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7. é^olyam 1. szám 2000. január

Túl vag\auik az 1999. év karácsonyi békét su-
gárzó hangulatáii. Már az új évre gondolva ké-
szítíüik gondolati leltárt és készülíüik a 2000.
év feladatainak elvégzésére. Illúzióiik korán
szertefoszlik, anu a békés haiigulat maradandó-
ságát illeti, ha a földön nagyvonalakban ismert
feszülő indulatokra gondoluiik. A türelmetlen-
ség körtiyezetíüilcben is megtalálható. Erdeke-
iiik rövid ideig felismert sérelmeit azoimal
megtoroljuk, válogatott, ellentmondast nem
tíirö sértegetésekkel. Akánneimyire kisszámú
ez a magatartás, nünt a métely eszi a kömyeze-
ttüiket. Az ezredfordulós évet megélő polgár-
ként bemiem is, núnt sok gondolkodó embertár-
sambaii a 6 milliárd Földöu élö közíil, kavarog-
iiak a gondolatok, az érzelmek, alapvető iga-
zságérzetet befolyásoló kérdésekről. A biza-
lomról - a bizalmatlanságról, a reméiiyröl - a
reméuytelenségről, a jövőbe vetett lútről - a
hitetlenségről, a békében bízó liiteiiu'öl - a há-
ború veszélyéről, és állandó jelenlétéről, az
egészséges életröl - a mindig jeleiilévő egész-
séget veszélyeztető fenyegetettségről, a jó dia-
daláról - a gonosz leküzdhetöségéröl stb.
A közösség számára feltétlentil a "jó" az
"előnyös" megvalósulását, diadalát reméljuk,
várjuk el.
Most az év váltásával el is döntjük magmikbaii,
hogy melyik fogalom megvalósitásáért raga-
duiik szerszámot szelleini és/vagy fizikai cse-
lekvésíüikkoi.
A szóban forgó gondolatmenet, akár kényszer-
pályára is kerülhet közfeladat ellátását vállaló
polgártársaink esetében. A képviselő nuudig
eskütételének betíi- és értelem szerinti szövegé-
re köteles figyelni. Emlékeztetőül, hogy súlyát
az évezred uyitó évében se feledjük idézem:
"Eii ... eskiiszöm, hogy hazáiiilioz, a Magyar
Köztársasághoz, amiak népéhez hű leszek. Az
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
iiiegtartom, az állami és szolgálati titkot megőr-
zöm, megbizatasomlioz híven, partatlanul, lel-
kiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom
szerint minden igyekezeteimnel Pilisborosjenő
javát szolgálom."

A2000. évhez...

Mindegyik képviselőtársamat arra kérem, hogy
ezen gondolatok megvalósításáért cselekedjék.
A 2000. év első napjaitól a feladatmegvalósítás-
ra szeretnék minden mobilizálliató erőt mozgó-
sitani. Az állandósult ellenállás nem szolgálja
sein az egyén, sem a közösség érdekeit. A
konstniktiv ellenvélemény elengedhetetlen a
közéletben.
A következő évre, közéletünknek vaimak olyan
fö feladatai, amelyek csak az egészséges és
összetbgáson alapuló elvek szermt oldhatók
meg sikeresen.
Első ilven súlyponti témakör a csatoma bemhá-
zás rendezésének ű" e. Emiek péiizügyi és va-
gyoni tisztázása meghatározó a község egésze
számára. Nagyon bonyolult helyzetet hozott
létre a beniházas bonyolitásaért felelös társulat
vezetője és csapata. Ainig minden függő kér-
désre nem kap az Elszámoló Bizottság és a kép-
viselő-testület tisztességes és igazolt választ,
addig a szívekben béke nem lesz és ezért a köz-
ség lakói és érintettjei tigyében a felelősség
kerdését minden rendelkezésre álló erkölcsi,
szakiuai és jogi fónunon tisztáztatiii kötelessé-
gem.
A második na° on fontos az iskola bővítését
me célozó bendiázás előkészítése, állanu péiiz
megpályazása, az öiirész elöteremtése, a kivite-
lezés meginditása.
A hannadik na" on sür ös feladat a több ízben

pályázaton indított szeiuwvíz-tisztitómű ka aci-
tás bövítése 300 m / napról 600 m / nap teljesít-
ményíire. EMiez szintén állami támogatást kell
elnyemíüik, valamint az öiikonnányzati önrészt
elő kell teremteutuik.
Az öiikonnányzatmik alapvető érdeke: pémt,
péiizt és péiizt előteremteni. Sajnálatos, hogy az
elsö tételben enilített csatoma bemházás rende-
zetlen péiizügyek, és más e tárgykörhöz tartozó
ügyek miatt nem lehet mmd a mai napig tiidiii,
hogy milyen anyagi követeléseket kell az ön-
konnaiiyzati költségvetés terhére rendezni.
Továbbiakbaii rendezni kell a vásárolt öiikor-
maiiyzati ingatlanon lévő felépítményeket:
sportolásra és egyéb fmikció ellatására felkészi-

tem.

