiink el! Férjem
iiieruök, én közpazdász vugyok, a
K.iilkereskedelnii P'öiskola Europai Unió
Taiiszckének prdfe.sszora. Nagy családunk
vaii (öt g\'crekct neveltünk fel), de ma már
csak a legkisebb, főiskolas lakik velünk.
S/crencsére a faluban lakik a nagyobbik
I.'uiyiuik, férjével és kót kislányával.
Január óta a Hirmondó szcrkesztője.
Kik kószílik az újságot?
A főiskolán 6 évig szcrkesztettem a
Főiskolai Füzetek c, tiidományos
kiadvanyt, íg', ' a szerkesztósre való
í'elkercst bizonyos syakorlat birtokában
köszönellel clváll;ilt;iin. Tennészetesen egy
kitüiiö K;írda össziniiiikája a lap, néha én is
irok kiilön cikket. dc a fu feladat a
koordinálás.

Kik a s^erkesztőbi/. ottság ta^jai?
A szerkesztöi kiiievezesnel a Kulturális
Bizotiság megliallgatott, s jóváhagyásával
a közremííködők a lap szerkezetének
megfelelően dolgoznak:
. a fö feladatot, a lakosság tájékoztatását
az őket érintő iigyekben, ötikormányzati
liatároziitok, íílések lémái stb. a
jegyzuasszony anyaga adja. (Tudom néha
unalmas, sőt átlapozzák például a "népi
kezdeuiéuyezéssel kapcsolatos eljárási
kérdéseket", de ne feledjiik, liog^' törvényi
kötelezettsóg a tájékoztatás!)

. az egyházi liirek szerzője
érteleinszerűen - a keresztesnővérek
közremííködésével a kántor úr

. tenuészetesen minden szerkesztői íílésen
jelen van a lap kiadója a polgármester úr
. rendszeresen kapunk híreket az iskolától,
a kézilabdásoktól, remélem a megalakult
hitball csapattól is

. a kultúra-szabadidő-sport rovatot a
kedves riporfkészítőm gondozza

. a lap uyitott ininden olvasói levélre, az

eddig érkezetteket maradéktalanul
leközöltük, de természetesen, a lapzárta
bennünket is szorít.

Meddig lehet cikkeket leadni?
Tudom, korainak tűnik, hogy minden hó
12-e. de - s ezt már többször közzétettük -
a későbben érkezett anyagot nem tudjuk
közölni.

A tipográfíát készítő kollega leküzdve a
technikai hiányosságokat is, ininden
erejével azon van, hogy az első változat
időben elkészüljön, s önkéntes
közremííködő, nyugdíjas magyar tanárnő

M..
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nézi át elöször nyelvlielyességi
szempontból. (A nyomda "ördöge" persze
ennek ellenére sem alszik, így itt is és most
is szíves elnézést kérek az esetleg
bennmaradó hibákért!)
Ezt követi az első szerkesztett, u. n.
nyomdakész "kefelevonat", melyet én (is)
átnézek, sjöhet a nyomda.
Tó lenne, ha mindenki a hó első napján
megkaphatná a Hirmondót!
Valóban ez a cél, ezért van a korai
szerkesztői záróra. Mivel az orvosi
ügyeleteket is közzétessziik, kötelességünk
is, hogy időben eljusson a lap minden
érdekelthez. Több próbálkozás volt a
rerjesztéssel, még az előző szerkesztő
idején is. Az önkormányzat a júliusi

száinban is hirdetett kézbesítői állást, bár
tudom, hogy vannak munkanélküliek a
faluban, sajnos nem tolongtak a
jelentkezők...
Jelenleg a postával van megállapodásunk,
s a kézbesítők (akik kiválóan ismerik a
falut) vállalták külön javadalmazásért a
Hírmondó terjesztését. Bízom benne, hogy
lassan ez megnyugtatóan rendeződik.
Tcrvez-e formai, tartalmi változtatást?
A formai remélem már észrevehető
(egyelőre a saját otthoni komputer
technikánk jóvoltából, de talán hamarosan
az önkormányzat is tud vásárolni néhány
alapvető technikai kiegészítőt),
megjelentek képek is! Ezt szeretnénk
tovább tökéletesíteni, kis ábrákkal például
jelezni az egyes rovatokat stb.
A tartalmi változtatásnak koriátot szab a
terjedelem, illetve a költségvetés. A cél,
hogy a kiadás csak az iiiflációnak
megfelelő százalékban térjen el az előző
szerkesztésben megjelent lap költségénél.
Pedig olyan sok minden tervünk van!
Van, aki hiányolja, s van aki helyesli,
hogy a 2097-ben megjelenő írásokra
nem reagál a Hírmondó. Mi az
álláspontja a szerkesztőségnek?
Tulajdonképpen az előzőekben már
válaszoltam is. A Pilisborosjenői Hímondó
célja a lakosság korrekt tájékoztatása inind
az önkormányzati, mind a falu életét érintö
kérdésekben. Szigorú költségvetés alapján
működik, a közösség pénzén nem tartjuk
célszerűnek a terméketlen vitákat.
Sajnálatosnak tartom egyébként, hogy
ilyen kis faluban két kiadvány él
párhuzamosan.
Végezetül milyen kívánságot fogalmaz
meg?
Erre is azt mondom. az előző kérdés már
tartalinazza. Erjük meg azt az időt, amikor
egyetlen, korszeríí technikával készült,
magas színvonalú tájékoztató jelenik meg.
Köszönöm a beszélgetést!

- GYEREKSAROK
K dves gyerekek! Három könnyű kérdésre kell válaszolnotok három hónapon keresztul. Aíindeii hónap 20-ig dobjátok be a helyes

választ az Önkormányzatnál kihelyczett HIRMONDO feliratú ládába!
Akik mind a háromforduló mindhárom kérdésére helyesen válaszolnak, bekerülnek az újságba és köztűk egyfutballabdát

sorsolunk ki.

A második helyezetté egy gumilabda, a harmadiké egy teniszlabda.
Jó szórakozást!

1. Mikor (pontos évszám!) költöztek Pilisborosjcnőre sváb őseink?
^

2. Hogy hívták első királyunk cgyetlen fíát?

3. Milyen állat a bölömbika?



Orvosi ügyeletí bcosztás
Dr. Kormos J.

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. PéterJJy L.
Dr. Kormos J.

Dr. Borsi Zsófia
70 Dr. Borsi Zsófia
11 Dr. Borsi Zsófia

12 Dr.
13 Dr.
14 Dr.
15 Dr.
16 Dr.
77 Dr.
JS Dr.
19 Dr.
20 Dr.
21 Dr.
22 Dr.

Borsi Zsófia
Kovács L.

Borsi Zsófia
Kormos J.

Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Kovács L.

Borsi Zsófia
Kormos J.

23 Dr.
24 Dr.
25 Dr.
26 Dr.
27 Dr.
28 Dr.
29 Dr.
30 Dr.

Borsi Zsófia
K.ormos J.

Kormos J.

Kormos J.

KovácsL.

PéterJfyL.
KormosJ.

Borsi Zsófia

A Nagykevély Gyógyszertár
új nyitvatartási ideje:

IIétfőtől csütörtökig.
8-13 és 14-től 18 óráig

Péntek: 8-13 és 14-17 óráig
Szombaton. : 8-12 óráig

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

r. Konnos József
Dr. Pétetíffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

~)r. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófia

Oröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj. Máriau. 13. 336-215
Oröm, Doktoru. 21. 350-224
Üröm,DózsaGy. 18. 350-162
Pbj., SteüAeim u. 2. 336-900
Oröm, Honvéd u. 24. 35 1-410
Oröm Dózsa Gy. u. 69. 350-44C
Pbj. Rákócziu. 18. 336-007

É.jszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Héh'égén:
péntek 1400 hétfö reggel 8-ig

Miuücuiapokon nappal, rcndelési időben ( hétfőtől-péntekig) -
sürgős csctbcn -szíveskedjenek az oi-vosokat a rendelőben keresni.

Ürom. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Pilisborosjenői üzép
Budai út 2/a

Nagy választckkal, alacsony árakkai, allundó akciókkal várjuk kedves
vasárlóiilkal.

Kuiálatuiik: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gipszek,
lagasztók, betoiiclcinek, cement, mész

Öiiilesztctt aiiyagok: lioiiiok, sóder, 2x rostált, teniiöföld, kulé kavi ,
stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljesköríi szállítás kedvezö áron

Nyitvatartás: hétfőtől - péutekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagy árukészlettel'

VASKERESKEDE1A41 Kft
Vasanyagok kis és nagykereskeiielnie

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betonacélok. zártszelvények, csövek, I, U, 'l, acélok, szög- célok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett halók', durva és fi-

.nomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készleterí'nem lévő anyagok szállítása 24 óráii belül, közpnnti
telepűnkről.

Engedmények u kisker árból:
50.000,-Ft fclett 5 %

200. 000, -Ft telett 8 %

F tha. ziiálókiiak mei'uiyiségtöl fuggetlenül 5%
Viszonteladóknak nagyker. ái!

Házliozszállítást vallalmik!

Nyitvatartás: H-P 7 - 16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 , 06-20-9-563-900

UGYVÉDI IRODA

2097Pbj. Kertköz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd

a

Pest megyei Űgyvédi Kamara
tagia

Bt.-k alapítása az új gazdasági
törvény szerint. Orökösödési,
házassági, polgárjogi, bérleti,

megbízási, adásvételi szer-
ződések, stb... Végrendelet
elkészítése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköziiap 11-19 között a
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingiitlanok eladása, vétele,
husszútávi'i bérbeadás külföldieknek is,
videofilmes nyilvántartás, számítógépes

adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremüködés.

Elsösorban Pilisborosjenö, LIröm,
Budakalász területén lévö

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

Pengö bolt 06-26-336-593
1-élfogadás: Kedd-péntek 11-19;

szombat:10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

Dr. Frajna Imre országgyűlési képviselő
fogadóórái:

1999. szeptcmber 6. hétfő 1300 -14°°
1999. november 8. hétfő 1345 - 1445

Pilisborosjenő, Oiikormányzat helységében

Reichel József Művelödési Ház és Könyvtár
program kínalata

Könyvtár: hétfő-péntek 17-18.30-ig , szerda 9- 2-ig
Német Neinzetiségi Dalkör : hétto IS-21-io
Karate foglalkozas: kedd- csutöitök 17-21-ip
Callenetics női toma: szerda-pénte. k 18-19-1"
Fitnesstoma(voltjazzbalett): szerda-pciilck 17-18-io
Ovis toma: kedd- csütörtök 16-17
Ovisnéptánc: hétfö-szerda 16-17-ig
Pingpong: szerda-péntek- iy-21-ig
Kézinűves-játszóház minden szonibat 14-17 óráig (Petöti u. 15 )
Klubok:
Kismamaklub :csütörtök 10-12-ig
Nyugdijas klub : csütörtök 14-16-ig
Ainatör művészeti csonortok:
Német Nemzetiségi Dalkör: hétfö 18-21-ig
Színjátszó : péntek 18-20-ig (Ujjá alakult!!!)
Néptánc csoport : hétfő-szerda 15-17-is
Iiiduló tanfol amok:
Német nyelv kezdő és haladó sziiiten
líomeopátiás tanfolyam sztllök részére
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a köiiyvtarban
Minden művelődni , kulturálódni, szórakozni vágyó gyereket és
felnöttet szeretettel vár a Művelödési íláz iniiiden dolgozója.
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Alapította: ax Öiikonnt'iny^at Képviselö Testülete

Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgannester
Felelös szerkesztő: Fáyné Dr. I'éter F.mese

A szerkesztöség címe' 2097 Pilisborosjenö Fö 11. 16.
TÍ 06-26-336-028, Fax: 00-26-336-313.

Typografia: Windiscli László Nyomdai muiikák: Pethö Kft.
Engedély szám: 3 4. 1/463/2/ic>t)9. Terjeszti: a MagyarPosta
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1999. október

Tanévnyitó

Vajon megvásároltam-e mindent az iskolakezdésre, vajon
memiyire tud majd odafigyelni gyenneküiil; az órán, megjegyzi-e
a házi feladatot, bírjuk-e elegendő türeleinmel, odafígyeléssel
kérdéseik sorozatát. talán már kideríllt.

Nen-irég éltiik át az óvodakezdés izgalmait, s a 3-4 év elröpte után
újabb atváltozásnak lehetűiik részesei.
Az elbúcsúzott gyerekeket másnap már varta az iskola. Felújított,
szépen berendezett tanteremben kezdhették meg
mindeimapjaikat, ahol majd a tudás birodalmába vezetik be őket.
Idén két részletben tartottak tanévkezdést az iskolában. Először az
elsősökiiek rendezett az iskola ümiepélyes tanévnyitót. A míisor
az új iskolások és az öket fogadó nagyok szavalataiból, valamint
hangszeres elöadásból tevödött össze.
A műsor után Papp Józsefné igazgató köszöntötte az épület uj
lakóit.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Ismét a szelektív hulladékgyűjtésről...
Kedves Polgártársak! Próbáljuiik összefogni a szeinetelők

ellen, hiszen bizonyára nem a kedves megszólitottak dobálják a három
gyűjtöláda mellé azt a hatalmas szeméthegyct, ami csúfitja
falunkat.
Fogjmik össze, figyeljük meg, kik teszik ezt velüiik!
A volt NDK-ban már 25 éve volt külön gyiijtö az üvegekiiek, a
papíniak stb., ugye kis erövel utól tudjuk őket énü?
Másiitt is érdemes volua köriilnézni, most csak az Oiikonnányzat
közelében elhelyezett ládákról szóltam ismét.
Ne nézzük tétlenül a szemetelők uralmát!

A szerk

ÜJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A
JÓTÉKONYSÁGI BOLT!

A régi bolttól nem messze, az Oiikonnányzat udvarában (volt
Szombati lakás) tágasabb, szebb kömyezetben várjuk Onöket.
A költözést idöszeriivé tette, hogy hála Isteimek kezdtük kinőni
régi helyüiiket, részint pedig az építmény romos állaga miatt
lebon$asra keriil.
Ktilön köszönettel tartozimk Szegedi Róbert |)olgármester
úrnak a lehetöségért, Kovács Károly üveges szakiparosnak,
valamint Mcster AIbert, a Mesteri ABC tulajdonosanak,
tennészetesen a Karitász tagoknak és számtalan segitőnknek,
pártfogónknak, hogy kulturáltabb körülmények között
fogadhatjuk Önöket.

Karitász Csoport

Búcsúztató az óvodában
Ismét elröpült egy év. Tavaly is itt álltuiik és kicsit vágyakozva

néztük az elballagókat, de ̂ yennekeüik boldogan mondták: "Jövőre
találkozuiik az iskolában!" Es idén már ők álltak ott és őket nézte
mindeiiki, hiszen ők a búcsúzó "nagyok". Lindi néni szavaival vette
kezdetét a búcsúzás. A gyerekek először német nyelven adtak elő
hangszeres míisort, majd magyar nyelvíi verses, táncos bemutató
következett. Sajnos az időjárás idéu nem volt kegyes, de szerencsére
csak a müsor után siratta el - esö fonnájában- a ballagókat. Már
hagyomány, hogy az ümiepség után játékkészítésre, szalomiasütésre
várják az óvó nénik a családokat. Készithettünk papírsárkányt,
fűzhettünk gyöngyből nyakláncot, karkötöt, ragasztíiattunk
kincsesládát és zöldségböl, gyümölcsből bábokat alkothattuiik. Ki-ki
kedvére válaszÜiatott. A szalomiasíitésnek idén is nagy sikere volt.

Köszönjük szépen az óvónőkiiek a ballagók felkészítését, a
sok-sokjó ötletet és a segítséget ajátékkészítéshez.
A következő "tanévre" pedig jó egészséget és türelmet kivánunk
gyennekeiiikhez.

Metzlemé Kútvölgyi Eszter
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Felhívás
Tapasztalva a lakosság infonnációk iránti igényét és kevesellvén

a létező infonnációs eszközöket, kísérletet teszüiik egy kb. két
havoiikénti " fónun" rendszeresitésére. A Polgánnesteri Hivatal föld-
szintjén elhelyezett umába várjuk az Önök - lehetőleg nem egyéni,
hanein közérdekű és aláírt - kérdéseit. Az uraán feltíintetjük, hogy
meddig gyíijtjíik a kérdéseket. A telkészillt válaszolásra szánt idő el-
teltével még ezévben megtartjuk az elsö fónimot, melyiiek helye a
Művelődési Ház nagytenne, pontos idejéröl Hirdetményben tájékoztatjuk
Önöket.

Kíiller János alpolgániiester
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VII. fejezet

A ké visélő-testület dokumentumai

64. §.

A képviselö-testület üléseiről j'egyzökönyv, hanganyag
és floppy készul.

65. §.

Ajegyzőkönyv tartalmi követelményei:

a. /jegyzökönyv megnevezés;
b. / ülés helye, -ideje, kezdés időpontja;
c. / megjelent képviselők. és meghivottak, név szerint;
d. /tavolmaradásukat előre bejelentett, ill. e nélkül távol
maradt képviselő neve;
e. / ütésvezető neve;

f. / j egyzökönyv-hitelesitö;
g. / határozatképesség kinyilvánitása;
h. / ülés megnyitása;
i. / ülés napirendi pontjainak elfogadása, ettől való
eltérés:

j. / napirend előtti feladatok
k. / napirend előtti felszólalások lényege;
I. / napirendi pontonként:

= napirend címe
= elöadó neve

= szóbeli kiegészités ténye
^ előadóhoz intézett kérdések

= vitábanfelszólalókneve, felszólalás lényege
(kivéve, ha felszólalasának szó szerintiséget
kéri a képviselö, ezt előre köteles jelezni
az iilésen)

m. / előterjesztett módositó indítvány
n. / vita összegfoglalója
ny. / meghozott döntések (rendelet, határozat) szövege,
felelös nevé és határidő

o. / szavazás eredménye (számszeriisitve, "igen", "nem"
"tartózkodott",

kisebbségben maradt képviselő feltuntetése)
ö. / intei-pelláló képviselö neve, interpelláció tárgya,
képviselö nyilatkozata <t

válasz elfogadásáról és a képviselő-testuleti döntés
p. / ülésen történt fontosabb események (bejelentések)
r. / elnök rendfeimtartással kapcsolatos intézkedései
s. / iilés berekesztésének ideje
sz. / aláirások, pecsét.

A 'e zőkön mellékletei

66. §.

a. /jelenléti iv
b. / meghivó
c. / írásos elöterjesztések
d. /jegyzökönyv'be nem foglalt helyi rendelet hiteles
példánya
e. /képviselői önálló inditványok
f. / írásban megküldött interpelláció
g, / képviselö irásban benyiijtott hozzászólása (ha amiak
jegyzőkönyvhöz történő csatolasát kéri)
h. / név szerinti szavazásnál a névsor eredeti példánya
(SzMSz 48. §.)

67. §.

A jegyzökönyvi kivonatot kell késziteni és elküldeni az
érdekeltek részére, ha <t végrehajtáshoz szükséges a
jegyzökönyvben elhangzottak ismerete.

68. §.

Ajegyzökönyv és mellékletei egy miisolati példányát a
hivatalban kell hozzáférhetővé teimi az állampolgárok

70. §.

A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönitetten kell kezelni.
Az egyes iratokba való betekintés abból a szempontból
korlátozliató csak, hogy tartalmuk állami, vagy
szolgálati titkot, ill. személyes adatok védelméhez való
jog épségének megőrzése szempontjából lényeges
infonnációt tartalmaz-e, vagy sem.

71. §.

(1) Az audió kazetták hanganyagát. valamint a floppyt
fél évig kell megöriziii.

(2) A hangfelvételek, floppyk selejtezéséröl a jegyzö
gondoskodik, különjegyzökönyv felvétele mellett.

egyezteti ajegyzővel;
= az elnök a jegyzővel közremüködve gondoskodik a
meghivó és előterjesztések összeállitásáról és
kiküldéséről;
= bizottsági iilés emlékeztetöjét az elnök elkészitteti,
amelyet az elnök és egy hitelesitő ir alá;

önkormányzati hatósági ügyekben a jegyző
intézkedik a hatarozatok - ülést követő 5 napon belüli -
elkészitéséröl és kiküldéséről;
= sztikség szerint a jegyzö koordinálja a bizottságok
munkáját, megszervezi adott téma esetén összevont
bizottsági ülés megtartását;
= a jegyző az elnökkel egyíittműködve gondoskodik az
iilés technikai feltételeiről;

(4) Az ülésekről jegyzőkönyv késziil, melyet ajegyző a
polgánnesteri hivatalban őriz, sziikség szerint továbbitja
a közigazgatási hivatal felé. A bizottságoklioz tartozó
"bizottsági titkár" kijelöléséröl ajegyzö gondoskodik.

Onálló elöterjesztéseik esetén szakinai javaslatot
kérhetnek a polgánnesteri hivataltól, tájékozódhatnak. 88. §.
l'elvilágositást kérhetnek, szükség szerint helyszíni
szemlét taithatnak. felvehetik a kapcsolatot a helyi A polgánnester muiikaj.inak további elismeréseképpen
lakosság szervezeteivel, vagy más önkormányzat a Péiizíigyi Bizottság javaslatára. a képviselö-testület
társbizottságaival. állapithat meg tiszteletdijat.

VIII. fcjczet

A bizottsá ok

72. §.