A járda és úthálózat és ezzel összefílggő vízel-
vezetés kérdésében a muikákat el kell látiü.

A községházában folyó muiika tárgyi feltételei-
nekjavítását célzó intézkedések megtétele.
Nyakuiikba szakad egy sor olyan feladat, amely
már az országnak az EU-hoz való csatlakozását
érmti. Ilyenek elsösorban a közösségi joghoz
való csatlakozás, de a gazdasági kapcsolatok
vagy a Gazdasági és Monetáris Uiüó, a költ-
ségvetési szabályok, a mezőgazdasági politika,
stb. mmd olyan terilletek, melyek mmdnyájun-
kat érintenek. Ezért kiemelem ismételten az

alábbi súlyos feltételek hangoztatását:
Az a képviselő, aki rendszeresen csak vitatko-
zik, alkalmatlaii a konstmktív muiikavégzésre.
Ainemiyiben károkozó magatartásáról a követ-
keztetéseket ömiiaga számára levonni nem ké-
pes, el fog szigetelődni.
A gondok rendkívül nagyok. Mégis remélem,
hogy a testületi tagok azon része - és ez a több-
ség - akik felelősséggel fognak az új év felada-
tainak megvalósitásához, olyan lendűlettel
vesznek részt a megoldások megkeresésében,
hogy úrrá lehetmik a gondokon.
Olyaimak tmük számoinra muiikájuk, núnt aii-
nak a földművesnek az igyekezete, aki verejté-
kes inunkával műveli meg földjét és veti el a
magot a szép tennés reményében. Pedig, ami-
kor ezt megteszi, az évek sora megtanitotta,
milyen emberi és tennészet által okozott károk-
kal kell számolnia, memiyi károkozót kell le-
gyíimie, hogy valami számára is maradjon a
megtennett tennényből, amt még eredménye-
sen, fizetőképes vevőnek is el kell adnia,
A községnek sok-sok megoldásra váró feladatot
kell megoldani, amihez természetesen péiiz kell
és ismét péiiz. A megvalósitáshoz meg kell
teremteni a szelleiiu feltételeket is, elsősorban ,i
közös szándék megjelenésével.

Elihez kivánok mindeii kedves olvasóiiak
egészségetjó akaratot és együttinűködést.

Szegedi Róbert
polgámiester
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Pilisborosjenő község Onkormányzat
16/1999. (XII. 13.) számú

RENDELETE
az önkormányzat 1999. évi

- 3/1999. (ffl. 10. ) szám alatt elfogadott
és a 12/1999. (X. 07.) számú helyi rendelettel módosított -

költségvetés módosításról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 1999. évi költségvetési
rendelet módosítását az alábbiakban fogadja el:

A költsé etés bevételei és kiadásai

l. §.
A képviselő-testület a polgánnesteri lüvatal, az intézmények
1999. évi költségvetését 303. 718 eFt bevétellel és kiadással álla-
pitja meg.

2. §.
A költségvetési bevételek forrásoiikénti és szakfeladatoiikénti,
kiadások jogcímenkénti és szakfeladatonkénti bontását a rendelet
1-4. száinú melléklete tartalmazza.

3. §.
A rendelet 1999. december 14. -én lép liatályba, kilúrdetéséről a
jegyző gondoskodik.

2. §.

Térítési dí'ak (12 %-osAFA-val növelt összeg) me határozása:

1. ) A ermekek által izetett téritési dí me e ezik az 1. . -ban
részletezett nversanva költsé eivel

2. ) Felnőtt térítési dí'ak:

vendéglátás 197 Ft/fó'/nap ÁFA-vul

3. S.

(1) A rendelet 2000. január 1. -töl lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Pilisborosjenő község Képviselö-testületének 10/1998. (VI. 11.)
sz. rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné SchiTÚdt Agnes
jegyzo