A bizottságok feladatkörilkben előkészitik a képviselő-
testület döntéseit, ellenőrzik a döntések végrehajtását.
A képviselö-testiilet iiléseire csak olyan rendelet,
előterjesztés, Iiatarozali javaslat keriilhet, amelyet
előzetesen a téma szeriiiti bizottság megtárgyalt.
Sürgősséggel megtárgyalandó elöterjesztések estén a
tárgyalás megkezdése előtt a bizottsagi vélemény
kialakitása miatt az ülésvezető az (ilést felfii esztheti.

73. §.

(a) A Pénzilgyi Bizottság mellett a képviselö-testület a
következő bizottságokat hozza létre:

a. / Műszaki- Területfejlesztési és Községüzemeltetési
Bizottság
b. / Szociális és Egészségügyi Bizottsag
c. / Qktatási Sport és Kulturális Bizottsag
d. / Jogi és Ogyrendi Bizottság
e. / Kömyezetvédelmi Bizottság
(A bizottságok tagjainak névsorát a rendelet 3. számú
fiiggeléke tartalmazza)

74.

A bizottságok feladat- és hatáskörét a rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza.

75. §.

(1) /l bizottság határozatkcpcsségére, határozat
hozatal mód/ára, zárt ülés tartása tekmtetóben a
képviselő-testiiletrc vonatkozó szabályok szerint kcll
elj'árni.

(2) A bizottsági tag köteles a tudomására jutott titkot
megőrizni. Titoktartási kötelezettsége megbizatása
megsziinése után is feimáll.

76. §.

(1) A bizottság munkaját éves muiikaterv alapján végzi.

(2) A munkatervet a bizottság elnöke késziti el, a

77. §.

(1) Az ülések összehivásáról a bizottság elnöke dönt. A
meghivót és elöterjesztéseket lehetöség szerint az ülést
megelőző 3 nappal előbb kézliez kell kapják. (A
rendkivüli ülés összehivására a testületi szabálvok

érvényesek.)
A meghivót minden képviselö, az elöterjesztéseket az
adott bizottság tagjai kapják meg.

(2) A meghivó és előterjesztések tartalma és fomiai
követelményeinél a testiilet működésére vonatkozó
szabályok az irányadóak. (SzMSz43. §.)

(3) Az iilés levezetésére vonatkozóan is a testület
müködésére vonatkozó szabályok az érvényesek.

78.

A bizottságok közötti zavartalan kapcsolatot a
polgármester biztositja.

79.;

A képvisető-testület ideiglenes bizottságot
meghatározott idöre, vagy feladat elvégzésére hozza
létre. Feladatuk megszíinésekor jelentést kötelesek
temii, majd működésük megszűnéséröl a testiilet dönt,
egyszerii szótöbbséggel.

80. §.

A bizottság képviselö és nem képviselö tagjainak jogai
cs kötelezettsége a miiködésscl összeföggésben
azonosak.

81. §.

A bizottság elnokei megállapodhatnak adott téma
egytittes ülés keretében történő megtárgyalásáról.

82. §.

A bizottságok munkajuk során - megfelelő indokolás
alapján - külsö szakértőket is igénybe vehetnek. A
megbízáshoz a polgánnester engedélyére van szükség, a
szakértő dijazására az elnök tesz javaslatot, melyről a
képviselő-testület dönt <z Ktv. rendeletbe történö
beépités miatt.

83.
képviselö-testiilet munkatervének elfogadásával

Ajegyzökönyveredetipéldányátmellékleteivelegyíitt összefiiggésben. (a) A bizottságok feladatkörükben elökészitik a
a polgánnesteri hivatal kezeli, évente bekötteti és - képviselő-testület döntéseit; velemeniezik a testület elé
elhelyeziaziranárban. melynekmegtörténtérölajegyző (3) A bizottság munkáját a jegyzö segiti a kerülö előterjesztéseket; ellenörzik a polgámiestemek a
gondoskodik. polgámiesteri hivatal útján. képviselö-testület döntései elökészítésére, ill.

^ az elnök előkésziti a bizottság munkatervét és végrehajtására irányi iló munkáját.
69. §.

^

(b) A bizottságok hatósági jogkörében az Ae. alapján,
iitruházott Iiatáskör esetében pedig az SZMSZ alapján
liatározati fomiában hozza meg döntését. (SzMSz 59.
§.)

84. §.

A bizoltságok döntenek a inindenkori költségvetés
reiideletben meghatározott célalapjainak
felhasználásáról.

85. §.

A bizottságok folyamatos iiiunkáji'íért és határidőkért a

bizottsági elnök ii képviselö-testületnek tartozik
lelelősséggel.

86. §.

A bizottságok muiikájuk során kötelesek az Ötv.-ben és
az SzMSz-beii rögzitetteket betartani.

IX. fejezet

A olnármester

87. §.

l. /a) A polgármester feladatát társadalmi
megbízatásban látja el.

(b) A polgánnester feladat- és hataskörét az Otv. más
jogszabályok és e rendelet tartalniazza.

(2) A polgámiestemekfeladatai különösen
- az iilések elökészitése és összehivása;
- az ülések vezetése és rendjének femitartása;
- iiieghatározza a Polgánnesteri Hivatal feladatait a
képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak
végrehajtásában;
- ha n képviselö-testiilet döiitósót az önkormányzat
érdckeivel összecgycztcthetetlcnck. sórtönek tarffa,
itgyanazon iigyhen egy alkalommal kczdcmcnyczhcti
a döntós ismctelt mcgtárg)'a1ását az üléscn, vagy a
kezcleiiiényezést az iilést kövctö 3 napon bclül
nynithatja bc, a képviselö-testulct a benyújtás
napjától számitott 15 napon bcli'd dönt:
- gyakorolja a képviselő-testület által atniházott egyes
hatásköröket:

- beszániol saját tevékenységéröl és a polgámiesteri
liivatal muiikájáról a képviselö-testületnek;
- inclitványára a bizottságot összc kell hivni;
-felfuggesztheti a biztosság döntésének a
vcgrehajtását. ha cllentétes a képvisclö-tcstület
határozntával. vagy sérti az önkormányzat crdckcit. a
felfiiggesztett döntésröl a képviselö-tcstület soron
követkczö ülésón dönt:

-a jegyzö ' javaslatainak figyelembevótelével
ineghatározza a polgárniestcri hivatal fdadatait az
önkormányzat miinkájának a szervezéséhez, döntések
elökészitéshez cs végrehajtásában:

dönt a jogszabály által hatáskörébc utalt
állaiiiigazgatási iígyckbcn, cgycs hatásköreinck
gyakoilását átniházhatja:
- a jegyzö javaslatára clöterjesztést liyú/'t bo a
képviselö-testületnek a polgániiosteri hivatal bciső
szervczcti tagozódására. miinkarondjerc, ügyfél-
fbgaclási rendfénck me^határozására;
- irányitja az önkormányzat im'iködcsct, kiiliigyi
tcvékcnységét:
- hatásköróbe tartozó ügyckhez szabályozza a
kiadinányozás rendjét
- az általa iiicghatározott körbcn cgyctcrtósi jogot
gyakorol a jegyi zö hatáskörcbe tartozó kincvezós,

vezelö: iiiegbizás. fclmentcs, vczctöi iiicgbizás
visszavonasa.

jutalmazás csetén, cgyetértósét fejezheti ki a fcgyzöí
intézkedésok megtételével kapcsolatban.

Azal ol ánnester

89. §.

A társadalmi megbizatású alpolgármestcrt a
kcpvisclö-tcstület - a polgániiestcrjavaslatára - titkos
szavazással válaszlja mcg.

90. §.

Az általános helyettesitést ellátó alpolgámiester
feladatait a polgámiester irányitásával végzi, feladat- és
miiiikamegosztiisának rendjét a polgánnester határozza
meg. A polgánnestert lilizamosabb idejii távollét esetén
helyettesili.

95. §.

(1) A polgániiester előterjesztése alapján a képviselö-
testület határozza meg a polgánnesteri hivatal belsö
szervezeti tagozódását, iiiunka- és ügyfélfogadási
rendjét - ajegyzöjavaslatának figyelembevételével.

(2) A polgánnesteri hivatal szervezetéről és feladatairól
külön iigyrend rendelkezik.

91. §.

A képviselő-testiilet a jogszabályban meghatározott
keretek között és feltclelekkel. hatarozatlan idöre

jegyzötnevezki.

92. §.

A Jcgyzö gondoskodik az önkormányzat miiködcscvcl
kapcsoíatos fcladatok cllátásáról, különöscn:

a polgAmiesteri leladat meghatározásainak
figyelembevételével képviselö-leslíileli, bizottsági
ülések. előterjesztések előkészitéséről és azok
végrehajtásáról;

az ülések jegyzökönyvének elkészitéséről és
továbbkiildéséröl;
- az önkonnányzati rendeletek kihirdetéséröl. (SzMSz
52. 63. §.)

93. §.
(l)Ajegyzö
- tanácskozási J'oggal rászt vchet a bizottságok
ülcsein:

- észrevételt köteles temii jogszabálysértés esetén;
- kötelessége a változó jogszabályok ismertetése. mind
a bizoltságok, iniiid a testület elött;
- a polgánnesteri hivatal dolgozói vonatkozásában
gyakorolja a munkáltatóijogokat;
- dönt a liatáskörébe iitalt (igyekbeii;
- szabalyozza hatáskörében a kiadmányozási jogot;
- az eredményes és hatékony nniiikavégzés érdekében
munkaértekezletet tart, jegyzői intézkedéseket adhat ki
és megtehet mindeii olyan intézkedést, mellyela
polgánnesteri hivatal muiikáját az öilkormányzat
feladatainak elvégzésére alkalmassá teheti.

(2) Feladat- és hatáskorét a lialásköri töl-vény szerint
ellátja, ill. azok végrehajtása tigyében niegszervezi a
polgánnesteri hivatal iiiíiködósét.

(3) Az ügyrend rendelkezése szerint meghatározott
időben fogadónapot tart.
(SzMSz 97. §. (2) bek.)

X. fcjezct

A ol ánnesteri Iiivatal

94. §.

A képviselő-testület Pilisborosjenő község
Onkoi-mányzat Polgánncsteri Hivatal elnevezéssel
egység hivatalt hoz létre és tart fenn.
A polgámiesteri hivatal fiinkciója az öiikonnányzat
feladat- és liatáskörébe tailozó helyi köziigyek döntésre
való elkészitésére, a döntések végrehajtása, valamint a
jogszabályokban meghalarozott allamigazgatási
feladatok ellátására.
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XI. fejezet

A lakossá al való ka csolattartás

96. §.

A képviselő-tesUilet a lakossággal, a lakossagi é.s
társadalmi szei-vezetekkel folytatandó kapcsolattartása
érdekében a közvetlen tájékoztatás elösegítésére és a
döntések elökészitésébe való bevonása érdekében a

következő fónimokat határozza meg:

a. / köziiieghallgatás
b. / lalugyíilés
c. / képviselöi fogadó óra
d. / képviselö-testület üléseinek nyilvánossága

a.)

A közme hall atá.s

97. §.

(a) A képviselö-tcstiilct cvcntc lcgalább 1 alkalommal
- elöre nicghircJctctt idöpontban - testületi üles
kcrelcbcfi közmcghallgatást tart.

(b) A közmeghallgatás időpoiitját legalább 15 iiappal
korábban a helyi szokásos módon (falragasszal,
újságban történö megjelentetéssel) közzé kell teimie. A
közilieghallgatás kihirdetéséröl a polgánnester
gondoskodik.

(c) A felmerült közérdekű kérdésekre, javaslatoki-ii
lelietöleg a köznieghallgatáson kell választ adni.

(d) IIa a közérdekü kérdés, javaslat iieni válaszolhaló
meg a köznieghallgatáson, a képviselö-testiilet a tárgy
szerinti bizottságot, vagy a polgámiestert bizza meg a
válaszadással.

A kérdésfelvetőnek a választ legkésöbb 30 napon beliil
írásban kell megküldeni.

(Folytatás a következö számban.)

Figyelem!
Fclhivjuk a tisztelt lakosság fi-

gyclmét, hogy a buszmegállókban elhe-
lyezett szeméttárolók nem háztartási
szemét tárolására valók.
Sajnos ezt sokan nem veszik fígyelembe,
ezért gyorsan megtelnek a tárolók s a kiöm-
lött szemét csúíitja kömyezetíüiket.

Köszöiijük közreműködésüket!

Köszönet nyilvánítás!
A polgcímn'slerí Hivatallioz érkezeft levélbó'l

T. Polgánnester Ur!
A Magyar Szamaritánius segélyszolgálat
megköszöni a T. Polgánnesteri Hivatalnak,
hogy segélyszolgálatuiik adománygyűjtö
tevékenységét területükön engedélyezték és
hozzájánilásukkal lehetővé tették. Egyben
köszönjük településük lakóinak, vállalkozói-
iiak, hogy adományaikkal segítették segélyszol-
gálatuiik karitatív tevékeiiységét.

Magyar Szamaritánhis segélyszolgálat



Imaszándék
Valamennyi keresztény ember a közeledő
jubileiimtól ösztöuözve kinálja fel
eg\rtiltmíiködését a hitterjesztés művének!

Ül. Póntck A Gyermek Jézusról ncvczctt
Szeut Teréz szűz és egyháztanitó

02. S/.ent őrzőangyalok emlékezete
Ha egy uralkodó gyennekét elküldi a szomszéd
tejedeleinhez látogatóba, megfelelő kisérettel
vezeti köriil, s e csapatnak lelkére köti, hogy
vigyá2zanak az O legnagyobb kincsére.
Emberi szép tulajdonság ez, mely minden
teremtméuy szívében él, sziumyad. A jó Isteu
külön adománya!
O, ainikor az embert, mint gyemiekét útnak
bocsájtotta, igen előkelő, megbizliató őrzőt,
kísérőt adott minden teremtménye mellé. Az O
világából kijelölt nekem is egy szép angyalt. O
az én Őrangyalom. Ő mindig velem van, s ha
csendben figyelnék ra, tudnék is vele
ónutkeziú.

Mányszor érzem, ha a jó és a rossz között
döntésem a jóra esik, mintha belül valaki
megdicséme, de az elleiikezője is igaz. Ha nem
a helyeset teszem, mintha valaki megdorgálna.
Milyen jó lemie, ha érzékeny lelküleltcl
hallgatnék a szavára!

Jó Atyáin, add, hogy őrangyaloimnal tudatosau
éljek, s mindig hallgassak ra.
Isten angyala, hű oltalmazóm, a goudviselés
irgalmasaii rád bízott,
Világosíts, vezérelj és igazgass engem! Ainen
03. Evközi 27. Vasárnap

04. Assisi Szent Ferenc rendalapitó,
1181 - 1226

Unsten: te vagy az erös, a nagy, a fölséges!
Te vagy a mindeiiliató, az ég és föld atyja és
kiralya!
Te vagy a jósag, te vagy minden jóság, a

legfőbb jóság, az Ur, az élő és igaz Isten!
Te vagy a szeretet, te vagy a bátorság, az alázat,
a béketűrés!
Te vagy a szépség, a biztonság, a békesség és az
öröm!

Te vagy reménységíüik, te vagy az igazság és a
mértékeltesség, te vagy minden gazdagságmik!
Te vagy a gyengédség, védelmezőnk,
oltalmuiik, erőditménytiiik!
Te vagy menedéküiik és erösségüiik!
Te vagy hittüik, reméuyiliik, szeretetíüik!
Te vagy lelküiik édessége!

ASSIS! SZENT FERENC

kezdve mindemiek szorgalmasan utánajárjak,
és sorban leírjak neked mindent, ... hogy
meggyőződjél róla, meimyire megbízliatók azok
a tanok, amelyekre tanítottak.

SZENTLUKÁCS EVANGELKJ^ÍANAK
NYITANYA

20. Szent Vendel a pásztorokvédőszentje

23. Kapisztrán Szent János áldozópap
A nándorfehérvári csatahöse. 1386 - 1456

24. Evközi 30. Vasárnap

07. Rózsafüzcr Királynőjc emléknap 28. Szent Simon c.s Szent Judás Tádé
A racionalisták mosolyognak, ha rózsafűzériiket apostolok
pergető és ugyanazokat a szavakat ismétlő
embereket látnak. Dc az, akit magasabb fény 31. Évközi 31. Vasárnap Missziós Vasárnap
tölt be, megérti, hogy a szeretetnek csak egy
szava van, és ha ezt a szót százszor mondjuk is
el, sohasein ismételjük.

LACORDAIRE

08. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya,
Magyarok Főpátrónája

10. Evközi 28. Vasiírnap

16. Alacoquc Szcnt Margit szűz és
cgyháztanító
Ma van Szentatyánk, II. János Pál Pápa
megválasztásíinak /1978/ évfordulója, Isten
éltcssc sokáig!

17. Evközi 29. Vasárnap

18. Szcnt Lukács cvangélista
"Mivel már sokan megkísérelték, hogy a
körünkben lejatszódott eseményeket leirják,
úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettöl
fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni
szónak - jónak lattam ón is, hogy elejétöl

Kegyelmes Isten!
Kinek kezébe éltemet adtam:

Viseld gondomat, vezéreld utamat,
Mert csak rád maradtam.

BALASSIBALMT

Gratulálunk!
Szívből gratulálmik amiak a két pilisborosjenői
házaspámak, akik résztvettek az Idősek
Világéve alkalmából Kistarcsán reudezett
különleges aranylakodalmon, így ümiepelve 50
évvel ezelötti házassági fogadalmukat.
A hirről mi is a fiapi sajtóból értesültünk, de
szívesen készítenénk iiiterjút veliik, bizonyára
tiidnak adni jó és érlekes tanácsokat a mai
fi ataloknak.

yárjiikjelentkezésilkef!

A szerk.

Tanévnyitó
(folylntás az első oldalról)

Kedves 1. osztálvosok!

feladatban, aniit gyeimekriiik. nwelése jeleiit.
Kiilöfi gonddal választották a kollégák a
legfohhiiak ítélt tanköiiweket, módszoreket az
oszlály számára. A lassíi, nyvgodt haladási
iifem hivei vagywik a tamilmáiiyi mmikában.

Kitartást, tiirelmrt és jó egészséget kívánok ez
év sormi!

A köszöntő után birtokba vették a " még aprók,
de már nagyok" tantennüket, ahol a taiikönyvek
mellett kis meglepetéscsomag is várta öket.

Elérkezett a ván'a várt nap, iskolások '; :. ' ;
lettetek. hohiap kezdödik a lamtás. ;;:::^

^ :;;':'.":.. ..tíW
Diáktársaitok már köszöntöttek szép 'y^KÍSS!Km'
verssel ehböl az alkalonihól, éii is :||; : :í:::~:.^
csatlakozoni hozzájuk. Oriilök, liogy a í^
mi iskotánkba fogtok j'ánii. Sok-sok ; í^::|;;;:;:.
száp élniéiiy, fcladat vár ilí rátok és ||;|p: ̂. \
senmiilöl seiii kell tartmiotok. Azt azért *:;.s^. . ::" i
javaslom, hogy figyeljetek mindig a ?:. ^lllll
taiiító iiém szavára. Kiváiioni, liogy .jw.^vmws
iiagyszerííe)! sikerüljöfi rz az év |^;:^^:' '^
szániotokra! :::i:;;m

Ki'tives Sziilök!

Onökrt is külön Iwszöntöni ej'eles nap
alkalniáhól. Előre is köszöiiöni. liogy
partiK'rek kívánnak leiiiii abbaii a szép

w

^:l;":;i<::;;ÍHíPS:;;;iW:^S;'::Sw
-:.:::í:. S::.A:::^;'^:í:' . . . '^í:':::é:-:':í-"^:
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Íll'fi ;: ': i'lllÍlÍt:^áÍ ;^;i.:-,>ICi :;;: 'w

ir
.

III

A-;:":-::::í<tí-g;R::::

.
1 a szülök részére

tanévnyitót, mely
lent a polgár-
nnester, a helyi
lányzat vezetője,
is és refoniiátus

5je újabb 5 évre
az intézmény

>en elmondta:

elo-testület meg-
iban azért is

pilisborosjenöi
>orán sikeriilt jó
Ez elsösorbau az
águsok érdeme.

minden gyennek száinára

A Pilisborosjenöi Hit-nioiidó 1999 októbrri számáiiak nielléklete ( Azonos a tagok részére postázotfal)

r r

MEGHIVG

Pilisborosjenő Vízgazdálkodási Társulat /csatornatársulat/
Ellenőrző bizottsága elnökeként összehívom

a társulat rendkívüli taggyűlését
1999. okt. 9. szombat délelőtt 10 órára a Művelődési Ház nagytermébe

NAPIREND

1. Tájékoztató a rendkívüli taggyűlés összehívásának okairól. Az érdekeltségi hoz-
zájárulás felülvizsgálatáról szóló ( aug. 24-i ) taggyűlési határozat megerősítése.

' (Id. l. sz. melléklet)
2. Három tagú elszámoló bizottság megválasztása. / 2. Sz. mellékletben az előterjesztés

és a technikai útmutató mellékelve/

Technikai szünet után a választás eredményének kihirdetése ( másnaptól a hirdetötáblán egy
hétig megtekinthetö.)

Ha elégtelen részvétel miatt a taggyíílés nem lesz határozatképes, akkor a határozatképtelenség
megállapítását és a taggyíílés berekesztését követő idöpontra jelen meghívóval összehívom
azonos napirenddel a második összehívású rendkívüli taggyűlést. A második taggyíílés
határozatképes, ftiggetlenül a megjelent tagok számától, illetve a képviselt érdekeltség
arányától.

A társulati taggyíilésen nem érvényesek az eddig bámiikor adott ill. kapott tagi meghatalmazá-
sok, mivel nem állapítható meg pontosan, hogy közülük memiyi az érvényes. Minden társulati
tag saját magát képviseli a taggyíílésen. Nem lesz napirenden olyan kérdés, amely esetben az
érdekeltségi egységek számával arányos szavazást ír elö a tön/ény, Igy mindenjelenlévönek 1
szavazata lesz.

Minden társulati tagot, természetes és jogi személy képviselőt vár a társulat ellenőrző bi-
zottsága.

A kívánt nagylétszámú részvétel miatt adódó íechnikai feladatok teljesítésébcn a tagság együttmüködésére
számitok.

Pilisborosjenő, 1999. szeptember21.

Szabados Mihály sk.
Pilisborosjenö Vízgazdálkodási

Társulat Eb. elnöke

^>



A Pilisborosjcnői Hirmondó 1999. októberi számmiak melléklete (Azows a tagok részére postázotlal)

MEGHIV

Pilisborosjenő Vízgazdálkodási Társulat /csatornatársulat/
Ellenőrző bizottsága elnökeként összehívom

a társulat rendkívüli taggyűlését
1999. okt. 9. szombat délelőtt 10 órára a Művelődési Ház nagytermébe

NAPIREND

T^Jékozta!0 a rendkívüli taggyűlés összehívásának okairól. Az érdekeltségi hoz-
zájárulás felulvizsgálatáról szóló (aug. 24-i ) taggyűlési határozat megerősítése.
(Id. l. sz. melléklet)

2. Három tagú elszámoló bizottság megválasztása. / 2. Sz. mellékletben az előterjesztés
és a technikai útmutató mellékelve/

Technikai szünet után a választás eredményének kílürdetése (másnaptól a hirdetötáblán egy
hétig megtekinthető.)

Hae^gteleurészvétel mia?a taggyíílés nem lesz határozatképes, akkor a határozatképtelenség
megállapítását és a taggyíílés berekesztését követö idöpontra jelen meghívóval összehívom
azonos napirenddel a második összehívású rendkívüli taggyűlést. A másodík taggyíílés
határozatképes, fííggetlenül a megjelent tagok számától, üfetve a képviselt érdekeltseí
aráiiyától.

Atársulati taggyíilésen nem érvényesek az eddig bániiikor adott ill. kapott tagi meghatalmazá-
sok, mivel nem állapítható meg pontosan, hogy közülük memiyi az érvényes. Mmden társufati
tag sajat magát képviseli a taggyíílésen. Nem lesz napirenden olyan kérdes, amely esetben az
érdekeltségi egységek számával arányos szavazást ír elö a törvény, Így minden jeTenlévönek 1
szavazata lesz.

biztosítani egyéni képességei fejlesztését.
Kérem, hogy legyenek ebben partnereink,
fogadják el tanácsaiiikat, kéréseiiiket."
Az igazgatónő beszédéből az alábbi aktuális
változásokat, feladatokat tudhattuk meg: A
tanán kar összetétele minden évbeu megújul,
igy törtéut ez idén is. Az osztályfonökök eddigi
osztalyaikat viszik tovább. Az elsös
osztálytonök Kovács Károlyné, az ötödikes
Ribáné Horváth Enikö lett, aki inagyart is tanít
a történelem mellett. A német ueuizetiségi órák
ellátásat az eddigi 3 kolléga mellett Dessewt'fy
Erzsébet iiémet szakos tanárnö segíti. A
napközis csoportokat Dienes Dóra ós Pataki

Balázs vezeti.
A hitoktatas évezredes múltra tekint vissza az

iskolában, idén is varják a jelentkező
gyerekeket. Folytatja muködósét a Zeneiskola,
ahol idén is sok taiiuló képezlieti magát az
eddigi tauszakokon. A Nebuló Alapítvány
sziiitén tovább működik. bízva a hathatós

tamogatásbau. Az igazgatónö kiemelte, hogy
minisztertüik a tartalmi muiika szeinpontjából
nyiigodt évet jósolt, a kerettanterveket jövőre
fogjak kiadni. Módosították a közoktatasi
törvéiiyt, amely a 8 évfolyamos általáiios
iskolák létét hangsúlyozza, tehát a
pályaválasztás idealis idopontja a 14. életév.

Mint Önök is tapasztalhatták, az iskola
ebédlőjét a nyár folyamán lebontottak, az
udvart bekerítették. Az ebédeltetés az öregek
napközi otthona kíilön tennében lett megoldva,
melyet két iskolai tanteren-unel felújítottak. A
pilisborosjenöi általáuos iskolában 1999.
szeptember elsején 184 diák kezdhette meg a
inunkat.

A tájékoztató után Szegedi Róbert
polgánnester szólt az iskola i'ejlesztéséröl, majd
Soltész András kért szót sport ügyben.

A Pilisborosjenői Őnkormányzat Szodális Bizottsága
szeptember 6-án 74 tamdónk részére lankönyvtámogalás
címén 120. 800. - Ft rendkívüli segélyt utalt ki a szülök

kérelme alapján.

Köszönjük a támo^atást!

Papp Józsefné
igazgató

KÉZILABDA

Az 1999/2000. évi NB /C. nöi felnőtt és ifi bajnokság őszi fordulója
/Eszaki csoport/

Hazai mérkőzések helye: Solymári Sportcsaniok /Solymár, Terstyán-
szkyOdöuu.89./

Szept. 19.
SYNERGON SE VÁC H. - PILISBOROSJENŐ

ifí: 11 óra felnőtt: 13 óra

Szept. 26. PILISBOROSIENŐ - PILISSZENTIVÁN
felnőtt: 10 óra ifi: 1 1 óra 30

(:)kt. 3. ESZTERHÁZY TKF. EGER - PELISBOROSIENŐ
felnőtt: 16 óra ifí: 17 óra 45

Okt. 10. PILISBOROSJENÖ - BTJDAKALÁSZ
felnött: 10 óra ifí: 1 1 óra 30

Okt. 17. GÖDISE. - PILISBOROSIENÖ
ifí: 15 óra 45 felnőtt: 17 óra 30

A szeptemheri beiskolázás alkalmáhól a KARITASZ
szervezet tagjamak önzeílen segítségével 4 alsó és 2

felsö tagozatos tanulónk részesült
taHkönyvíámogaíáshan. Emellett 3 táskát és 2

tolhartót adtak át rászorult tamtlóinhiak. Iskolánk

íaniilói nevéhen köszönjük ömeílen segítségüket.
Papp Józsefné

igazgató

Okt. 24. PILISBOROS.TENC) -VERSEGYI-IAZI NKSK.
felnött: lOóra ifí: 11 óm 30

Okt. 30. GRASSALKOVICH TE. R^TVAN - PILISBOROSIENÖ
felnőtt: 16 óra 30 ifí: 18 óm

Nov. 6. KOBÁNYA SPORT KLIJB - PILISBOROSJENÖ
Felnött: 15óra ifí: 17óra

Nov. 14. PILISBOROS.1ENÖ - XVH. KER. LAKÖHELYI SE.
felnött: lOóra ifí: 11 óra 30

Nov. 21. ERDIVSE - PILISBOROS.TENÖ
ifí: 14 óra 45 felnött: 16 óm 30

Nov. 28. PILISBOROS.TENÖ - GYÖNGYÖSI FKK.
felnőtt: 10 óra ifi:-

Kézilabdás lanyaiiik a nyár folyaman ismét részt vettek a Könnendi
Tér-kézilabda kupán, ahol a csapatot az NB/1 "B"-ben szereplo
házigazda Könnend csapatának sikeriilt csak inegeloziii, igy a 2.
helyezést tudhatják magukénak.

Gratulálunk!

Minden társulati tagot, természetes és jogi személy képviselőt vár a társulat ellenőrző bi-
zottsága.

A kívánt nagylétszámú rész^'étel miatt adódó íechmkai feladatok teljesítéséhen a tagság együttmüködésére
számítok.

Püisborosjenö, 1999. szeptember21

Szabados Mihály sk.
Pilisborosjenő Vízgazdálkodási

Társulat Eb. elnöke

^ Futball
Isinételten összecsaptak Pilisborosjenö és
Uröm csapatai. szeptember 11-éii.
Az alábbi eredinények sztllettek:

Pilisborosjeuő Üröm
serdülö 0:0

ifí 4:0
telnőtt 0:0

öreg tíúk 0:3
A mérkőzések kezdete előtt pilisborosjenő
alpolgánnestere Küller János átadta a Magyar
Labdaríigó Szövetségtől kapott sportszereket:
16 db melegitöt,
3 készlet mezt,
1 ganutúra sportcipőt,
sportszárakat,

lOfocilabdát.
Az eszközök beszerzésébeii nagy érdeme volt
Juhász Jánosné Ei-zsikének, akinek a csapat
ta^jai az átadott virágcsokron kívlil örök
hálájukat küldik.
Nemcsak az eszközök száma gyarapodik
szépen, hanem - a tagok lelkes muiikájanak
köszönhetően - a pálya allapota is javiil.
Megnyiigtató, hogy igen szép szairunal élnek
köztüiik olyan fiatalok, akik töretlen
lelkesedéssel simítgatják napról- napra a
teríllet hullamait.
Ha már a feltételekjĉ viilnak, és az eszközök is

gyarapodnak, tovább szeretiiék bővíteni a
tagok létszámát is. Elsősorban a 6-8 éves
korosztályt várják a pályán, kedden és
csütörtökön 16-17óráig.

GYEREK SAROK
Kedves gyerekek! Ime itt az új'ahh hároni

könnyii kérdés:

1. Háromezernél több vagy kevesebb lakosa
van Pilisborosjenőnck?

2. liogy hivják Magyarország kormányfőjét?

3. Egy ketrecbcn tyúkok és nyulak vannak.
Nyolc fcjet és húsz lábat számoltunk meg.
Hány nyúlés hány tyúk volt a ketrecben?

Jó szórakoT.ást!



Orvosi ügyeleti beosztás
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Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Kovács L.

Dr. Borsi Zs.
Dr. Kormos J.

Dr. Borsi Zs.
Dr. Borsi Zs.

Dr. Borsi Zs.

Dr. Borsi 'Zs.
Dr. K. ovács L.

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Komios József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

Dr. Borsi Zsófia

Ejszalüii ügyeleti
18-08-ig

12 Dr. Péterjjy L.
13 Dr. KormosJ.

14 Dr. Veneszl.
J5 Dr. KormosJ.

/ 6 Dr. Kormos J.

7 7 Dr. Koniios J.

18 Dr. KovácsL.
19 Dr. Péterffy L.
20 Dr. KormosJ.

21 Dr. BorsiZs.
22 Dr. BorsiZs.

Oröm, Honvéd u. 24.

Pbj., Máriau. 13.
Uröm. Doklor u. 21.
Uröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj., Steüilieim u. 2.
Uröm. Honvéd u. 24.

Uröm Dózsa Gy. u. 69.

Pbj. Rákóczi u. 18.

idöszak:

péntek

23 Dr. BorsiZs.
74 Dr. BorsiZs.
25 Dr. KovácsL
26 Dr. PéterJfyL
27 Dr. K.ormosJ

28 Dr. Vcneszl.
29 Dr. KovácsL.
30 Dr. KovácsL.
3J Dr. KovácsL.
November

OI. Dr. KovácsL.

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440
336-007

Héfrvégén:
1400 hétfő reggel 8-ig

Miuüüinapokon nappal, rcndelési időben ( hctfőtől-péntekig) -
sürgős cselben -szívcskedjcnek az orvosokat a rcndelőben keresni.

'' Üröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Pilisborosjenőir üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjtik kedves
vásárlóinkat.

Kíiisilatiiiik: légla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok, gipszek,
ragaszták, betonelcmek, cement, mész.

Öiiilcsztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőföld, kuló kavics,
stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörii szállitás kedvező áron

Nyitvatartás: tiélfőtől - pénlekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagy ámkészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betonacélok, zartszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és fi-

. nomlemezek, huzalok nagy választékban.
KészleteH nem lévö anyagok szállítása 24 órán belül, központi
telepíüikről.

Engedmények a kisker árból:
50.000,-Ft felett 5 %

200.000,-Ft felett 8 %
Felhasziiálóknak mennyiségtől ftiggetlenül 5%

Viszonteladóknak nagyker. ár!
Házliozszallitást vállalunk!

Nvitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

Nőgyógyászatí
rákszűrés

Pilisborosjenön az
orvosi rendelőben

1999. október 15-én, pénteken
9-lőóraközött
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Ingatlanok eladása, vétele,
hosszíitavii bérbeadás kiilföldiekiiek is,
videofilmes nyilvántartás, számitógépes

adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsösorban 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

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István

A Nagykevély Gyógyszertár
új nyitvatartási ideje:

Hétfőtől csütörtökig.
8-13 és 14-töl 18 óráig

Péntek: 8-13 és 14-17 óráig
Szombaton. : 8-12 óráig
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2097Pbj. Kertköz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi űgyvéd
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Pest megyei Ügyvédi Kamara
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SZÉPÜLNI ÉS GYÓGYULNI VÁGYÖ

HÖLGYEK, URAK!
Várom Önöket szalonomba szolgáltatásaiinmal:

arcápolás - bőrdiagnosztika
iontoforézis - ránctalanítás
szőrtelenités - szolárium
újdonság a fénytcrápia Bioptron orvosi gyógylámpával
reuma, izíileti problémák kezelése
bőrproblémák, mintpl. pattanás, herpesz, allergia, stb...
megfázás, torokgyulladás
cellulit kezelése

ránctalanítás
SZENDYNÉ FÁBIÁN ERIKA

elektroszakkozmetikiis
Bejelentkczés: Pilisborosjenő Budai út. 21.

Tcl. : 06-26-336-472

ARIBI SZALON
Szoláriuin, masszázs, pedikűr

Józsa Henrik Pilisborosjenő Gárdonyi u.
Hívásra házhoz megyek!

06-26-336-630
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A Szen'ezefí ésMűködési Szabályzat
fotyt atása (V. befejezö rész)

98. §.
A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell késziteni,
amelyben a felszólalások lényegét kell rögziteni.
(SzMSz 64. 65. 66. §.)

Faluevűlés

99. §.
A képviselő-testület, bizottság, a polgármester előre
meghatározott kérdésben, ill. a lakosság szélesebb
körét érintö döntések előkészitésére a lakosság, a
társadalmi szervek tajékoztatásra, véleményének ki-
kérése céljából falugyűlést liívhat össze.

100. §.
A fálugyiilésen lehetőség van a közérdekű feladatok-
kal összefiiggő kérdések felvételére, az észrevételek
megvitatására, a község polgárainak társadalmi szer-
vezetének véleményük elmondására.

101. §.
A íalugyíilésröl emlékeztetőt kell készíteni. Tartal-
mazni kell az elhangzott hozzászólások, vélemények
lényegét.

Ké viselöi fo adóóra

102. §.
A képviselök a polgármesteri hivatal épületében,
vagy általuk megjelölt más helyen tartanak fogadó-
órát (lásd még SzMSz 21. §.)

A ké viselő-testület üléseinek n ilvánossá a

103. §.
A képviselö-testület ülései nyilvánosak. A képviselő-
testület ülésein megjelent választópolgárok polgár-
mester engedélyével az ülésen felszólalhatnak, felszó-
lalásuk lényegét a jegyzőkönyvben rögziteni kell.
(SzMSz 40. §.)

104. §.
Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló
szabályozás külön rendeletben.

XII. fejezet

A tele ülési onkormán zat társulása

105. §.
Az önkormányzat társulásainak létrehozására az Otv.
41. -44. §. -ai az irányadóak.

XIII. fejezet

Az onkormán zat azdasá i ala "ai

106. §.
a.) Az önkormányzat az Ötv. és más jogszabályok
kereti között önállóan gazdálkodik bevételeivel és
kiadásaival, rendelkezik saját vagyonával az önkor-
máiiyzati célok megvalósítása érdekében.
A képviselő-testület költségvetését rendelettel állapit-
ja meg.
b.) Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből
és a j'ogszabályokból adódó feladatait - többek között
saj'át költségvetési szervei útján látja el.
(Ötv. 81. §. (1) bekezdés) - az intézmények felsorolá-
sát az SzMSz 5. számú melléklete tartalmazza.

107. §.
l./ A képviselö-testület költségvetését rendeletét ren-
delettel állapitja meg, mely két fprdulóban kerül elfo-
gadásra. A költségvetés összeállításának részletes
szabályait az Allamháztartásról szóló törvény, a fi-
nanszirozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét
az állami költségvetési törvény határozza meg. A
rendelet előkészítéséről ajegyző gondoskodik a pénz-
ügyi csoport vezetöjével együtt.
2. 1 A költségvetési rendelet elfogadása során az elsö
fordulóban a koncepció fobb elemeit kell rögziteni, a

második fordulóban keriil sor a részletes kidolgozás-
ra.

2. /a.) Első forduló során költségvetési koncepciót
kell előterjeszteni, melynek elemei:

a kormány által rendelkezésre bocsátott költség-
vetési iranyelv;

az önkormányzat részére kötelezően előírt és
szabadon felvállalható feladatok körültekintö és

alapos elemzése, helyzet felmérése;

az elemzés és helyzet felmérés során számításba
veendö a bevételi források, azok bővítésének
lehetőségei, a kiadási szükségletek, azok gazda-
ságos, célszerű megoldásainak meghatározása;

az igények és célkitűzések egyeztetése, sorrend
meghatározása;

2. /b.) A végleges költségvetési rendelet tervezetet a
második fordiilóban kell beterjeszteni az államháztar-
tásról szóló törvény alapján. (A költségvetésröl szóló
rendelet tervezetet ajegyző késziti el és a polgármes-
terterjeszti elö.)
3., Az önkorniányzat által létesitett és fenntartott
intézményekben: az önálló költségvetésű szervként
működö által.-ino.s iskolában, a részben önállóan gaz-
dálkodó intézményekben (művelődési ház, ÖNO,
óvoda), a dologi kiadásokra biztositott pénzeszközei-
ket csak a polgármesteri hivatal által meghatározott
ütemben és mértékben használhatják fel. Az intézmé-
nyek a képviselő-testület által kötelezően előírt bevé-
teli összegén felüli bevételével szabadon rendelkezik,
azt alapfeladatainak sérelme nélkül felhasználhatja.
4., A polgármesteri hivatal és az öiikormányzat által
müködtetett intézmények vezelöi a kisebb összegű
készpénz kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellat-
mányból - a házipénztárban meghatározott szabályok
szerint- teljesitik.

108. §.
A költségvetési rendeletet minden képviselö-testületi
bizottság előzetesen megtárgyalja, irásban benyújtja
adott évi tervezetét, amelyet a bizoUsági elnökök a
Pénzügyi BizoUság Elnökével egyeztetnek.

Az önkormán zat va ona

109. §.
Az önkormányzati törzsvagyonról, forgaloniképes,
forgaloniképtelen, korlátozottan forgaloniképes va-
gyontárgyakkal való gazdálkodás és az önkormány-
zat vállalkozásával kapcsolatos elöírások.it külön
rendelet állapítja meg.

110. §.
Az önkormányzati vagyont, annak változasait és érté-
két ajogszabályokban megliatározott módon és kör-
ben nyilván kell tartani. (vagyonleltár)

111. §.
(a) A vagyonellátás elkészitéséről és folyamatos kar-
bantartásáról ajegyző gondoskodik.
(b) Az éves zárszámadáshoz csatolni kell a vagyonál-
lapotot kimutató leltárt.

Az önkormán zat azdálkodásanak ellenőrzése

112. §.
Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásának,
vagyonával történö gazdálkodásának ellenörzését a
Pénzügyi BizoUság látja el, amely köteles folyamato-
san - ülései után - beszámolót tartani a képviselő-
testületnek.

113. §.
(1) Az önkormányzat saját belső ellenőrzése és intéz-
ményeinek pénzügyi ellenőrzése céljából - a jogsza-
bály keretei között - belső ellenört, könyvvizsgálót
foglalkoztat. A könywizsgálói jelentést a képviselo-
testület ülésén tárgyalni kell, előterjesztés formajában.
(2) A belso ellenörzésre vonatkozóan ellenőrzési
tervetkell késziteni.

XIV. fejezet
A kisebbsé i onkormán zat

114. §.
l. i A kisebbségi önkormányzat - a törvények és e ren-
delet keretí között - a településen élő kisebbség érde-
kében gyakorolfa önkormányzati jogait és közremükö-
dik a helyi önkormányzati feladatok ellátásában.
1. 1 A kisebbségi önkormányzatra az Ötv. rendelkezé-
seit kell megfelelően alkalmazni, ha a NEK törvény
másként nem rendelkezik.

3., A képviselő-testület a törvényes keretek között, az
Ötv. 60. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátásához, egyes hatásköreinek gyakorlását a ki-
sebbségi önkormányzatra ruházhatja át.
4., Ha a kisebbségi önkormányzatjogainak gyakorlá-
sához a képviselő-testület döntése szükséges, a ki-
sebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezé-
sét a képviselő-testület köteles a következő rendes
ülésen napirendre tüzni.
5., A települési önkormányzat a német kisebbségi
önkormányzat munkaját a polgármesteri hivatalon
keresztül segiti: ajegyző, vagy megbízottja résztvesz
az üléseken; a hivatal gondoskodik a jegyzőkönyv
elkészitéséről; az ülést elö kerülö elöterjesztések elké-
szitéséről; biztositja a postázást, leirásokat; ezen túl-
menően igény szerint segiti a német kisebbségi ön-
kormányzatot. Az ügyfélszolgálati irodát biztosítja
helyiségként a fenntartási és müködési költségek
finanszirozása mellett; a telefonhasználatot munkaidő

alatt, hivatalos ügyek intézésére.
A hivatal közreműködik a kisebbségi önkormányzat
működésével kapcsolatos ügyviteli, technikai teendők
ellátásában és szakmai segitséget nyújt a döntéshoza-
tali folyamat során.
6. 1 A helyi kisebbségi önkormányzat működéséről
külön Szervezeti és Müködési Szabályzat rendelke-
zik.
7., A kisebbségi önkormányzat tagjainak névsorát az
SzMSz 4. számú függeléke tartalmazza.

XV. fejezet
Záró rendelkezések

115. §.

(1) E rendelet 1999. majus 28.-án lép hatályba. A
kihirdetés a helyi újságban történő megjelentetéssel,
ill. kifilggesztéssel a hirdetőtáblán történik.
A hatálybalépéssel egyidejüleg a Szervezeti és Mii-
ködési Szabályzatról szóló 11/1995. (XII. 7.) sz. Ön-
kormányzati Rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséröl és folyamatos karbantar-
tásáról ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester jegyzö

A Szervezeti és Működési Szabálvzat mellékeltei:

1. számú melléklet - Pilisborosjenő térképe
2. számú melléklet - Onkormányzati hatásköri jegy-
zök
3. számú melléklet - Előterjesztések tartalmi és for-
mai követelményei
4. számú melléklet - A bizottságok feladat és hatáskö-
re

5. számú melléklet - Intézmények felsorolása
6. számú melléklet - Az önkormányzattal együttmű-
kodési megállapodást kötött szervek listája
A Szervezeti és Működési Szabálvzat fii eléke:

1. fiiggelék - A polgármester és a kép-
viselők által letett eskü szövege
2. filggelék - Képviselők névsora
3. fiiggelék - Bizottság tagjainak név-
sora

4. függelék - A kisebbségi önkor-
mányzat képviselőinek névsora
Az SZMSZ. melléMetei a jegyzőnél megtekinthe-
tök.

(vége)

Imaszándék

A keresztéuy világiak imával, tanáccsal és
segítséggel kísérjék azokat, akiket Isten a papi,
szerzetesi és niissziós életre liívott!

1. Hétfő Mindenszentek ünnepe
Itt a gyertyafényes hónap! Kis láugocskáit a
megemlékezés szeretete szítja fel. E kis fény
ragyogása lelkünket csalogatja a megbékélés, a
nyiigalom, a zavartalan szeretet világába.
Hogy is haiigzik elhmiyt szeretteüik felé a
jókívánság?
"Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök
világosság fényeskedjéknekik".
Orök világosság!
Tőled ered mmden fény, hozzád képest a mi
napmik pislogó mécses. Te fényforrás,
beragyogod teremtett birodalmadat, melynek se
vége, sem határa nmcs. Jézus, a mi testvériüik
mondta, hogy "Atyám házában sok lakóhely
van", az ide való hazavágyást lelküiikbe örök
fényével beleégette. Sok embertestvérüiik
érkezett már "haza", igaz, a hazaérkezésért meg
is kellett ktizdemük. Am az irgalmas szeretet
készségesen segit amiak, aki komolyau "haza"
akar émi. Az örök világosság liív, vár, segít, de
a sötétség hatalma is támad, iiem rest!
Örök világosság! Te vezess hisz oly sok
embertestvérem vau már ott. Érzem, engem is
vár ez a ragyogó közösség. Remélem, hogy
ebbe a szép otüionba az örök világosság engem
is elvezet.

2. KeddHalottakNapja
Meimyei Atyáiik! Légy irgalmas azoklioz a
testvéreiiddiez, akik Krisztus békéjében

hunytak el, légy irgalmas minden meghalt
embertestvérüiikliöz, akikiiek hitét csak Te
ismered. Vezessed el mindnyájukat a
feltámadásm! Ha pedig majd egykor a mi
életünk útja is véget ér, végy fel imnket
országodba, melynek szépségében az élet
teljességét ígéred nekiüik. Jézus Krisztus, a mi
Uruiik által Téged dicsőítmik és áldmik majd
ott, együtt a boldogságos Szűzanyával,
Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és
inindeii szenttel...

A7, ELSÖ SVAJCIMISEKANONBOL

Borommei Szent Károly püspök

Szent Imre herceg

Evkozi 32. Vasárnap

10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

11. Szent Márton, Pannónia szülötte, Tours
püspöke
Az egyház megtanította a népeket arra, hogy az
emberi hang nemcsak "vox hmnaiia" lehet, az
ordítozás, a károinkodás és a bosszú haiigja,
hanem lehet "coelestis" is, azaz a béke, a
hannóma, a szeretet, az Isten-imádás haiigja is.

12. Szent Jozafát püspök és vértanú

14. Evkozi 33. Vasárnap

15. Nagy Szent Albert domonkos cgyház-
tanitó

"Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajohü, hogy magasodjál,
Hallgatai őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszéhii, ha szólsz a világhoz.

Széjjelszóródni, eső homokra,
Sivatagnyi reménytelen dologra,

S ha iiyár se lesz töled és a táj se zöldebb,
Kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled!"

VÁCZI MIHÁLY: ESÖ HOMOKRA

16. Skót Szent Margit királyné, Szent István
unokája

17. Szent Gertrúd

19. Aprádházi Szent Eresébet

21. Évközi 34. Vasárnap

22. Szent Cecília szűz és vértanú

23. Szent Kelemen pápa vértanú

25. Alexandriai Szent Katalin vértanú
28. Advent clső Vasárnapja
Itt az Advent. "Napjaiiikban valóságát újra meg
kell értenüiik.
Nevezetesen: mindig is volt Advent, de ma is
van!

Hogy az egész emberiség egyetlen család Isten
előtt!
Hogy az egész emberiség sötétben jár, de
valamemiyi ember számára felragyogott
Krisztus világossága."

JOSEF RATZINGER
30. Szent András apostol

HIRDETMÉNY
Német nyelvii szentiiüsét tartmik
minden hónap utolsó szoinbatján.

Az elsö szentmise:

1999. október 30-án szombaton
este 18.00 órakor

lesz a Pilisborosjenői
Római Katolikus templomban.

A misét a Pilisvörösváron
nyi igállományban lévő

Geiger Jakab atya tartja.
Szeretettel vámiik mmden luvőt!

Kisebbségi Őnkomimiyzat

BEMUTATJUK A MISSZIÓS HÁZ
ÚJ VEZETŐJÉT NÉMETH LAJOSNÉT

Köszönet!

A pilis\'örösvári
Speciális Otthon leveléből

Köszönetet mondiink a
pilisborosjenői Caritas szerve-
zetaek az intézményiink 113
fogyatékos lakójának juttatott
rulianeműkért, és személy sze-
rint Fávné dr. Péter Emesének,
aki személyesen hozta el az
adományokat.

Szolári Sándomé

igazgatö

Szeretettel köszöntjiik Pilishorosjenőn ahhól az alka-
lomból, hogy november 1. óta Őn vezetí a Missziós
Házat! Kérjük niondjon pár szót magáról!

Pilisvörösváron élek, két gyennekem van, a fiam 11
éves, a kislányom 8, jelenleg vezetö-helyettesként
dolgozom a püisvörösvári Napos Oldal Szociális Ott-
honban, fájó szívvel ugyan, de úgy döntöttem, hogy
itt az ideje a váltásnak.

Mi tette idöszen'ivé, hogypont niost keresett új nnm-
kahelyet?
Nenirég szereztem meg a Szociális és Családűgyi
Mimsztérium szervezésében egy olyan felsöfokú kép-
zést, mely inagasabb mmikakör betöltésére képzett, s
a sok taimlás után (mind az elméleti vizsgákon, niind
a záró dolgozat védésen túl vagyok) úgy éreztem,
mindezt a gyakorlatba kell ültetnem.

Miértpont Pilisborosjenöt választota?

Sok jót hallottam a faluról, s ami nekem legfontosabb,
azt, hogy itt nagyon szeretik az időseket. Az Önök
mmikaja ismertebb, mmt gondolnák, tudok arról,
hogy a Római Katolikus Egyház, az Onkományzat, a
Karitász Csoport is milyen sokat tesz a falu idös lakó-
lért.

Milyen tervei vamiak?

Először temiészetesen szeretiiém megismenü a Misz-
sziós Házba bejárókat, majd személyesen felkeresni
azokat, akik még nem tagjaüik, olyan vonzó progra-
mokat szervezni, amit szívesen fogadnak, s ezáltal
megnyemi azokat is, akikjeleideg még nemjániak a
Házba.
Szeretaém a falun belül élővé temii a kapcsolatot az
Önök kitűnő nyugdíjas klubjával és más csoportjaival
1S.

A pilisvörösvári gyakorlatíioz hasonlóan tervezem,
hogy felvesszük a kapcsolatot más otüionokkal, klu-
bokkal, akár a kömyékről, (Vörösvár, Solymár), akár
pedig Budapeströl. Például a mi otthonmik rendszeres
kapcsolatban van a Gazdagréti Klubbal, kölcsönösen
látogatjuk egymást, tanulmik egymástól, barátságok is
szövödtek, vagy csak "egyszerűen" jól érezzük ma-
guiikat.

Szeretettel kivánunk sok eröt, kitartást ésjó egészsé-
get nnmkájahoz!

A szerk.
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Für den Weindorfer Boten -

Pilisborosjenői Hírmondónak - zur
Veröffentlichung

Aktion neue Kirchenfenster für

Pilisborosj enöAVeindorf
Das Weindorfer Heimatkomitee hat zu

seiner Spendenaktion zugunsten von
künstlerische gestalteten
Kirchenfenstern für die barocke
Dorfkirche in Weindorf aufgerufen.
Die Idee kam von Herm Kantor Géza
Sziineth. Unterstützt wird dies
Vorhaben vom Vorsitzenden der

Minderheitenselbstverwaltung Roman
Stampfund vom Gemeinderatsmitglied
Ferenc Galambos.

Az égiek is kegyeikbe fogadták
a pilisborosjenői tűzoltókat. Október
16-án délutáii ünnepeltek, mert az
ausztriai Szent Filippen község elöljá-
rói és önkéntes tűzoltói jóvoltából egy
Mercedes tűzoltógépjármű-
fecskendővel gyarapodott eszközállo-
mányuk.
Az átadókat tizenhárom tűzoltó képvi-
selte Alfred Dielacher parancsnok ve-
zetésével.

Kedves színfoltját képezte az
ünnepségnek az Altalános Iskola diák-
jainak játékos tánca, éneke, szavalata.
Külön köszönet értea tanító néninek és

a gyerekeknek egyaránt.
A himnusz ünnepélyes hangjai után
elöször Stampf Román úr a kisebbségi
Önkormányzat elnöke - német nyelven
köszöntötte az Ausztriából érkezett

Das Echo auf den Spendenaufmf war
sehr erfreulich. Die überraschend hohe
Summe wird bald vom Vorsitzenden
Alfons Bauer übergeben werden. Sie
ist zweckgebunden für die
Anschafíüng und den Einbau eines
Kirdhenfensters, das die SeligeGisela
darstellen wird.
Die vertriebenen Weindorfer haben
hiermit emeut ihre Verbundenheit zur

alten Heimat dokumentiert, wie sie
dies bereits mit finanziellen Hilfen bei
der Kirchenturmuhr, der Renovierung
der Rosaliakapelle und der Errichtung
des Erinnerungsdenkmals vor dem
Kulturhaus gezeigt haben.
Bauer hat allen Spendern seinen Dank

Fecskendőt avattak a tűzoltók

vendégeket, majd Szegedi Róbert pol-
gármester úr mondta el üdvözlő, illetve
köszönö szavait, kiemelve, hogy a jó
bajtársi kapcsolatok eredménye a
Szent Filippeni ajándék.

A Pest Megyei Tüzoltó-
parancsnokságról Hesz József száza-
dos úr, a Pest Megyei Tüzoltószövet-
ség titkára mondott köszönetet a
Pilisborosjenöi Onkéntes Tüzoltó
Egyesület tüzoltóinak, akik nyáron a
felhőszakadások során kialakult ka-
tasztrófa helyzetben is helytálltak, és
nem csak Pilisborosjenőn végeztek
vízszivattyúzást, hanem Pomázon is,
illetve a Pest Megyei Tőzoltó-
parancsnok úr kérése alapján a
Nagykátai kárelhárításban is részt vet-
tek, jelentős segitséget nyújtva a hiva-
tásos tűzoltóknak.

ausgesprochen. Er hofft, dass die
neuen Kirdhenfenster das kulturelle
Leben is Weindorfbereichern und dan
Glauöbigen Anlass zur Meditatíon und
Besinnung geben.
Mit den besten Wünschen für die
Kirchengemeinde und für alle
Weindorfer
Verbleibt

Alfons Bauer
Vorsitzender des Heimatkomitees

A megszentelés után a vendégek
a kultúrházban élvezhették a

Pilisborosjenői Nemzetiségi Enekkar
által előadott hangulatos dalokat, har-
monikaszót.

Köszönjük mindazok munkáját,
akik önzetlenül, - szabad szombatjukat
feláldozva - segítettek abban, hogy ün-
nepségünk kellemes emlék maradjon
azokban, akik azon részt vettek.

Köszönjük Szent Filippen pol-
gárainak adományukat, és ígérjük,
hogy tűzoltóink szükség esetén szak-
szerűen kezelik azt.

Kucsera László

VODAIÉLET

Intenzíven elkezdődött az óvodai élet az új tanévben. A 80
féröhelyes óvodátjelenleg 114 gyermek tölti ki. Várható
még folyamatosan néhány gyermek, akik az ötödik életévü-
ket betöltik.

Sajnos egy német nyelvet tanító óvónővel kevesebben let-
tünk. Annak ellenére, hogy évek óta folyamatosan minde-
nütt hirdetjük az állást, sajnos nincs jelentkező. Azt tapasz-
taljuk, hogy társadalmilag ez a szép hivatás népszerűtlenné
válik. Reméljük azért, hogy erkölcsileg megbecsültebb és
anyagilag is elismertebb lesz nemsokára a pedagógus társa-
dalom. Szerencsére mi tudunk kis dolgoknak, apró sikerek-
nek is örükii, például a következő adományok gazdagítot-
ták a gyerekek, az óvoda életét:

Német Nemzetiségi Kisebbségi Onkormányzat 50.000 Ft
MEGASTAR Kft. /Hermann István szülő közben járá-
sára/ 50. 000 Ft
Kulturális Bizottság 23.000 Ft
Pilisborosjenői Karitász Csoport 12.000 Ft
Sági Józsefné folyamatosan ajándékozza az óvodát külön-
féle virágokkal, külön köszönet érte, hiszen gyermekeink
barátságosabb, szebb kömyezet iránti igényét fejleszti.
A tanév folyamán minden óvó néni, dajka néni, szakács né-
ni, óvodai dolgozó azon munkálkodik, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat, képességeiknek megfelelően fejlődjenek
mindnyájunk örömére.

Pápai Istvánné óvodavezető

Szüreti mulatság
avagy

A bor ünnepe
Pilisborosjenőn

Szeptember - október hónapokra
esik Magyarországon a szüret. A szőlősze-
dést befejező szüreü mulatságot hazánk
minden szőlőtermő vidékén tartottak. Eh-
hez látványos, többnyire lovas felvonulás
tartozott. Erre az alkaloinra tisztségviselő-
ket választottak: bírót, bírónét, csőszlányo-
kat és csőszlegényeket. A táncmulatság
helyét szőlőfiirtökkel díszítették fel, s aki
lopott a szőlőből, aiuiak büntetést kellett
üzetnie. Alilioz, hogy ez a régi, vidám fa-
lusi iüuiep ne merüljön feledésbe, az idén a
tavalyi hagyomány folytatásaként ismét
megrcndezésre került.

A felvonulás résztvevöi a követke-
zők voltak: Kara Arpád és a zenekar szeké-
reu, lovasok kíséretében. A Kisbéri
majorett csoport Somogyi Lászlóné vezeté-
sével, a Palota zenekar, az óvódások, az
iskolások, karatésok, kézilabdások, focis-
ták, az Ürömi Öröm Néptáiicműliely tagjai,
üiuiepi népviseletbe öltözött polgárok és a

felvonuláshoz csatlakozó falubeliek. A me-
netet a tűzoltókocsi zárta. A menet a Postá-
tól indult, s minden autóbusz megállóhe-
lyen megállt, hogy boros gazdáink szőlőle-
véből hűsítse magát. Nemcsak kóstolóban,
de különböző bemutatókban is részünk
volt az út soran. Régen a felvonuláson
részt vett egy bábú is, a baksus, ainely egy
hordón keresztbe tett lábbal ülő fígiira, lo-
pótökkel és pohárral. Ezt a szokást idézte
egy ötletes csoport, kiknek tagjai szorgo-
san kínálgatták a nézők között teli pohani-
kat. A menet a Budai útról visszatérve, a
művelődési ház mellett kialakított nézőté-

ren piheiilietett meg, hogy megtekintse az
előadást.

A műsor Szegedi Róbert polgár-
mester köszöntője után a legii^abbak mű-
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sorával, az óvódásokkal kezdődött, akik
német dalokat és játékokat adtak elő. Ezt
követően táncokat láthattimk: a 3. osztá-
lyosok táncos játékokat. a 4. majd a 7. osz-
tályos csoportok polkát táncoltak. A régi
időkben a fíatalok - általában a falu szélén

választottak magiiknak egy nagy teriüetet,
ide meiitek vasámaponként. A lányok kör-
be-körbe karikába táncoltak. imien ered a

karikázó. A 4-5. osztályosokból álló cso-
port Sárközi karikázót mutatott be kitűnő
előadásban. S ha néptánc, akkor nem ma-
radliat ki az ugrós sem, melyből a hetedi-
kesek adtak ízelítőt. Nyílván a felsorolás-
ból is kitíínik, hogy az iskolában folyó,
folyamatos tánctanitás kezd beémi, s meg-
hozza gyümölcsét.

Vendégként szerepeltek még az
ürömiek, kiktől a megszokott szintű elő-
adásban láüiattunk mezőségi, somogyi és
keménytelki táncokat, valainint fellépett az
ürömi jazz balett csoport, akik núndenki
arcára mosolyt csaltak.

S hogy kiknek köszönliető a musor,
kik tanították be a gyerekeket? Ime:
Breiemé Virág Erzsébet óvónő, Benyó
Márta tanár, Jávor Csaba tanár, Taskovits

Zsuzsaiuia tanár, Tokai Tibor és Grülling
Zsuzsanna néptáncoltatók. Itt enilíteném
iiieg, hogy harmónián kísért Karádi László.
A műsor házigazdája Taskovits Judit volt,
kinek előadásában rendkívül alapos, jól
szerkesztett összekötő szöveget hallhat-
tunk. Köszönet muiikájukért! Valószínű,
hogy az Ezüsüiegyi Borosgazdák jó kap-
csolatban állnak Bacchus-szal, a bor és a

szőlőtermesztés istenével, lüszen kimagas-
ló eredményeket émek el a borversenyek
alkalmával, s kitűnő előadók vidám bordal-
ok bemutatásában is. A rendezvény csatta-
nójaként énekcsokrot hallhattunk tőlük.

A tagok, kiknek egyébként a kósto-
lókat is köszöiAetjük:
Czigány Ferenc, Gábeli György, Gáspár
Tibor, Hídvégi Ist\'án, Husztí Gábor, Ko-
vács András, Meggyesi János, Reispach
Miklós és Zsitnyányi Attila.

AZ EZÜSTHEGYI BOROSGAZDÁK
EGYESÜLETE

A történelmi hagyományok szerint a borosjenői déli lejtökön
már a rómaiak korában is szőlőskertek voltak és jó minőségű bort
adott a kiérlelt must. Az utóbbi évszázadokban a szőlők kipusztul-
tak, majd újakat telepítettek a török uralom megszűnése után. Ezek a
szölők a-'filoxéra miatt- az 1880-as években- mentek tönkre. A szá-

zadforduló táján telepített szőlők silány minőségűek voltak, így a
mustból érlelt bor is. A Szikra Mgtsz. a 60-as évek elején az Ezüst-
hegy alattjó minöségű szőlőt telepített, de ezek is kipusztultak és a
telepítés helye elvadult.

AzEzüsthegyi Gazdák Egyesületének alapítói 1983-ban
kezdték meg az Mgtsz-től bérelt szántókon a szőlő telepítését. A
telepitök nem csak a szőlő megműveléséhez, de a bor kezeléséhez is
értettek. Telepített szőlőfajták: tramini, chardoi-may, zweigelt, kék-
fraiikos. merlot.

Ajól megválasztott szőlőfajták, a szakszerü müvelés már fél sikere
amak a célnak, hogy Borosjenőn- kihasználva a mikroklima lehető-
ségét- felujítsák azt a szőlő és bor kultúrát, amely hiressé tette a tele-
pülést. Több gazda a must kezelésében is jeleskedett, hiszen a bor-
versenyek igazolják szaktudásukat. Tizenhárom éves kemény mun-
kával elérték a gazdák, hogy Pilisborosjenő bekerült ajó bortemiő
vidékek névjegyzékébe.

A PILISBOROSJENŐI TERMÉSZETJÁRÓK
A pilisborosjenői teniiészetjáró kör egyik tevékenysége a Családi Vasámapok szervezése. Ez annyitjelent, hogy a családok részérel990. máju-

sa óta évi 3 aüsaloimnal egész napos programot kináhiak a szabadban. Májusban a gyennekiiapi rendezvényen, júliusban főzőversenyen és szep-
tember végén a Nyárbúcsúztatóu várják az érdeklődőket. Sportrendezvényeken, játékos vetélkedőkön, akadályversenyeken, túrákon, kulturális
bemutatókon vehetüiik ilyeiikor részt. Azokiiak a résztvevökiiek, akik már reggeltől velük vamiak, ingyen ebédet adnak, melyet a helyszínen íist-
ben föznek. Megitélésük szerint a programok a kikapcsolódást, a családi egyi lttlétetjól ötvözik a sporttal és az egészséges életatódra neveléssel.

A programokon'általában 25-30 család (120-150 fö) vesz részt, a Tennészetjáró Kör alapját 10 család alkotja. A Kör közösséget teremtö hatását
éreznUiiszen a tagok és a résztvevők között többenjelzik, hogy ajó közösségért, a megsokasodott barátokért, a társaságértjániak el a rendezvé-
nyekre. A rendezvényeket öiikonnáiiyzati péiizből, illetve különbözö palyázatokon nyert összegekből valósítják meg. A községi szintű rendezvé-
nyeken kívíil a tagok'kiránduhü isjániak, valaimnt bekapcsolódnak az Országos Tenuészetbarát Szövetség által kiírt programokba.



Kézilabda

Bajnoki mérkőzések eredményei:

SYNERGON SE. VÁC II. - PILISBOROSJENÖ

Felnőtt: (8: 8) 23 : 14
Góldobók: Szécsi Eiiikő 6, Miskolczi Béláné 3, Pálmai Sz. 2, Szécsi Edit
1, MetzlerE. l, MohiárM. lgól

Ifjúsági:(19:6) 40:11
Góldobók: Muráiiyi E.6, Balázsi J. 3, Selmeczi A.2 gól.

PILISBOROSJENŐ . PILISSZENTIVÁN

Fehiőtt:(ll:9)21:22
Góldobók: Szécsi Eiükő 11, Szécsi Edit-Pálmai Sz.-Miskolczi Béláné
3-3-3, GálE.l gól

IQúsági: (6:16) 13:30
Góldobók: Murányi E.5, Selmeczi A. 3, Balázsi J.2, Murányi J. 1 , Görcz
V. l, DöbreiK. lgól

ESZTERHÁZY TK EGER . - PILISBOROSJENÖ

Felnőtt:(14:14) 25:27
Góldobók: Szécsi Eiükő 11, Miskolczi Béláné 5. Szécsi Edit 3. Páhnai
Sz. 3, MetzlerE.3, GálE.2gól

üjúsági: (13:18 ) 24: 18
Góldobók: MoluárM. 10, Muráiiyi E. 3, Selmeczi A. 2, Görcz V 1, Balá-
zsi J. l, KatonaE. l gól

FUTBALL

Próbajátékra már messzebbre merészkednek focistáink, eredményeiket
az alábbiakban olvashatjuk:
Szept. 22. Felnőtt Solyinár - Pilisborosjenö 8:2
Szept. 27. serdülö Pilisszentiván - Pilisborosjenő 6:3
Szept. 3o. feluőtt Pilisszentiván - Pilisborosjenő 8:2
Okt. 9. ifi-felnőtt Solymár - Pilisborosjenö 3:0
A csapat tagjainak száma szépen gyarapodik, megközelíti a 60 körüli
taglétszámot.
A pálya állapotát folyamatosanjavítgatják. Ezúton is megköszönik
Tnuik Zsolt vállalkozónak segítségét, aki a gépi munkálatok megvalósí-
tásával és nagy meiinyiségű föld kivitelével nagyban hozzajárult a pálya
meglétéhez.
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Juhász Jánosné és Soltész András a csapattal

ISKOLAI HÍREK

TAKARITÁSI VILÁGNAP
AZ ISKOLÁBAN

Szeptember 17-én délután kerti szerszámokkal
felfegyverzett lelkes csapat gyíilekezett az isko-
lában. Szülők, gyerekek és tanárok közösen
éreztlik fontosnak ezen a napon, hogy mi is
tegytüik - a szokásosnál többet - kömyezetüiik
csinositásáért. Fölgereblyéztük az udvart, ösz-
szeszedtük a szemetet és a köveket. Végre elké-
szült a homokozó, még virágágyásra is futotta a
faanyagból. Hamarosaii megérkezett a kaiiadai
pad is, amely a Nebuló alapítvány működésé-
nek első, kézzel fogható, nagyobb eredménye.
A gyerekek azóta már boldogan bulokba vették
az új játékokat.
Ezútou is köszönjük mindazokiiak, akik közve-
tett vagy közvetlen segítségükkel, sőt kétkezi
mmikajiikkal lehetővé tették, hogy az iskolaud-
var már nemcsak szebb, haiiem gyennekeüik
számára gazdagabb is lett.

Ribáiié Horváth Enikő

Városismereti nap
Már hagyomány az iskolában, hogy október

hóiiapban nunden osztály Budapestre utazik,
hogy közelebbröl megismerkedjen a főváros
egy-egy adott helyszíiiével. Tanulóüik írásai az
alábbiakban ttikrözik emiek a napnak a hangu-
latát:

Az 5. osztály a városismereti napon a Csodák
Palotájába és a Városligetbe ment. Először
Frakensteint ábrázoló, életnagyságú műanyag-
bábúba botlottimk bele, Utána sok csodát lát-
tuiik, ki is próbáltmik mmdent, ainit lehetett. Pl:
egy eldőlt sakktáblán lévő félresikerült asztalt

meg széket, melyiiek nálam szédülést keltö
hatása volt. Legjobban a lézer-show tetszett.
Egy kis tömegközlekedés utáii a Városligetben
kötöttíüik ki. Sokatjátszottmik a zöldellö fíiben.
Ebéd után indultmik haza. Mindeiikinek ajáii-
lom ezt a két helyet.

Gonda Agnes 5. osztály

Az iskolából 9 órakor indultmik el. Elsö utmik a
Vajdaliunyad várába vezetett. Először a Jáki
kápolnát tekintetttlk meg, majd ezutaii a mező-
gazdasági kiallitást. Az utóbbm többek között
láthattiuik régi, nagy értékíi fegyvereket, kitö-
mött állatokat és világrekordokat elérö trófeá-
kat. Ezek után a Hösök terére mentüiik, ahol a
Műcsaniokot csak kívtilröl, de a Szépművészeti
Múzeumot belülről is megcsodálhattuk. Gyö-
nyörű festményeket és egy egyiptomi kiállítást
láthattuiik. Itt ókori írásjeleket tartalmazó, vé-
sett kötáblák, valamint csodálatos, festett, ősré-
gi szarkofák voltak.

NagyAiiett S. oszt.

A 6. osztályos tanulók a Hősök terét és az Al-
latkertet nézték meg. Hogy lássiik niilyen irány-
ba megytüik, gyalogosan közelitetttik meg a
Dózsa György utat, majd trolibusszal a Hősök
terét. Kaptiuik egy kétoldalas feladatlapot, amin
az egyik oldalon a térről, másik oldalon az Al-
latkertről szóló feladatok voltak. Az Állafkertet
szépen felújították, a gyerekek számára még
érdekesebbé tették. Ezen a napok segítenek
abban, hogy megismerjtik fővárosuiik nevezetes
látnivalóit, s hogy megszokjuk a városi közle-
kedést, hogy ne essen bajuiik a nagy forgalom-
ban.

Endrödi Attila 6. oszt.

Iskolai Sport

Iskoláiik taiiulói közül 47-en ( 3-8. oszt. ) szep-
tember végén Budakeszmjártak, ahol a helybeli
általános iskola által rendezett inezei futóverse-
nyen vettek részt A voiizáskörzetbe tartozó is-
kolák közül 13 iskola nevezett. A 4. osztályos
lánycsapat I. helyezést, az 5. osztályos lánycsa-
pat III. helyezést, Győző Ildikó 4. osztályos
egyéni futásbaii I. helyezést hozott haza.
A Diákolimpián kivül más futóversenyeken is
indultak az iskola tanulói: a Kaiser's mini
marathonon, ( 8 kin) 1 1 fő nevezett, az Avon
mini marathonon (4 kin) 21 fő vettrészt.

Papírgyűjtés

Ha feltűnően sok gyereket látuiik a faluban ta-
licskával, kiskocsival közlekedni. akkor bizto-

san itt az iskolai papírgyűjtés ideje, vagyis mm-
deiiki a kapuba készítheti kiolvasott újságjait,
hogy a legszemfülesebbek elhordják. A nagy
küzdeleiiuiek meg is lett az eredménye:
A gyerekek és persze a szülők összesen 8817kg
papírt gyíijtöttek össze. Az alsósok között a 4.
osztályosok bizonyultak a legjobbakiiak 1825
kg-mal, amely 83 kg/ fő. A felsösök közül pe-
dig a 8. osztályosok voltak a legszorgosabbak a
maguk 1083 kg-jával, amely fejeiiként 77 kg-
nyi papír gyűjtését jelenti. A papírokért kapott
pénzösszeget az osztályok a helyezések arányá-
ban megkapták, s mmden bizomiyal már el is
költötték.

Szent Vendel napja
Október 20-a Szent Vendel napja, aki nem szégyellt a pásztoroklioz leereszkedni, velük beszélni. Nagyon szerette az állatokat. Ezen
a napon a lüvő parasztok, állattartók felkeresték emlékművét és kérték, hogy védje meg az állataikat. Az áldás és a dal eléneklése
után a lúvők visszatértek a templomba, aliol a plébános a magiikkal hozott kenyeret, sót, birsalmát megáldotta. A kenyeret és birsal-
mát a család tagjai megették, a sót az állatok eledelébe keverték. Ez a szokás újra él a Nemzetiségi Dalkör tagjainak köszönlietően,
akik nemcsak ajátszótér mellett lévő Szent Vendel, de a Szt. Donát utcában található Szent Donát emlékinűliöz is ellátogattak

Uj vezetője van a művelődési
háznak

Megszíiletett a döntés a művelődési ház vezetö-
jére kiíi-t pályázatra. A pályázatot ez évjúnhisá-
bcm irta Id az önkomiáfiyzat. A kinevezést
Bereczkyné Szendrey Eva hapta nieg, kinek
szahiiai munkatervét az alábbiakban ismerhet-

jük meg:

Szakmai munkaterv

., A pilisborosjenői Művelődési Ház és
Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének
kidolgozásában részt vettem, s ez alapjáii a
koiikrét feladatoklioz kapcsolódó részletes
programtervem a kövefkező:

Tartós művelődési közösségek létreho-
zása, a meglévők segítése. Körök-szakkörök
terilletén most még igen szűkös a kmálat. Csu-
pm a Tennészetjáró Kör (50 fő) működik im-
már 10 éve, amely hagyományokat teremtve
Családi Vasámapokat szervez. Terveim a gye-
rekek részére: bábszakkör, ú-odaliiú olvasókör
és barkácsoló - kézimmikakört indítaiii, melyre
az elözetes felmérések alapján igény van. Az
amatör művészeti csoportok közül a Német
Neinzetiségi Dalkör (40 fö) működik, mely

Gröschl Györgyué vezetésével szmvonalas te-
vékenységet folytat. A Színjátszó csoport (16
fö) az elmúlt években is foiitos része volt a kul-
turális életnek. ezért is tartom fontosnak a támo-

gatását és fejlesztését. Még több teret kell adni
a kibontakozó produkciókiiak. A Néptánc cso-
port (24 fő) vezetéseimnel működik újból2 éve.
Most még csak óvodcis korosztály alkotja, de
tervem a bövités. A klubok közül a Nyugdíjas
klub (18 fő) Tóth Gáspár vezetésével iniinár 10.
éve működik, s ajövőben is inmden segítséget
meg kell adni a klub életéhez. A Kismama klub
(10 fő) ösztől új vezetővel, s új prograirunal
indul, remélem, hogy sikeres lesz. Ifjúsági klub
sajnos nmcs, nem működik. Korábban vezeté-
sem alatt 8 évig működött. Az elmúlt idöszak-
ban több próbálkozás is sikertelen volt.
Terveim: Eletrefonn klub, amely a különböző
altematív gyógyító tbnnákkal homeopátiás tan-
folyanunal, tennészetgyógyászati előadásokkal,
havi alkalmi rendezvényekkel müködne.
Tanfolyamok - sportfoglalkozások
Jazz balett, Callemcs női toma, ovis toma
Ezekre, ha továbbm is igény van, úgy működ-
tetiü kell. Taiifolyam terveim: nyelvtanfolyam
kezdő és haladó szinten, társastánc tanfolyam,
homeopátiás tanfolyam.

Műsoros rendezvények: szeptemberben:
szüreti mulatsag, novemberben: alapítványi est,
decemberben: karácsonyi koncert, febniárbaii:
farsang, márciusbaii: tavaszköszöntö, májusbaii:
gyennekiiap. Evente 6 alkaloimnal volt bál,

mely ajövőben is kívánatos.
A könyvtár feladata, hogy nevelő, ön-

művelödést és tájékoztatást egyaránt szolgáló
mmikával segítse elő a lakosság általános és
szakiiiai műveltségének növelését. Emiek érde-
kében létre szeretnék hozni egy lakossági infor-
mációs szolgáltatást.

Mindezek után szeretném felvázohú azt

a inarketmg mmikát, mellyel majd az intézméiiy
életét szeretném szervezni. Ma még azt tapasz-
talom, hogy a finaiiszírozás megmaradt az egy-
csatomás finanszírozásnál. Igenjelentősjavulás
érhető el a többcsatomás tinanszirozási feltéte-
lek biztosításával. A femitartó ma már szűkösre

szabja a lehetöségeket. Ezért meg kell keresni
és találm azokat a forrásokat, melyek a kultúrá-
hoz segítségüiikre lehetnek. Ertem ezalatt a pá-
lyázatok tolyamatos írását, szpoiizorok, mecé-
nások keresését a különböző rendezvényekre. A
bevételi források bővítését kíilönböző lehetősé-
gek megtalálásával gondolom. Ma csupán a
terembérleti díjakjeleimek meg a bevételi olda-
lou. A taiifolyamok indításajelentős szakinai és
anyag; fejlődést mutatna. Fontosnak tartom egy
marketmg terv készítését az intézmény jövőjére
uézve.
Eimek érdekében az ELTE Kulturális Mene-
dzserképző tanfolyamán tanulok, amely haté-
kony segítséget nyújt mmikám imnőségibb ellá-
tására.

Bereczkiné Szendrey Eva

Hírek a községi Nyugdíjas Klub életéről

A nyolcvanas években merült fel igény arra, hogy nyL igdíja-
sainjaiak legyen lehetőségük és alkaknunk összejövetelre, találko-
zásra, ahol elbeszélgethetnének helyzetükről. Problémáikról, gondja-
ikról, életük tapasztalatairól, egészségi állapotukkal kapcsolatos pa-
naszaikról, életük kedves vagy szomorú élményeiről, emlékeiről.
Kezdetben alkalmi összejövetelekre nyílt lehetőség, majd az orszá-
gosan megindult szervezkedés hatására a Községi (^)iikomiáiiyzat
támogatásával 1985-ben községünkben is megalakult a Nyiigdíjasok
Klubja, -mely a Nyugdíjas Klubok és Idősek Eletet az évektiek" el-
nevezésű országos központnak 1989 óta rendes tagja.

Klubunk rendszeres összejöveteleit a Művelődési házban
heteiiként, csütörtökön du. két órától tartja. Osszejöveteleiiik jó han-
gulatban, kellemes beszélgetéssel telnek. Találuiik témákat böven,
szóba kerül nem csak nyugdíjas helyzetünk, hanem társadahni éle-
tünk időszerű problémái, gondjai is. Hangulatosak a néviiapi kö-
szöntésekkel kapcsolatos összejövetelek, amikor Kiss András klub-
társmik kitűnő harmonika kíséretével felcsendülnek fiatalkori emlé-
keinket felidéző dalok, nóták.

A K-özségi Önkormányzat anyagi támogatása lehetővó teszi
programunk változatossá tételét. Ainire iijúkoruiikban kevés alkal-
munk volt, most lehetőségünk nyílt változatos kirándulások megtéte-
lére. Ezek során ellátogattunk hazánk természeti szépségekben gaz-
dag vidékeire és meglátogattuk müemlékekben és történelmi hagyo-
mányokban gazdag városainkat. Ellátogattunk a hazáiikkal szomszé-

dos országokba is, igy megfordultunk több ízben a Felvidéken, Er-
délyben és Ausztriában is. A községünkben olyan szép emberbaráti
tevékenységet folytató "Caritas" szervezet kedves meghívására él-
ményekben gazdag szép kirándulást tehettünk hazánk történelmi
hagyományokban gazdag, szép városába Esztergomba. E helyen is
köszönetíüiket fejezzük ki a "Caritas" helyi szervezet vezetőségének
ezért a szép kirándulási lehetőségért.

Klubunkat rendszeresen meglátogatja a polgármester úr, el-
beszélget a klub tagjaival az önkormányzati munka, a községfejlesz-
tési tervek idöszerű gondjairól.

A Klub tagjainak lehetőségük van az Országos Szövetség és
a Községi (^ikoniianyzat anyagi támogatásával részt venni egy vagy
kéthetes gyógyüdülésben.
Klubéletünkiiek vaiinak szomorú napjai is, amikor búcsúzniink kell
valamelyik eltávozó régi kedves klubtársunktól.
A Klub anyagi helyzetének biztonságához tagsági díj fizetésével
járulnak hozzá a tagok.

Klubunk tagsága ezúton is köszönetét fejezi ki azért az anya-
gi és hivatalos támogatasért, amellye! a Községi (Dnkormányzat le-
hetövé teszi a klubélet zavartalan működését.

Tóth Gáspár
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Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

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

szombat:10-14

LIgyvezető igazgató: Kerényi István

UGYVÉDI ERODA

2097 Pbj. Kert köz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd

a

Pest megyei Ogyvédi Kamara
taga

Bt. -k alapitása az új gazdasági
törvény szerint. Örökosödési,
házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerződések,
stb... Végrendelet elkészitése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköznapll-19közötta
336-504-es telefonon

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

Ürom. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

ilisborosjenői üzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk kedves
vásárlóinkat.

Kinálahuik: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok,
gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Omlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, termőföld, kulé kavics,
stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörü szállítás kedvező áron

Nyitvatartás: hétfötől - péntekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagyárukészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U, T, acélok,

szögacélok, lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett
hálók, durva és fmomlemezek, huzalok nagy választékban.

Készleten nem lévö anyagok szállítása 24 órán belül, központi
telepímkről.

Engedmények a kisker árból:
50.000,-Ft felett 5 %

200.000,-Ft felett 8 %
Felhasználóknak mennyiségtől függetlenül 5%

Viszonteladóknak nagyker. ar!
Házhozszállítást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900
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SZÉPÜLNI ÉS GYÓGYULNI VÁGYÓ
HÖLGYEK, URAK!

Várom Onöket szalonomba szolgáltatásaimmal:
arcápolás - bőrdiagnosztika
iontoforézis - ránctalanítás
szőrtelenités - szolárium
újdonság a fényterápia Bioptron orvosi gyógylámpával
reuma, izületi problémák kezelése
bőrproblémák, mint pl. pattanás, heqiesz, allergia, stb...
megfázás, torokgyidladás
cellulit kezelése
ránctalanítás

SZENDYNÉ FÁBIÁN ERIKA
elektroszakkozmeükus

Bejelentkezés: Pilisborosjenő Budai út. 21.
TeL: 06-26-336-472
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A Nagykevély
Gyógyszertár

új nyitvatartásí
ideje:

Hétfőtől-csütörtökig.
8-13ésl4-töll8óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton.:
8-12 óráig

Alapította: az Önkonnányzat Képviselö Testtllete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelős szerkesztő: Fáyné Dr. Péter Emese

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

Typográfia: Windisch László Nyomdai inunkák: Pethő Kft.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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Kedves Olvasók!

A Hínnondó ininden kedves Olvasójának, községünk
lakóinak, a községgel kapcsolatban álló bel- és
külföldi barátunknak, a Pilisborosjenői
Öiikonnányzat Képviselö-testülete, a Polgánnesteri
Hivatal mmikatársai és a magam nevében kívánok
békés, boldog karácsonyt és boldog új évet 2000-re.

Szegedi Róbert
polgámiester

A
Lieber Leser!

Im Namen des Gemeinderates, der Mitarbeiter des
Bürgermeisteramts, des RedaktionauschuBes
wünsche ich alle unseren Leser. den Einwohner

unseres Dorfes, alle mit uns in Kontakt stehende in
uiid auslándische Freunde gesegiiete Weihnachten
und em glückliches neues Jalu- fíir 2000.

Robert Szegedi
Bürgenneister

Búcsú a XX. századtól

Tisztelt Kortársaim! Kedves Pilisborosjenöiek!
A búcsú most nemcsak az elmúló 1999-nek
szól! Törtéuehmleg magunk mögött hagyjuk a
XX. Századot utolsó évével egyetemben és
ezzel az időszámitásuiik szerinti masodik évez-

redet.

Lepergetve gyorsított tilniként az írott történel-
inet, vég nélküli küzdelmet látmik. Az O haza
az idő messzeségének ködébe vész. A keletröl
nyiigatra irányi iló népvándorlások, néptörzsek
mozgásában találjuk a mintegy félmilliós kis
népcsoportot a magyarokat. A Kárpátok karejá-
ban letelepedő ősök nemcsak teriiletet, hanem
eszmerendszert is választottak vezéreik dönté-

sével. A vándorlással együtt mintegy 1500
éves az eurázsiai történelmtiiik.

A honfoglalástól a XX. Század végéig szünet
nélküli volt femunaradásunkért a fegyveres
konfliktiisokkal is járó belső és kíilső viszály,
háborii. Ez a bonyolult helyzet az eszmék, az
"izmusok" konfliktusával párosult a XX. Szá-
zadbau. A nenizetárulással felérő, az országot
teljes mértékbeii megosztó és idegen eszmék
segítségével k'ülső ellenséges érdekekiiek ki-
szolgáltattuk magmilcat a hazai kollaboránsok,
helytartók kozremiiködésével.
A XX. Században teljes eszmei és erkölcsi
zűiY.avart és romlást idéztek elö a hamis esz-
inék hatalom éhes, bomlott elméjű prófétái.
EITG a történelmi helyzetre vártak az országot
és népet feldarabolni vágyó szoinszédok és az
ezt támogató nagyhatalmak.

Mi a helyzet az ezredforduló előtt? A területi
és politikai függetlenség ehiyerése után ismét
prédának néznek miiiket. Prostituálódik az or-
szág a péiiz és a gazdaság terén. Elihez a
globalizáció a míves fogaloiii. A multik e téren
mindent elkövetnek, hogy a magyar polgár
részese legyen eimek a liit és szeretet nélküli
személytelen világnak! Csak a péiiz, a péiiz!
Emiek a világképnek 'a liívei tennészetesnek
tartják ma Magyarországon a komunpálódást ,
a közpéiizek gátlástalan birtoklásat, a bűnöző
magatartás nyilt és szemémietlen védelmét, a
törvények következmények nélktili senmiibe-
vételét, a jogrendszer hatékony működésének
akadályozását, a törvénytisztelök lejáratasát.
Ez az erkölcsi métely tennészetesen fellelhetö
kisebb közösségeknél is, ahol cmikiis magatar-
tással folyamatosan károkozás törtémk a köz
kárára.

Községíüikiiek az 1999. Ev az előzetes tervek-
hez képest nem hozta a vart eredményeket.
Fejlesztési tervíüildiöz igényelt állam támoga-
tás ehiyerése elmaradt. Igy a decentralizált
Terilletfejlesztési Alap tamogatást péiiz hiáiiya
miatt nem kaptid; meg a szeimyviztisztító tár-
gyában. A 2000. Ev feladatait most állitjuk
össze.

A Csatoma társulat elszámoltatása folyamatban
van. A társulati tagok október 9. -én megválasz-
tották a háromtagú elszámoló bizottságot.
Munlcájukról s lap hasábjain (3. oldal ) olvas-
hatiiak.

A nyári esővízkárok a középületekben és a
közutakon okoztak súlyos károkat. Ezeket álla-
mi péiizek megpályázásával részben rendez-
tük.
Az öiikomiáiiyzat vásárolt a község központjá-
ban ( épületekkel együtt) egy telekmgatlant az
iskolai oktatóinuiika helyzetének, épület igé-
nyének javitására a folyó iskolai évben.
Életveszély miatt két öiikonnányzati épületet
bontottunk le. Aiiyagiakban és a csatoma beru-
házás befejezésében mutatkozó veszteségek
mellett vamiak örömtelibb történések is. Első-
sorban a humán jellegű ügyekben, a község
közösségének jó előjelű összefogása, segítö-
készsége öröinteli módon változott. Jelentös
tárgyi és péiizbeli segítséget ajáiilottak fel ma-
gánszemélyek, vállakozások. Es társadalmi
szervezetek belföldről és külföldröl, maradan-
dó, a község jó liímevének és szépítésének
céljára. Jól vizsgázott e tekintetben a falu érin-
tett közössége.
Az ümiepek közeledtével a sok gond és baj
ellenére a iiiegmutatkozó nagyon szép, az ösz-
szetartozást és a kölcsönös szeretetet erósítö
cselekedetekben reménykedve kívánok minden
kedves pilisborosjenői lakóiitai ak örömteli

karacsonyi mmepeket és a 3. évezred nyitánya-
kéiit beköszöno 2000. évre boldog újesztendőt.

Szegedi Róber*
polgánnester

A tartalQniflsófc
Ezredfbrdulós ünncpségek (2. o.)

Eltel másfel hónap ( acsatomáról 3. o.)
Némef ayeh'en (4. o.)
Egyházi hírek (5. o.)

AtuissziusHazlurei(5. o.)
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A tartaloniböl:
Művelődési informáciok (6, o.)

Könyv ajánlü (6. o.)
Kultúra, szabadidő, sport ( 7. 0.)

Idősek napjá ( 7. o.)
HirdetcsekurfoFmációk



Ezredfordulós ünnepségek Pilisborosjenőn és Urömben

Kedves Pilisborosjenó'i Polgárok!

Településüiik a keresztény világ lakosaihoz
csatiakozva szeretné méltó módon megüimepel-
ni a közelgő ezredfordulót, mely uekünk ma-
gyarokiiak kétszeresen is egyedülálló tümeptüik
lesz. Ainikor január elsejétöl a dátiunot leírjuk
vagy kimondjuk, és az évek számát egy kettes-
sel és utáua hároin nullávaljelöljük, világnézet-
re, pártállásra, felekezetre való tekmtet nélkül, -
tudatosan vagy akaratlanul - a kereszténység
kétezer éves feimállására, és Jézus 2000 évvel
ezelőtti születésére emlékezűiik. Ezer évvel
később pedig mi magyarok, Istvan király meg-
korouázása által elAez a keresztény Európálioz
csatlakoztuiik, s állan-iiságuiA létrejöttének mil-
lemúuma is ez az íiiuiep. Elöttüiik élt neinzedé-
kek sokaságának nem jutíiatott osztályrészül az,
ami most nektuik megadatik: megértiü; ezt az
évfordulót, és alkalmmik van egy kivételes
visszatekintésre, és egy új évezred megkezdésé-
re. Történjeii ez az ümiep a kivételes alkalom-
hoz méltó módon részmikről is kivételesen!
Hazáiikban a komiimy és az országgyűlés hatá-
rozata alapján az üimepségek ez év végéu kez-
dödnek, és 2001 augusztus 20-ig tartanak. Sze-
retettel kértüik núndeiikit, hogy vegyeu részt
ezeken az íümepségeken, és legyen mindaimyi-
unk közös élménye az ezredforduló!

Az ezredfordulós tümepségek nyitórcndez-
vénye az évforduló jellegéből fakadóan nem is

A Polgárőr Egyesület Elnökéhez!

Tisztelt Elnök Ur!
A napokban került kezembe 1999. no-

vember 2-i keltezésű felhívása, melyet
pilisborosjenő lakóü-ioz írt. Elöljáróban meg-
erösiteui, hogy mint Öii is írja, nekem is fő
szándékom a bűimiegelőzést niinden áron elő-
segíteni. Ezt bizonyítja, hogy amióta polgárör-
ség működik a községben az egyesület inindig
szerepelt a község önkonnáiiyzatának költség-
vetésében, niint támogatott szervezet. Ezt
2000-re is biztosítani szeretném.

Meglepett felhívása tartalma. A
pilisborosjenöi polgárőr egyesület a 2000. költ-

kezdődhet máshol, mmt a templomokban, mely
mindeuütt a kereszténység létének kifejezője.
Az anyaszentegyház évezredek történelmi vál-
tozásával dacolva, más és más tarsadalmi rend-
szerek tímdöklését és bukását üldöztetések közt
is núndig túlélve hirdette az örökkévaló értékek
megtartó erejét, mmt az emberiség szebb jövő-
jének egyetlen esélyét. Az évszázadok során
ugyan bűnei nuatt részekre szakadva, távolról
sem tökéletesen, de most már az egység felé is
megtéve az első lépést, gyarló voltában is a
krisztusi szeretet programjával mutatta az utat
az egyetlen jövő felé. Nem hiszem, hogy kíilö-
nösebb bizonyításra szorul, hogy gyennekeink,
unokáüik és a következő évezred ember-
inilliárdjai számára csak a Föld egyre fogyatko-
zó javainak testvéri elosztása, a békesség, a
szeretet, a megbocsátás, mindeu embertársmik
felebaratként tekintése jelenti az egyedül lehet-
séges jövendőt. Mindezt nekünk így és itt, hely-
ben kell elkezdenüiik! A béke, a szeretet, gyer-
mekeuik boldogsága csak akkor adatik meg, ha
egytltt és egy akarattal kérjük el Istentől! A mö-
göttüiik levő évezred utolsó évszazada legyen
örök tanulság mmdaimyiuiikiiak, mire jutottuiik
emiek az Istemiek hátat-fordítva, áldását nem
igényelve: két világháboríi, milliók és milliók
pusztulása, maganyosok társtalansága, felbom-
lott családok százezrei, csodálatos bolygóiik és
a tennészet tönkretétele jelzi, hova jutiuik Nél-
küle.

ségvetési évre az öiikonnányzathoz benyújtott
táinogatási kérelmet 1. 500. 000, -Ft értékbeii.
Ezt a tényt elfelejtette megadui felhivásábaii.
Nem találtam arról sem tajékoztatást, hogy
1999. évre a március 19-én írott levelében kö-
zölte, hogy nem tartanak igényt a 700. 000, -Ft-
os támogatásra. Ugyanakkor az OMS Hungana
Ktt., mint a csatoma beniházás fővállalkozója
1. 300. 000, -Ft-ot utalt át az egyesületnek műkö-
dési költségeik fedezésére, egyéb utalásokon és
a hasznalatra átadott négykerék meghajtású
személygépkocsin tíilmenően. Vélhetően a
Csatoma Társulat által kifizetett szamlák nyi ij-
tottak eldiez a nemes gesztushoz alapot. Meg-
kérdőjelezhetők ezen támogatasok összeférhe-

Mégsem törvéiiyszerű, hogy az elközelitő
évezred az emberiségre további szenvedést és
végső pusztulást hozzon. Ha őszinte szívvel,
egytltt és egy akarattal kérjük el az áldást e vi-
lág Teremtőjétöl, igérete szerint ezt az áldást
megadja neküiik. Ezért mndeiikit arra kériink a
falubaii, hogy aki csak otthonából kimozdulni
képes, korra, nemre, pártállásra, ideológiai
meggyőződésre tekintet nélkiil, vegyen részt
abban a templomban az ezredforduló nyitó-
istentiszteletén vagy túmepi miséjén, melybe
keresztelése révén tartozik vagy tartozhatna!
Mind a katolikus templom, mind az ürömi
református, szélesre tárt kapukkal fogadja
az egész falu népét, hogy a mindenható Isten
áldásával induljunk az új évezredbe!
A katolikus templom december 24-én éjféli
misére, december 25-én és 26-án 10 órai inisére
várja az üimepehii vágyókat. Szilveszter esté-
jén 6 órakor lcsz évvégi hálaadás es szentiiuse.
A refonnátus gyülekezet pedig karácsony első
és második napján délelőtt 10-kor, valammt
szilveszter napján is este hatkor, ejjel fél 12-
kor, illetve újév elsö napjm 10-kor vár kivétel
iiélkTil miudeiikit! Legyiüik együtt és egyek
békességben egy szebb és boldogabb évezred
kczdetén!

Isépy Gábor ref. leíkés^

tetlenségi, etikai okok miatt is. Gondolom a
lakossághoz segítségért fordulm iiúelött a
költségvetési döntés megszületett volna a kért
támogatás ügyében elsietett lépés. Nem világos
a polgárörségíüik más teriiletre kiterjedő einbe-
ri és anyagi eszközök adása akkor, amikor a
reiidörséggel femiálló érvényes szerződésüiik
van és ellehetetlenülésílkről nem érkezett jelzés
az öiikonnányzathoz.
Iiidokoltnak tartom teljeskörü és korrekt tájé-
koztatással a felhívást közzétemü.

Szeoedi Róbert
polgánnester
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A MEDITOP
GYÓGYSZERIPARI kft
(2097 Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1.)

ALKALMI MUNKÁRA
MUNKAERÖT KERES

Várjuk azok jelentkezését, akik eseteiikéiit, válto-
zó időszakban ( délelőtt, délután, esetleg szomba-
ton) 4 órás muiikát vállalnak.
Feladat: gyógyszeripari üzemben, tiszta, rende-
zett kömyezetben csomagolási ( eseteiiként gyár-
tási) feladatok elvégzése.
Munkaruliát a cég biztosít.
Bérezés: órabérben, megállapodás szerint
Jelentkezés:

2097 Pilisborosjenő, Ady E. u. 1.

G A csatorna közmű befizetéshez csekkek a polgár- ü
^ mesteri hivatal pénzügyi csoportjánál és az ügy- U
O félszolgálat irodájában vehetők át. ^
ii Polgármesteri Hivatal

&[

Hóeltakarító munkást felveszek,
aki önállóan is tud, és akar dolgozni.

Bérezés megegyezés szerint.
Révész Arpád Pilisborosjenő, Búza u. 7.

T: 336-010

ELTELT MÁSFÉL
HÖNAP!

A Pbj Vízgazdálkodási Társulat elszámoló bi-
zottságának tájékoztatója

Százötvenen résztvettek. mások a Hír-

mondóból értesültek, hogy okt. 9-én a Pbj Viz-
gazdálkodási Társulat - közismert nevén : Csa-

tomatársulat - ellenörző bizottsága által össze-
hivott és levezetett rendkívüli taggyűlés elszá-
moló bizottságot választott.

Ez sürgös és fontos volt, mert a befeje-
zett beniházás elhúzódott műszaki átadás-
átvétele júliusbaii lezámlt, s a vonatkozó tör-
vény és rendelet szerint már augusztusban köte-
lező lett volna a pénzügyi elszámolás megkez-
désének elsö lépéseként e bizottságot megvá-
lasztani. Aini emiél is íbntosabb: a péiizügyi
lezárás és elszáinolás himyában az öiikonnány-
zat nem tud elszámolm az összesen inintegy
190 imllió Ft-os állanii támogatást nyújtó há-
rom állanii alappal a többször hosszabbított és
ismét lejárt határidő és felszólítások ellenére.
Elszámolás hiányában nem pályázhat siker re-
inényében újabb állauii támogatásokat más cé-
lokra, nem tiidja tervezni a 2000. évre a község
költségvetését azt sem tudva, hogy a benihazás
maradék pénzeszközzel, vagy hiámiyal zámlt
e?

Ebben a helyzetben felelőssége tudatá-
ban a taggytilést előkészitő ellenőrző bizottság
elöre goudoskodni kívánt arról, hogy a megvá-
lasztandó elszámoló bizottság mielőbb haté-
kony, érdemi mmikába kezdhessen. Az elleuör-
zö bizottság hatásköre változatlaii marad az
intézö bizottság és elnöke leköszönése és hatás-
kör átadása után is. Ezért még a választás előtt
hetekkel ü'asban többször is felszólította az Eb

einöke a társulati elnököt, hogy a taggyíilés
után haladéktalanul és teljességben adjon át
mmden - müszaki, gazdasági, ügyviteli, szám-
viteli, jogi ú-atanyagot, egyéb dokumentumot,
tárgyakat, eszközöket, kézi péiiztárat stb. az
elszámoló bizottságnak.

Hosszú volna részletezni, hogy azóta
hány felszólítás, levélváltás, meghiúsult és
megtörtént átadási alkalom zajlott, melynek
soran "adagolva" az elszámoló bizottsaghoz
keriiltek aktacsomagok, egyéb anyagok. Idézni,
mellékelm lehetetlen, pedig nagyon taimlságos
olvasmáuy leime! A társulat volt elnöke to-
vábbra is az időhúzó magatartást folytatja, mmt
amiak elötte.

Egyedül O van abbaii a helyzetben,
hogy tudja, mt nem adott at. Mégis tételes ITÍ-
ányjegyzőköuyvet váma el, ill. egyik levele
szeriut eimek liiáiiyában teljesnek tekmti az
átadottakat. Maga minősíti a nála lévő doku-
inentumokat a tekmtetben, hogy arra az elszá-
moló bizottságnak szüksége van-e a mmikájá-
hoz, vagy mncs szüksége? Például többször is
leszögezte, hogy senuni köriilmények között
nem ad át egyetlen haiiganyagot sem, eredeti-
ben sem, másolatbaii sem! Taggyűlésről sem,
Ib. ülésröl sem. Pedig vamiak lényeges döntése-
ket hozott ülések, melyekröl csakjegyzőköiiyvi
kivonat van, vagy seimnilyen érvényes doku-
uientiun iiincs. Más lényeges dokumentumokat
csak masolatban adott át a társulati vezetés. az

eredetijüket valaki örzi. Milyénjogon?
Az elszámoló bizottsag -remélhetően nem tíil
hosszú működése utan - mmikája végeztével

egy másik átadási folyamatban mindent a még
femialló hitelek kezesének, a végleges tulajdo-
nosnak, az öiikonnányzatnak fog átadni. Csak
azt tudja áfcidm, amit most a volt elnöktől meg-
kap!

Az elszámoló bizottság megválasztását
követő egy hónap elteltével be akart számolni
az öiikomiányzati testület előtt. A társulat volt
elnöke is, az elszámoló bizottság ehiöke is ön-
konnányzati képviselő. Számos ineghívott
( öiikonnányzati bizottsági külső tagok, társula-
ti ellenőrző bizottsági tagok és mások ) jelen
volt, de a volt ehiök irasban kimentette magát
más elfoglaltságra hivatkozva. Egyébként a
községben volt az íilés idején, de személyiségi
jogát tiszteletben tartjuk, ezért nem közöljílk,
hogy hol.

Az elszámoló bizottsag sokadszor ismé-
telten teljes átadásra szólította fel a volt elnö-
köt, amire iiov. 15 és 16-i napokat jelölt meg.
15-én uem jelent meg, 16-án egy újabb - 19
sorszámú - csomagot adott át. Felszólította a

bizottság, hogy nyilatkozzon, miszerint mm-
dent, teljességgel átadott. A teljességi nyilatko-
zatot Marton Ferenc megtagadta. Ekkor az el-
számoló bizottság az átadásbaii nem érmtett két
kívlil álló tanút hívott be telefonon a Polgár-
mesteri Hivatalba, akik előtt a teljességi nyilat-
kozat megtagadását Marton íir megismételte, de
az erről felvett jegyzőkönyvet nem írta alá, tá-
vozott.

Nos, igy, ilyen légkörben, ilyen egytittműködés
mellett kell végeznie a muiikát a bizottságiiak,
miközben telik a draga idő. Sokba keriilliet a
községnek minden időveszteség. Nem sikerült
kikövetkeztetníüik, hogy vajon mi a célja eimek
a magatartásnak? Nem maradt más eszköz,
mint a cégbírósághoz fordulm. Pedig az önkor-
mányzat még október közepén visszavont mm-
deu addigi feljeleutést a cégbírósagnál az elszá-
moló bizottsag kérésére, épp azért, hogy az
ügymenetet gyorsítsa, az egytittműködési kés-
zségetjavitsa.

A társulat nem szedte be a hitel törlesztö részle-

teket majustól. Bár néhányan továbbra is fizet-
tek egyenesen az OTP-hez, a társulat számlája
nulláii áll, ill. néhány ezer Ft van rajta eseten-
ként néhány napig, antíg le nem emelik, akik-
nek a társulat tartozik. Az elmaradt törlesztése-
ket nehéz lesz év végén teljességgel kasszírozni
a lakosságtól, az esedékes negyedik negyedévi
hiteldíj és a tőketörlesztés az önkomianyzatnak
6-9 millió Ft-os terhetjelenthet.
A péiizügyi vezetönek, az ügyvédnek niilliót
meghaladó elmaradt bérrel tartozik a társulat.
Egy tovabbi dolgozó is muiikabérét pereli. Az
S+H-val peren kivtili megállapodást kötöttíüik,
így legalább a perköltség egy része megtakarit-
ható, a teher így is több, imnt 2,5 millió Ft.
Az OMS felé temiálló tartozás 3-4 millió Ft.
A Pmdeiitia könyvvizsgáló cég még augusztus-
ban közölte a társulattal, hogy auditálása ered-
ményeként megtagadja az elfogadó záradékot
az 1998-as éves mérleg vonatkozasában, a tár-
sulati vezetés mégsem tett senunilyen lépést.
Most az elszámoló bizottságuak kell a mérleget
visszavomii, átdolgoztatiii, újra auditáltatni,
újra benyújtam hároninegyed év késéssel. Ez
sem lesz ingyeu!
Az eddig a földliivatahial nem reiidezett szol-
galmi jog bejegyzések is núlliós terhet jelente-

nek. Vajoii honnan vesz majd az önkormmyzat
a fentiek és még sok nem részletezett kisebb
tétel fedezetéül 15-25 millió Ft-ot, jelentös
részben még ez évben, vagyis év végén? Egyre
hangosabb és türelmetlenebb a kérdés, hogy
miből akart a társulat volt vezetése több tízezer
Ft-okat visszafizetiii a társulati tagoknak fejen-
ként, ahogy ezt a nyár folyamán híresztelték? A
közadók módjára az öiikoniiányzattal behajtatai
tervezett " második érdekeltségi hozzájámlás "
emelt díjtételeinek beszedetéséből? Miből?
Még nem tudjuk.

Ainely ügyek a fentiektől lényegében
fíiggetlenithetők, azokban, ha kicsiket is, de
előre léptíüik az eltelt időben, bár tény, hogy
energiáiik zömét az átadás kikényszerítése öröl-
te fel.
- A hitelt igénybevevők az öiikonnáiiyzatnál
kaphatnak c.sekket, hogy befizetéseiket teljesít-
hessék. Etkészült az egyéni szerződések muii-
kapéldáiiya, folyik a belsö adategyeztetés. Ha-
marosan mindeiiki inegkapja a rávonatkozót.
Ezúton is kérjük a társulati tagokat, hogy, ha
saját dokumentuinaikkal nem egyezik valamely
közölt adat, vegyék igénybe az egyeztetési le-
hetőséget, melyről szintén ez a dokumeiitum
tájékoztat. Igy remélhetjük, hogy néhány héten
belül niindeiikinek szerződés lesz a kezében -

ami 1995-töl máig nem volt - egyeztetett ada-
tok fognak az elszámoló bizottságnak rendelke-
zésére álliii, aiiuből már dolgozni lehet, össze-
állítható lesz a rendelet által elöirt " érdekeltsé-

gi állomány".
- Hasonló inódon írásbaii keressük meg a szol-
galoininal érintett ingatlantulajdonosokat, szán-
dékunk szerüit még ezévben
-Méltányos megoldást találtunk az óvodaudvart
szeimyezéssel fenyegetö szomszédos ingatlan
csatonia-bekötésére, megosztott teherviseléssel.
- Nem mmden igényt kielégítő, de elfogadható
korrekciós megoldás szíiletett az okt. 9-i tag-
gyűlésen elhaiigzott két átemelő állomással
kapcsolatos műszaki panasz vonatkozásában. A
háromtagú elszámoló bizottság a saját feladatai,
a társulat által korábban el nem végzett, vagy
hibásan teljesített feladatok pótlása, korrigálása
mellett nem tudiia kellö figyelmet fordítani a
inűszaki panaszok egyedi intézésére. Meghatal-
mazta Soltész Aiidrás ellenőrző bizottsági ta-
got, hogy a panaszokat fogadja, vizsgálja, első
fokon az OMS-sel rendezze. Ezúton is kérjük a
lakosságot, hogy műszaki kérdéssel, kéréssel,
panasszal egyenesen Hozzá forduljanak
- Megbízasi' szerződést kötöttmik a társulat új
jogi szakértöjével, meghatalmaztuk az új jogi
képviselőt. Ujratárgyaltuk a megbízási szerző-
dést a társulat pénzügyi vezetőjével, megállapí-
tottuk feladatait, kedvezőbb űzetési kondíciókat
értíiiik el. Előkészítettüiik egy megállapodást az
elszamoló bizottság muiikáját segítő péiizügyi
szakértővel. Előttünk áll még a megbízási szer-
zödés újra-tárgyalása a Prudeiitia könyvvizsgá-
ló céggel és a szerződésbontás a társulat koráb-
bijogászával.
Végezetül: A következö Híniiondóbaii ismét
beszámoluiik, reméljük több konkrétuiiunal, -.
talánjobb liírekkel szolgálhatuiik.

Juhász Jánosné Küller János elnök

Papp Gergely

Pilisborosjenő. ] 999. novembei



Hirdetmény!
Tisztelt pilisborosjenői polgárok, községünk kultúráját táinogató lakosság!
Sajnálattal kell közölnöm, hogy az Önök által is támogatott pilisborosjeuői naptár elkészítésére. - amely 12 különböző színes képet
tartalmazott volna szép községünkről - nem sikeriilt elég inegrendelőt. támogatót találm. A nyomda részéről az volt a kikötés, hog\'
1000 megrendelő esetén keriil elkészítésre a naptár. Eddig, november 10-ig 500 megrendelő jelentkezett. Ezzel, sajnálattal a falinap-
tíír rendelést visszaitiondtiik.

Galambos Ferenc

Kulturális bizottsági elnök
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Kedves Gyerekek!
Idén is vár bemieteket az

ERDEI MDCULÁS!
Találkozmik december 5-én 15. 00 órakor á szokott

helyen!
El ue felejtsetek téli csizmát húzm és lámpast hozni!

A helyi nagycsaládosok rgyesiilete

Figyelem!
1999. december 09-én 18 órakor

közmeghallgatás lesz.
Helyszín: a Művelődési Ház nagyterme.

Tisztelt pilisborosjenői
Polgárok!

A múlt hónap 7-én a helyi Német Ki-
sebbségi (")iikonnányzat rendezésében és költ-
ségén egy bérelt külön busszal Budaörsre uta-
zott azzal a céllal, hogy a halottak napja alkal-
mával lerója kegyeletét a Budaörsi Német Ma-
gyar Katonai Temetőben nyiigvó hősi halottak
emlékére. Az utazáson részt vett a helyi nenize-
tiségi énekkar, valammt a helyi német kisebb-
séghez tartozó személyek, összesen 36 fő.

Ragyogó szép napsütéses időben 14
órakor mdult az autóbuszunk a Reichel József
Művelődési Ház elől, és 1445-kor megérkeztmA
a Budaörsi Német Magyar Katonai gyüjtö te-
mető elé, és egy kis tajékozódás után beléptíüik
a temető kapuján. Ainint láttuk a terület parko-
sitása, az utak, a parcellak, a főépület kialakitá-
sa már megtörtént. Nagy a rend és a tisztaság.
Köriilnézhettüiik a főépületben. Egy iiagyobb
helyiségbe, ami majd kiállítási tereniként fog
működiü, jeleiileg többszáz kis koporsó foglal
helyet, amibe exliumált német és magyar kato-
uák földi maradvanyai vamiak ellielyezve és a
végsö nyi ighelyíiket várják. A temetöt jelenleg
biztonsági őrök vigyázzák, akiktől a további
intönnációt kaptuk. Magyarországon 19 újon-
nan kialakított német gyűjtő temető találliató,
ezek közül a legnagyobb a még építés alatt álló
Budaörsi Német-Magyar Katonai Temető, mely
teljes elkészülte után mintegy 15 ezer uémet és
magyar hösi halottnak nyíy't méltó körülmények
között végső nyiighelyet. Jeleiileg 3500 katona
kertílt egyedi sü-ba eltemetésre. Évente kb.
1000-1200 hösi halottat exliumálnak és szállít-
ják a gyűjtő temetőkbe, ahol újból végsö nyuga-
lomba helyezik. Ezt a felaclatott a német állam
támogatásával a Néinet Háboriis Sírokat Gon-
dozó Népi Szövetség szakképzett mmikatársai
végzik folyamatosan. A II. világháborúban 54
ezer uémet katona vesztette életét Magyarorszá-
gon.

A Budaörsi Katonai Temetőt egy békapark ve-
szi körül, többszáz békefával, melyeket magán-
személyek, hozzátartozók, szervezetek, és kü-
löubözöjeles személyiségek adományoztak 500
DM értékben. A mai napig mintegy 350 fának
vau tulajdonosa. A fák adományozói egy okle-
velet és egy emlékéniiet kapnak, az adományo-

zó nevc éb cime íi t'a u'. ellett egy kis kiblaii keriil
megjelölésre.
Nagyon szép őszi napsütésben elkezdtük a ke-
gyeleti megemlékezésünket. ünádsággal kezd-
tük, majd elénekeltük a hősi halottakat sirató
éneket németül, amiak az első szakasza után
egy emlékezö beszéd haiigzott el, aminek a tar-
alma röviden arról szól, hogy a hábom után
memiyire várták haza a katoiiákat. A fogságból
hazatérö katonák leromlolt egészségi állapotá-
ról, a hozzátartozók örömeiről és banahikról

stb. Azokról, akik sohasem tértek már haza,
akiket liiaba vártak a háborii utan, édesapák,
édesanyák, testvérek, feleségek, gyennekek. Es
vaiuiak, akik még máig sem adták fel a reményt
és várjak a szeretteiket.
54 év távlatából megemeljük a kalapiuikat

előttetek. Iinádkozmik és énekelünk értetek és

nektek. Elhelyezzük a koszoniiikat és gyertyá-
kat gyíijtuiik értetek. Es kérjük a Jóistent, adjon
nektek örök nyiigodalmat. " A beszéd utáii el-
énekeltük a sirató ének második szakaszát. mia-

latt elhelyeztük a Német Kisebbségi Öiikor-
inányzat és a Deutsch Klub közös koszoriiját.
Koszoríizás után a német énekkamnk elénekelte
a miatyáiikt it. Megjegyezném az üimepsés né-

met nyelven zajlott le. Az tümepség utan még
fél órát a temetöt jártiik, majd buszra szalltmik,
és 17 órakor hazaérttüik.

A helyi Német Kisebbségi Öiikonnányzat kö-
szönetet mond mindazokiiak, akik erre az útra
velünk jöltek.

Lieber Weindorfer

Der Weiiidorfer Deutsche Minderheiten
Selbstverwaltung hat am 7.Nov.die Deutsch-
Ungarische Soldatenfriedhof m Wudersch
besucht. Der Zweck unseren Besuches ein
Kranz niederlegung, im Namen der Weindorfer
Minderheiten und Deutscher Club. Mit dein
Bus fuliren wir. Mitglieder der Deutschen Club
und Angehörige der Deutschen Minderheiteu
iim 14 Ulir vom Josef Reichl Kulturhaus weg,
mit insgesaint 36 Personen. Iin Frieciliof
betreten vvir um 1445, mid ist uns kleich
aufgafelleii die grosse ortnuiig und somberheit.
Der Porc die wege die Parcellen dass
habtgebende sind schon gefertigt.
Im Fridhof sind schon 3500 deutsche und
ungarische Soldaten beerdigt, imt mehrere

hiindert sarge mússen noch beerdigt werden, di .
schon forbereület sind. Iii Ungam werden
jalirlix 1000-1200 Soldatengraber exhumiert,
die in ganz Ungam verstreut liegen, und in die
Soldatenfriedhöfe umgebetet.
In Ungam giebt es 19 Soldatenfridedhöfe. ün 2.
Weltkrieg sind 54000 deutsche Soltateu
gefallen.
Zu dem Friedhof gehört auch eint Friedenspark,
dei Baume smd gespendet, voii Vereinen uiid
privat Leuten, 500 Din pro Stűck. Der Spender
bekonunt eine Urkimde und ein Gedenkiniuize
und am Baum ist emt Tafel init den Namen una
Adresse der Spender. Die Arbeiten und Pflege
der Soldatanfriedhöfe werden von der

Volksbund Deutsche Kriegsgraber fwsorge
finaiiziert, unterstützt von der Deutschen Staat.
Der Friedhof ist bewacht. der Verwalter hat uns

eimge Iiifoniiationen gegeben. Danach sind \vir
in der Mitte der Friedhofes gegangen, gebetet
und das Lied "So wet entfemt vom Hirer
Heimat" gesungen. Vom Festrede möchte Ich
das wichtigste erwalmen: "Nac dem Krieg
warten zuhause alle Engehörige auf Mami,
Solui, Vater, Bmder, die meisten kominen
Heiin. vom Osteh \vie vom Westen. Vom Osten

viel spater, schwach und kraiik koimnen Sie.
Die Gefallenen süid in der gaiizen Kriegsgebiet
zerstreut. Sie wiirden aber auch envartet vor
Direr Aiigehörigen, imd etliche 100 haben noch
heute die Hoffnung nicht aufgegeben, sie
wieder zu sehen. Nach 54 Jahre uach dem Krieg
ermeni wir ims heute an Euch Gefalleneii
soldaten. Wir ziechen unser Hut, Beten und
singeu tur Euch.
Legen den Kranz meder und bitten den
Almechtigen gott Er Soll Euch die ewige Ruhe
geben" Nach der Rede singen wir die zweite
Strofe "Ir Vater, Mütter betet heute für die, die
Gefallen smd. Iin Namen der Weindorfer

Deutscher m. S. imd des Deutsche Club legten
wir den kreiiz vieder. Danach smgt der
Weindorfer Deutsher Chor den Vater unser.
Damit ist unser Gedenkfeier im
Soldatenfriedhof in Wudersch beendet. Möchte
noch erwalmen, das gaiize Feier wurde ind
deutsher Sprache abgehalten md die Kosten
(Falirt, Kraiiz) bezahlt die M. S.
Bei schönen Herbst wetter traffen wir um 17
Ulir in Weindorf ein. Die Minderhit S. bedaiikt
sich bei allen die an der Falirt teilgenomuen
haben.

Imaszándék

A 2000. évben megújult erövel hangozzék fel
az evangéliumi üzenet ineghirdetése:
"Odvözítő született nek-tiiik, aki az Űr krisztus!"
A kereszténység 2000. és a magyar keresztény-
ség és államisag 1000. Jubileuma előlt végig-
gondoljuk u'útjelent kereszténynek és magyar-
nak lemú. Vallást, hagyomanyt, kultíirát, jelen-
tétet és odaadottságot. Ainíg keresztény és ma-
gyar hagyomáiiyainldioz és az Istentől folyton
nyiigtalaiiitott lelkiismeretlüikliöz hűek mara-
duiik - ömnaguiikl'ioz maraduiik hűséaesek.

03. Xavéri Szent Fercnc áldozópap +1552.

05. Advent2. Vasámapja

06. Szcnt Miklós, Myra püspöke, őrizzük
meg a nevéhez fűződő hagyományokat.

(18. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen
Fogantatása
'Idvezlégy e világnak a meunyeknek Asszonya,
Idveziégy szűzek Szűze, hajnahiak Csillaga:
Malaszttal teljes lévén, istenség vilaga,
Siess, édes Asszonyiuik, vilag oltalmára.
Tégedet választott az Ur, még öröklíil,
Egyetleu egy Fiának, hogy lemiél Szüléjül:
Föld, tenger, ég készült el emiek erejétül,
Téged, kiben mncs vétek, valasztott Jegyesül."

Salva Mundi Domina" Hiinniisz.
/Kájoni Jánosford./

2. Advcnt3. Vasárnapja

13. Szent Luca vértanú, Szirakúza +304.

18. ESTE 6 ÖRAKOR NÉMET NYELVU
SZENTMISE

19. Advent 4. Vasámapja

24. Adám és Eva, összüleink.

ÉJJEL 12 ÖRAKOR ÉJIÉLI
SZENTMISE

A gyennekeknek, de még a fehiőtteknek is
megdobogtatja ez a Iróuap a szívét. Az aprósá-
gok izgulnak, hogy vajon mit hoz a Jézuska? A
feliiöttek pedig, hogy ini legyen a meglepetés.
Meiuiyei Atyaiik pedig megkérdezi, hogy em-
ber, tudod te, kit kaplál karacsonykor? Tudod,
hogy ki a Szenthároinság Jézus, aki azért jött
közétek, hogy visszavezessen a meimyei hon-
ba'? Azért, hogy lestvérként inegoldja legna-
gyobb problémad, hogy igazi ember lehess.
Ember lett 0, hogy vele élhessed életed, mmt
testvérrel. Sajnos cnnek hidatat nagyon sok e
világi gond, baj elliomályositja.
"Add hiteimiek fénvedet, akkor biztosan me-
gyek!
Meg nem állok, mig a trónod el nem érem én\"

25. Urunk szülctésc. Karác.sonv
10 órakor ünncpi mise

26. A Sxcnt Család: Jézus Mária i lo/ cf
unnepi

10 órai miscvegcn horaldiis

27. Szent János apostol

28. Aprós/.entck

29. Beckct Szent Tam;is, Ciinterbury érseke,
vértanú 1118-1170

31. Szent I. Szilveszter pápa
Estc 6 órakor éwégi hálaadás és szentmise

"'l'e vagy Uram én reményem, ne hagyj soha
szégyent émem! Aineii"

MBNDEN KEDVES OLVASÖNKNAK KE-
GYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYT
ÉS BÉKÉS BOLDOG ÜJ ESZTENDÓT KÍ-

VÁNUNK!
Szeretcttel hívjuk és várjuk az édesanyákat,
hogy gycrmckcinkért cgyütt imádkozzunk,
dccember 10-én péntcken az esti mise előtt
egy órával!

Sfent Ménika Közösséf;

Közlemény!
A kárpataljai gycrnickck fogailiisár;i ;i

Pengö Boltbiin is be lchet fízetni.
Köszöncttcl: Karitiísz Csoport

Madeleine Asszony ismét nálunkjárt

Ha nein is személyeseii, de küldeményeivel ismét t'elkereste
Pilisborosjenőt kedves díszpolganuik, a svajci Madeleine asszony.
Nagy küldemény élelmiszer: kakaó, rizs, tejpor, ktilönbözö nihane-
inűek, babakocsik és görkorcsolyák, ágynemíi, ágyhuzatok mind-
mind gazdára leltek november 15-én, amikor délelőtt-délutánjöhet-
tek a borosjeuői polgárok az adományokért.

Köszönjük, köszönjük, köszönjük;

A Missziós Ház hírei
Elöször is köszönetet szeretnéiik mondam az üröm ÖNO-nak, illet-
ve vezetöjének Molnámé Iloiikának, hogy meghívott benntüiket a
niűsoros délelőttjükre. Neves előadóművészek: Harangozó Teri,
Nógrádi Tóth István, Marek Péter, Szántó Ildi, Baráti Lajos szóra-
koztatták az időseket. Nagyon jól éreztíik maguiikat, felejüietetlen
élmény volt számmikra. Orillüiik, hogy a szomszédos ürömi ÖNO-
val jó kapcsolat alakult ki.
Az idén először íüuiepeltíik az Idősek Világnapjat, vilag évét. A
Missziós Mázban is az óvodasok, iskolasok, zeneiskolások adtak

hangulato? műsort, mely nagy sikert aratott. Az óvodásokat Virág
Erzsike taiiította be. Az iskolaból a uémet ueuizetiségi iiéptánc cso-
port előadását Benyó Márta vezette. A Karitász Csoport képviseleté-
ben Jiihász Erzsike és Heves Ica apró édességgel és egy szal viraggal
ajándékozta meg az időseket. A műsorban elhangzott Kis Andrásné
gyönyörii verse, mely a karacsonyi íüuiepség alkalmából a szerzőtöl
újból hallható lesz. Férjéiiek Kis Aiidrásnak köszöiijük a talp ala
való zenét. Erre az alkalonira mi is nagyon készíiltünk. Verset inon-
dott Keresztes Dániel, Lapos Lászlóné.
Tóth Gaspar bácsi és a Nyiigdíjas Klub nyitó éneklésével kezdődött
a miilatság. A polgánnester íir, Szegedi Róbert és Szimeth Gézáne
is megtiszteltek bemitüiket részvételükkel.
Közös énekléssel, zenével telt el ez a haiigulatos délelőtt.
Készülíüik a karácsonyi ümiepségre, melyrc mindeiikit szeretettel
váruiik.

Röviden emiyit a Missziós Haz mozgalinas életéröl.
Nagy Beatrix

A Hírmondóhoz érkezett levélből.
Tisztelt Szerkesztőség!
Szereüiénk megköszömii a pilisborosjenői Jótékonysági Bolttól kapott
adományokat, amit a Józsefvárosi Segítő szolgálat nagy-iiagy öröminel
fogadott.
A VIII. Keríiletben közismerten sok szociálisan hatrányos helyzetü egyéii
ill. család él. A kapott nihaneműt szociális muiikásaiiik segítségével gyor-
san szétosztjuk a rászomlók között.

Odvözlettel: 111 MártaaSegítö s/'. olgálal vezetöjc

Hallo liebe Daffien. suche aufgeschlossene. ne+te
Lebens^efahrtin weniga+en deu+schsprachi^ . die ineine
In+eressen +eil+
S+rebe harmonische nivoovolle Partnerschaft an.

Angenehm ware eine Nich+raucherin, nicht al+er als 55.
hauslich und nicht minelos.
Ich bin rüs+iger. 12 km weit von Budapest lebender Ren+ner
66/165/73. mi+ beiden Beinen im Leben s+ehend.

Fühlen Sie sich an^esprochen schreiben Sie mir bit+e einen
Brief mi+ ak+uelletn Fo+o un+er Chiffre" Mi+einonder
füreinander" an die ftedak+ion.

Békés karácsonyt és eredményekben
gazdag boldog új esztendőt kívánok!

g

j 2(JOO-ben is készségesen állok rendelkezésükre ininden hétfőn 15-17
óráig a pilisborosjenői polgánnesteri liivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON temleti képviselő

06-26-336-856



Indul! Indul! Indul!
Fiatalok fígyelem!

A Művelödési Házban december elejétől inin-
den szombat délután JATEK és VIDEO Klub
lcsz 16-22 óráig. Mmden érdeklődőt szeretet-
tel várunk alakiiló délutánon, amely december
4-én lesz. Kliibként fog működm, melynek
tagsága. szabálya, tagdíja, vezetője lesz, n-iin-
dezeket az első alkalonikor szeretnéiik megbe-
szélni ezért kérek núndeiikit, hogy jöjjön és
ötleteivel segitse az indiúást!

Bereczkiné Szendrey Ev'i

Alapítvány és a IVIillennium

A milleimiiuu évében alapítványiuik kiemelten szeretné a kultúrát támogatni. Igen sok ésjelen-
tös esemény színesíti a községtüik életét a következő eszteiidöben. Ezen feladatok megvalósítá-
sához továbbra is várjuk mindeiiki segítségét. Az elmúlt hét-nyolc esztendö folyamán kiderült,
hogy a sok-sok apró adományból hogyan lehet nagy, tartós- hasznos feladatokat megvalósítani.
Működéslüikről, feladataüikról részletes tájékoztatót kaphatnak az alapítvány tifkárától:
Bereczkiné Szendrey Evától tel: 336-48o (este).
Számlaszámll7o3oo6-2oo5o973 OTPIII. ker. fíók
Adószám: 1866o252-l-13
Békés, boldog karácsonyi ümiepeket és eredményekben gazdag újévet kivánok a község min-
den polgárának.

Bereczkiné Szendrey Eva

KUL T Ü RA - S Z A B A D ] D Ó - S P O R T
Osszeállította. Dienes Dóra

Apropó Szüret
Avagy ami Idmaradt, dc fontosnak tartom

Az előzö hírlapbaii olvashattuiik a kulturális hírek között tajékoztatót a Szüreti Mulatsagról. Fontosnak tartom megemlítem nundazokat a tényező-
ket, amelyek az egész rendezvény létrejöttér.ek alapja a föszervezöket és a szponzorokat. Hiszen péiiz nélkül nem lehet ilyen nagy faluközösségi
rendezvéuyt megvalósitani. Az öiikonnányzat és az alapítvány össze fogásával sikeríilt az anyagi hátteret létrehozni. Itt szeretném megköszömü
miudazon támogatókiiak, akik segítségíiiikre voltak az anyagi források előteremtésében. Elsősorban Komlós Tibomé- Erzsi áldozatos, lelkes muii-
kájának köszöiilietőeu igeu sokan dologi és anyagi eszközökkel segítettek. Fontossáüi sorrend nélkül következzék a támogatói kör felsorolása:
Budai Tégla Rt- dr. Daiü Sáiidomé igazgatönő; Meditop Kft^ Spranzt kft^ Molnár László; Küller Janos; Bereczki Antal; Karádi László; Király
Dávid; Papp Jószef. Közhelynek hangzik, de valóban igaz az 0 tamogatásiik nélkíil nemjöhetett volna létre a rendezvény.
Az egész rendezvény tervezéséért, szervezéséért és lebonyolitásaért Bcreczkiné Szendrey Éva felelt. Jövőre a millemuum évében remélem újra
sikerlil még tovább bővíteni a rendezvényt.

Köszönöm hogy helyt kapott ezen kis kiegészítés: Bereczkiné Szendrey Eva

Decemberi Program kínálat a Reichel József Művelődési
Ház és Könvvtár rendezvényeiből:

December 6-án hétfőn 9 óra:
Ajándék Koucert az óvódások és kisiskolások ré^zére Mikulás nap cilkalmából. tellép Fábiáii Éva
és zenekara

December 7-én, kedden 14-17-ig.
Készülünk az íüuiepre, ajándék ötletek
December 11-én szombat lo-12-ig:
BOLHAPIAC helyfoglalás: 336-377
December 14-én, kcdden 14-17-ig
Ajándék készítés és csomagolas tecliiúkak tanulása
Dccember 21-én, kcdden 14-17-ig
Karácsonyi asztali díszek készítése (a felhasznált alapanyagokat tériteiü kell!)
A Zeneiskola Karácsonyi Koncert idöpontja késöbb kerül eldöntésre.
Kérein, fígyeljék a nagy plakátokat, ahol további inlbnnaciók tudhatók ineg a rendezvéiiycki-öl.

A Múvelődési Ház minden dolgozója békcs és boldog ünncpcket kiván,
a Millennium évében pedig kulturális cscményckben gazdag újévet.

^

'.
1>
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ELVESZETT! KERESSÜK!!!
^
^

Kimondhatatlanul hiányzik egy 5 hónapos, sötétbarna, kan,
kopó jellegű, kb. 35 cm magas keverék kiskutya , aki szom-
baton, 21. -én tűnt el Urümről, a Dózsa György út 27 -ből.
Kérem, ha valaki tud a kiskutya hollétéről értesítsen az
alábbi telefonszámokon:

06-26-350-757 ; 350-038
06-20-9675-537 ; 06-30-9541-647

A megtalálónak 100. 000, -Ftjutalmat ajánlok fel!
Dudás Gábor Uröm Dózsa György út 27.

Könyvajánló
Millenniumi Kallendárium
Programok a Kevélyhegy lábánál

Kistérségi összefogásban készül egy olyan
kiadvány melyben Pilisborosjenö is helyt
kapott. Hét település / Budakalász,
Csobáiika, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár,
Pomáz. Szentendre. Uröm / közösen szer-

keszt egy könyvet mely a települések rövid
történetét és a jövő évi programjaikat tar-
talmazza. Ennek a kiadványnak a létrejöttét
a Pilisborosjenöért Alapítvány támogatja.
A kallendarium megvásárolható lesz a Kö-
zségi Könyvtárban december 20-tól köriü-
belül 350 Ft-os áron ( az pontos ár a nyom-
dai muiikák után ). Igen szép és hasznos
kiadvány emellett kedves ajándék a család-
nak. Előjegyezhető:

Bereczkiné Szendrey Evánál
a könyvtárbm.

Epítészeti tervek
készítése

Nagy István mérnök
Pilisborosjenő Dugovics u. 3

06-26-336-118

^y

^

Hírek az óvodából
Alig 3 hóuapja kezdödött el az új

tanév, s e rövid idő alatt több szereplésre kér-
ték tel gyennekeüiket. Kronológiai sorrendbeu
először a szüreti miúatsagon mutattak be a na-
gyobbak uéhány német gyennekjátékot. Nagy
örönunel, izgalonmial készültek erre az alka-
lonira. Igaz, hogy hosszú, fárasztó felvouulás
előzte meg a fellépést, ám eimek ellenére a
gyerekek a színpadtól "megtáltosodva" adták
elő kis műsomkat. (Fontos, hogy a gyerekeket
iie dresszúrával készítslik fel a szereplésekre,
hanein pozitív hozzáállás kialakításával, jó
hangulatú, közös JÁTÉK legyeu a gyennekek
részére a felkészítés nem kömiyíí időszaka.)
Október 21-én, az Idösek Világnapján köszön-
tötték kis műsorral óvodásaiiik a falu idős lakó-
it. Iiitézméuyeiiik között tblyamatos a kapcso-
lattartás. Evente 3-4 alkaloimnal látogatmik el
az Idősek Otthonába, hogy a gyerekek szerep-
lésűkkel (versekkel, táncokkal, dalos játékok-
kal) örveudeztessék meg az odajárókat. Ezek a
fellépések nem csak "gesztust" jelentenek. En-
nek fontos érzelnii alapja van. Pedagógiai
programuiikban is kiemelt feladatként szerepel

a család, amiak tagjaival való kapcsolat, szoros
összetuggésben az érzelmi neveléssel. Mert az
egészséges enfejlödéshez, az egészséges szoci-
alizáció kialakulásához hozzátartozik az öröm-
szerzés igénye is. Fontos rávezetni a gyereke-
ket arra, hogy milyen sokat jelent az empátia,
hogy milyen jó is néhány örömteli perccel
megajándékozni inásokat.
Noveinber 4-en a Mogyoró-hegyen voltuiik
buszkiránduláson. A bő egv órás utazás

miatt viszonylag rövid időjutolt a játékra, ám a
jó hangulatot ez sem akadályozta. A teljesen
kihalt, hatalmas területet a gyerekek örömnel
vették birtokukba a sok izgalmas és esztétikus
fajátékokat, hintákat, csúszdakat, mászókákat,
stb. A szelid, megsimogatható állatok (zerge,
öz, inuflon, szarvas, ló, kecske. .. ) még iiikább
íbkozták a gyerekekben a nap öröinét. Köszön-
jük a Kulhualis Bizottságnak, hogy anyagi
támogatásiikkal fmanszirozták a busz bérleti
díjat. November 11-éii Márton iiapot ünnepel-
tíiiik. Néinet iiemzetiségi óvoda lévón iiem az
új bőr íimiepeként, illetve az állatok legelöröl
való behajtasanak dátumaként él náluiik ez a
uap. Számuiikra a segitőkészség, az egymásra
való odatigyeles erösítese a gycnnekekben, az

erkölcsi nevelés egyik koiikrét feladatakéiit kap
szerepet. Sajnos, ez a nap eltért a már évek óta
gyakorolt hagyománytól. Legnagyobb sajnála-
tuiita-a, a lampionos felvonulást - az óvodában
lévő németes óvó némk liiánva miatt, liiszen
egyetlen németes óvónö van jelenleg négy he-
lyett- a gyerekekkel, a délelőtti nevelömunka
keretébeii voltunk kénytelenek megümiepeüii.
Erre az alkalonira az óvoda 5-6 éves gyerekei
íitö-és ritmushangszerekkel kísért éneket tanul-
tak be, melyet minden csoportban elöadtak a
többieknek. Sajnáljuk, hogy idén zárt körben
zajlott inindez, de reméljük, hogyjövőre ismét
móduiikban lesz a szíilőket is bevomú- mmt
már volt rá példa, és amelyet a szülők igényel-
nek is - esti lampionos felvonulasmikba és az
azt követő zsíros kenyér és tea elfogyasztásába.
"Jó" volt azért hallani a szülők sajnálkozását,
hogy nélkülük tartottuk meg ezt az íümepséget,
mert számmikra ez arra bizonyíték, hogy a szü-
lők is igénylik az egyílttműködésnek ezt a for-
májat is. Köszönjük! Hiszen egy a céluiik,
ugyanaz a legfontosabb a mi számmikra is,
éppen úgy, mint a szülökiiek: a GYEREK.

Breiemé Virág Erzsébet
óvodapedasógus

Idösek napja
1999. az idu'sek éve

SPORT

1992-hen az ENSZ mifideit cv október 1-jét az Idősek Viláyiapjává iiyilváfiitotta.
Mincien évbeii ezen a fiapon a szokásosnál kicsit jobban kellciic ociafigyc.lm'mk a miii-
ket köriilvevő idösebb emberekre, hiszen a megbecsiiU's, a lisztelet keli, hogy Iwriil-
ölelje azokat, akik a mai éleTfelfételeit megteremtefték, kihiekji'h'minket köszönhetjiik.

Községünk legidősebb lakói

Szívhöl köszöfitjfik ésjó egészséget kivámink Srafikó Jmiosiiéiiak, aki idéii márchisbafi
töltötte be 91. életévét, valamiiit Nagy' Lajosm-fiak és Szécsmezei Erz.séhctiiek, kikel
90. sziileté.mapjuk alkalniából köszönthettek e. z évheii. Az iimiepelt lako.wkat az ÖH-
komwmzat képviselője és óvodásokból álló kis csoport ke. resi fel mifidi'K az adott. lió-
napbmi, hog\' rövid miisontkkal és köszöiitöjvkkel emlékezetrssé legy'ék a iiapot.

Idősek napja a Művelődési Házban

\afffanya, nwndd,
Mí asT.eretet ?
Hol bíijkál,
IIugy iiciti látni sohasem'!

Az Öiikoniimiyzat szen'ezésébeii, a Vöröskercszt cs Madleiii asszoiiy támoga-
tásában kefiilt id6n is niegrendezésre iiovember 19-eii az az i'imiepi reiidewiiy, mely-
iiek megfnvott vendégei közscgwik idösebb lakói voltak. A nifi.wf Dr. Hegediisné
Schniidt Agiies jegyzőm és Szegedi Róbeit polgámiesfer köszöfitőj'ével kezdődölt. Az
i'nmepi nmsorban verses összeállitást hallgatfiattak meg az óvociások elöadósábafi,
majd Bereczhiné Szendrey Eva fiéptáiiccsoportj'a nnitatott be m.pi játékokat és iigrós-
tc'mcot. Taskovits Judit sziiijátszó csoportja egyfeldolgozást adoft clő a János vitézhöl.
Az iimiepeltek köziil is vállaltak néhányan szereplest. Keivsztwy Dáiiiel, kéf szavalat
elmondásával lepte weg a közöiiségef, Kis Andrásm'nak peciig nemcsak saját írású
verséhez. de saját maga alkotta kézimiiiika kiállitásálioz is graliilálltatfak ajeleiilévök.
.-i /ó haiigiilatot Szedlacsrk Lajos Sajószentpéten'öl érke.zr.U fiófaeiirkes mfisora fokoz-
to. Az összejövetel fehér asztahiál történt kötellen beszélgeléssel, valamiiit gyiimölcs-
hől álló ajándékcsomagok átadásával zánilt.

Gvefniekeni, a szeretet

ncm niás, ninit a szi'psegrs szi'.p,
aniit szivedben érzel,
ha édcsanya csókja é.r.

Kézílabda
Pilisborosjenő - Biídakalás:
!Íi_(7:14) 15:29
Gólíövök: Murányi Ec/it J 0, Selmeczí Amia 3, Balázs~i Jucfít 2

gó/
Felnött: (14:10) 32:22
Góllövök:Szécsi Enikö 12. Szécsi Eciit 6. Miskolczi Béláné 5.

Pálmai Szilvia 4, Tamási Mónika 4. Gál Erika 1 f, ól

(jöd - Pilishorosjenö
IJ^ (22:4) 42:16
Murányi Edit 5, Selmeczi Anna 4. Molnár Melinda 3, Balázsi

Juclit I, Döbrei Kriszta 1, Görcz Vera 1, Mészáros Ivett 1 gól
Felnőtt: (14:7) 21:IS
Gál Erika 8, Szécsi Enikö 3. Szécsi Edit 3. Miikolczi Béláné 3,

MolnárMelinda 1 sól

Pilisborosjenö- Veresegyház
If, : (8:9) 18:21
Molnár Meíinda ] 2, Murányi Edit 5, Balázsi Judit 1 gót
Felnött: (10:10) 25:24
SzécsiEnikö 10. Szécsi Edit S. GálErika 4. Pálmai Szih'ia 2.

Metzler Ei-zsébet 1 gól

Hatvan - Pilisborosjenő
!Í^(9:11) 18:21
Murányi Edit 8, Molnár Melinda 7, Zolnai Andrea 4, Selmeczi

Anna 2gól
Felnött: (10:19) 20:34
SzécsiEmkö 10, Szécsi Eciit 5, GálErika 4. Pálmai Szilvia 4.

Metzler Erzsébet 4, Tamási Mónika 3. Cz'hlár Kriszta 2, Mol-

nárMelinda ], Miskolcziné 1 ^ól

Köbánya SC - Pilisborosjenő
/@: (9:J3) 27:22
Molnár Melinda ]5, Zolnai Andrea 4. Görcz Vera 1. Döbrei

Kriszta 1. Mészáros Ivett ! gól
Felnött: (14:12) 27:30
Szécsi Enikö 13. Szécsi Edit 5, Gál Erika 5. Rottler Erika 3.

MolnárMelinda 3. Tamási Mónika i gól

Meg/egyzés: Ifjúsági bamokságon a serdülökorú csapatunk
szsrepet.



Orvosi ügyeleti beosztás
i
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11
12

Dr. Kormcs József
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófici

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Kovács Leveme

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Konnos József
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kormos József
Dr. Konnos József
Dr. Kormos József

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Kormos József

Dr. Péterffv László

Dr. Meggyesi Ttinde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

Dr. Borsi Zsófia

13
14
]5
16
17
}8
19
20
21
?-?

23
24

Dr. Kovács Levente

Dr. Péterjfy László
Dr. Kormos József
Dr. Borsi Zsó/ia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács Leventj

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kormos József
Dr. Venes: Ilona

Dr. Kovács Levente

LIröm. Honvéd u. 24.

Pbj.,, Máriau. 13.

llröm, Doktor u. 21.

Oröm. DoktorS. U. 21.
Pbj... Steinheim 11. 2.

Oröm. Honvéd u. 24.
Dröm Dózsa Gy. 11. 69.

Pbj.:Rákóczi u. 18.

Ejszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

25 Dr. Kovács Levente

26 Dr. K.ormos József
27 Dr. Kovács Levente

28 Dr. Péterffy László
29 Dr. KormosJózsef
30 Dr. Borsi Zsófia
31 Dr. Borsi Zsófia
32 Dr. Borsi Zsófia
01 Dr. Borsi Zsófia
02 Dr. Kormos Józsej

350-29^
336-215
350-224
06-20-910-S31?
336-900
351-410
350-440
336-007

IIéh'égén:
péntek 14"" hétfő reggel 8-ig

Muiikanapokon nappal, rendclcsi időben ( hétfőtől-péiitekig) -
sürgős esetben -szíveskedjenek az oi-vosokat a rendelőbeii keresni.

Ürom. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Pilisborosjenői üzép
Budai út 2/a

Nagv választékkal, alacsony árakkal. állandó Lciókkal váijuk kfijvc
vásárlóinkal.

líüiálatiuik: tégla. cserép, zsindely, szigetelőanyaeok. vakolatok. aipszek
ragasztók, betonelemck. ceinent. mész.

Onilesztctt anyagok: homok. sóder. 2x rostált. tennöfiild. kulé kavics. lb.
Gáz-cseretelep.

Konténeres és teljeskörii szállitás kedvezö áron
Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig 7-17-ie

06-26-336-466, 336-188. 336-Ohd

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagy ámkészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 3'i.
Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok,

lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, dun'a és
finomlemezek, huzalok nagy valasztékban.

Készleten-nuni lévő anyagok szállítasa 24 órán belül, központi
telepíüikröl.

Engedmények a kisker árból:
50.000,-Ft felett 5 %

200.000,-Ft felett 8 %
Felhasználókiiak memiyiségtöl tíL'iggetlenül 5%

Viszonteladókiiak nagyker. ár!
riazhozszállitast vállaluiik!

Nyitvatartas: H - P 7-16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

BÉRBEADÁS
A BUDAVIDÉKRt. bérbe adja a 4007. sz. Hegy Csemuge Aruháznál
( Üröm Fő tér 1. ) a közeljövőben átadásra keriilő 13-14 m'alapterii-
letü fizlethelyiséget. Érdeklödm lehet személyesen Rátkai Mihálynál
Biiciakeszi, Erdö u. 4. sz. alatt, vagy a 06-23-4S1-085/132 telefonszá-
moii.

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETITÖ

KERESKEDELM ÉS
SZOLGALTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele.
iiosszútávii bérbeadás külföldieknek is,

videofilmes nyilvantartás, számítógépes
adatfeldolgozás.

értékbecslés. (igyvédi közreműködés.
Elsösorban Pilisborosjenö, Oröm.

Budakatasz területén lévö

ingatlaiiok 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

I. 'gyvezető igazgató: Kerényi István

ÜGYVÉDI IRODA

2097 Pbj. Kertköz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd

;l

Pest megyei Ugyvédi Kamara
tagia

Bt. -k alapítása az uj gazdasági
törvény szerint. Orökösödési,
házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási. adásvételi szerződések,
stb... Végrendelet elkészitése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköznap 11-19 között a
336-504-es telefonon

^"
^

^

SZÉPÜLNI ÉS GYÓGYULNI VÁGYÓ
HÖLGYEK, URAK!

Várom Onöket szalonomba szolgállalásaimmal:
arcápolás - bőrdiagnosztika
iontoforézis - ránctalanítás
szőrtelenités - szolárium

újdonság a fényterápia Bioptron orvosi gyógyláinpávdl
reiiina. iziileti probléinák kezelése
bőq^robléniák. mintpl. pattaiias, lierpesz, cűlergia, stb...
inegfázas. torokgyulladás
ccllulit kezelóse
ranctalanítás

SZENDYNÉ FÁBIÁN ERIKA
e ektroszakkozmetikus

Bejelentkezés: Pilisborosjenő Budai út. 21.
Tcl. : 06-26-336-472

PengőBplt
iPilisborosjeiío Fö ut 2. Tel. : 06-26-336-593,

TOTÓ, LOTTÓ, KENÓ, TIPPMK,
HETES-LOTTÓ, ÚJ-GÓLTOTÓ

Iskolai es irodaszerefc,;szigpru^szaniaijasues
TB-snyömtátványOk. állaiidóarikaphatok,:

egyébnyomtatványpkmegrendelhetok. hírlapi
yasarnap is;

Nyitvatartás:
It-CS: 7-1 les 14-17

P:7-13és;14-17
Szomtiat: 7-13 :i Vasámap: 8-10

A Nagykevély
Gyógyszertár

új nyitvatartási

ideje:

Hétfőtől-csütörtökig.
8-13és 14-től ISóráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton.:

8-12 óráig

._':?^
.^^

-*'
, ^?-

Alapitotta: az Onkonnányzat Képviselő Testtllete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelős szerkesztö: Fáyné Dr. Péter Emese

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

1 ypografía: Windisch László Nyomdai munkák: PeÜiö Kft.
Engedély szam: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta