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné Sclunidt Agiies
jegyzo

Pilisborosjenö község Önkormányzat
Képviselö-testületének

17/1999. (XII. 13.) RENDELETE
az élelmezési normákról

Pilisborosjenő község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
gyennekek védelméről és a gyáinügyi igazgatásról szóló t\'. az
1997. évi XXXI. tön'ény IV. fejezet 18. §. -a, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17. ) Korm. rendelet alapján a következö renckletet
alkotja.

l. §.
A^. élelmez.ési nyersanyag költségek (12 %-os AFA-val növelt
összeg) meghatárowsa:

1. ) Pilisboros'enö Fő út 41. szám alatt lévö Ovoda esetében:

napi háromswri étkezés
ebéd

155 Ft/fo/nap
100 Ft/fö/nap

2. ) Pilisboros'enö Fö út 30. száin alatt lévöAltalános Iskola ese-
tében:

Pilisborosjenő község Önkormánvzat
Képviselő-testűletcnek

18/1999. (XII. 13. ) számú
RENDELETE

a Szociális cllátásokról szóló

8/1997 (VI. 26. ) szEÍimi rendeletének
módosításáról

Pilisborosjenö község Onkormányzat Képviselö-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 44. §. alapján a szociális ellátásokról szóló 8/1997. (VI. 26.)
számú helyi rendeletét az alábbiakban módosítja:

l. §.

A hel i rendelet 5. 3 bekezdése hel ébe a következő mondat
kerül:

Az ápolási díj összege azonos a iiündenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegével.

2. §.

A rendelet 2000. január l. -vel lép életbe, kihirdetéséről ajegyző
gondoskodik.

napi háromszorí étkezés
ebél

189 Ft/fö/nap AFA-val
123 Ft/fo/nap AFA-val

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzo

01. Szűz Mária Isten Anyja ünnepe,
Ujév a Béke Világnapja

Uj évet kezdüiik, új év, új feladat - új
feladat, új felelősség.
Az ószövetségi ember lelkében égett a
vág\' a MindeiAató igéretének megvaló-
sulása utáii. A négyezer év alatt mennyi
jaj, memiyi sóhaj, meimyi vágy tornyo-
sult fel a memiyei Atya trónja előtt a kül-
dendő Messiás utáii.

S kétezer éwel ezelőtt megtörtént a cso-
da! A második isteni személy vállalta
emberi voltuiikat. ide közénk. Testvériink
lett, hogy az eredeti és mindeu más bű-
nünkért eleget tegyen. Oriási vállalásával
kiengesztelje a jó memiyei Atyát, hogy
újra g^'ermekei lehessüiik.
Emiek a jó, nagy Testvérünkiiek a 2000.
születésnapjára késziilüiik. Hálánk, szere-
tetiüik kifejezéseképpen mit adunk neki?
Ahogy az adventi ének mondja:

"Övé legyen vagyonunk,
minden iiüt adliatunk!
De, ha más kell, jaj iiekünk,
mncsen seimiii nemesüiik."

Szűzaiiya! Te, aki az első születésiiapra
SzenÜélek irányításával felkészültél az O
fogadására. segíts nekiink!

( 2. Urunk megjelenése, Vízkereszt

Isteniink, te a mai napon a betlehemi csil-
lag féuyével vezetted a nemzcteket és
kinyilatkoztattad nekik Eg^'szülöttedet.
\dd meg jóságosan, hogy szent szined
latására jiissiuik az örök dicsősógbeii,
miután a hitből inár itt megismertiink
léged.

09. Urunk megkeresztelkedése

Az Úr inegkeresztelkedésekor megnyílt
az ég, a Szentlélek, inint galainb lebegett
az Ür felett, s a memiyei Atya szava hal-
latszott:

"Fz az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik."

16. Evkozi 2. Vasárna))

Ma kezdődik az ökumenikiis ima nyol-
cad és tart a következő vasámapig.

18. Árpádházi Szent Margit Szűz

Arpádházi Szent Margit életrajza így ir:
"Elete alapszabályául három egyszerű
mondat szolgált, ainelyet ő, inint mondta,
egy szent embertől vett át: 1. Istent min-
denek fölött szereüii, felebarátunkat pe-
dig, inint önniagunkat. 2. Sohasem lenni
tekintettel saját öiiző énimkre. 3. Ember-
társaiiikat soha meg nem vetni, seiii el-
ítélni."

20. Szent Fábián pápa cs
Szent Sebestyén vértanuk

23. Evközi 3. Vasárnap

24. Szsüézi Szent Ferenc |)üs|)ök es
egyháztanító

25. Szent Pál apostol megtérése

Ma "Pálfordulásnak", vag^'is Szent Pál
apostol megtérésériek iinnepét üljük.
tigylinzuldcv. őből Jéziis apostola lett.

S ez az egész egyháztörténetoek sorsdön-
tő eseménye. Valóságos naptári napját
nem isinerjük. Sírja fölé három keresz-
tény császár emelt pompás bazilikát Ró-
ma falain kívül.

28. Aquinoi Szent Tamás áldozópap és
egyháztanitó

Tainás 1225 körül született Aquinoban
előkelő családból. Otéves volt, anúkor a
montecassinoi kolostorba került a bencé-
sekhez. Később Nápolyban tanult és ott
17 éves korában a domonkosok rendjébe
lépett. Tanulinányainak folytatására
Kölnbe küldték, aliol Nagy Szent Albert
volt a tanítómestere. Később Párizsban
taiiult és itt kezdte meg 1252-ben tanári
működését. Később visszaliívták Itííliába,
itt ismerte meg kellő alapossággal
Aristoteles műveit. 1269-től 1272-ig is-
mét Párizsban van és ő volt akkor a hittu-
domány legünnepeltebb mestere. 1272-
től Nápolyban tanított a rendi egyetemen.
Szent Tamás a legjelentősebb skolaszti-
kiis filozófús és teológus. Megvalósította
d rendi ideált: "Contemplata alüs
ü-adere - Másoknak átadni azt, amit átel-
inélkedtíink. " 1274-ben halt meg.

29. Ma cste 6 órakor németnyelvü
szentmise lesz

30. Evközi 4. Vasárnap

31. Bosco Szent János áldozópap

A Pilisborosjenoért Alapífrv'ány

Az 1999-es évben az alapítvány folytatta eddigi tevékeny-
ségét alapvető céljainak megfelelően. Elsősorban a kulturális
élet, a sport, a szociális feladatok kiegészítését próbáltiüí előtérbe
lielyezni. Altalában koiikrét célokra gyűjtüiik adományokat, ta-
pasztalatojn'szerint az emberek, ha tudják, hogy mi fog megvaló-
sulni a félajánlott összegből szívesebben segítenek. Nekem is
kömiyebb, kézzelfoghatóbb az elszámolás. Ainikor megvalósul a
kitűzött cél, a szponzor is fígyelemmel kisérheti az adomány fel-
liasználását. Az oktatási intézmények eszközfejlesztési táinogatá-
sán, a nagy kultiirális rendezvények segítésén, a sportélet fejlesz-
téséu tíil a szociális feladatok keriiltek idén a középpontba. Gon-
dolok az iskolakezdés gondjainak segítésére, a karácsonyi cso-
magok eljuttatásával azoklioz a családokhoz, aliol valóban sziik-
ség van, és szívesen fogadják segítségüiiket. Tennészetesen a
feladat ellátására komoly helyzetelemzést kellett végezni.

Az évek folyamáii kialakiilt azok köre, akik folyamatosan
támogatják az alapífványoii keresztül a célokat, itt is szeretiiém
megköszömii táinogatóinkiiak eddigi segítségüket: Budai Tégl;i
Rt, Oimúnveszt Kft, Meditop Kft, Spraiizt Kft, Utilis Kft, a ma-
gáiiszemélyek hosszú névsorától eltekintenék az újság rövid ter-

jedelme iniatt. Az év végén az Önkonnányzattal és sok más in-
lézménnyel. személlyel, elsősorban a Karitász Csoporttal össze-
fogva, a Káqiátaljáról érkező gyermekek részére is sikerült támo-
gatást nyíijtaniuik.

Ebben az esztendőben inindezidáig 2. 220 000 Ft-ot sike-
riüt alapvető feladataink ellátására gyűjteni, melyet szinte teljes
egészében fel is használtiink. Igen szerteágazó azoknak a tevé-
kenységeknek a köre, lüszen az egész községben gondolkodunk,
aliol inillió és még egy feladat vár megoldásra.

A jövőben várom az ötleteket, a konkrét megvalósítandó
feladatokat és a segítséget inindenkitől, aki fontosnak érzi telepü-
lésüiik fejlődését, fejlesztési lehetőségének feltárását. Várom
mindazok jelzését is, akik segítő szándékkal, kapcsolataikkal,
lehetöségeikkel, információikkal tudnak segíteni a további mun-
kában.
Részletes felvilágosítást Bereczkiné Szendrey Evától, az alapít-
vány titkárától kaphatoak. Tel: 336- 480 (este).

Bereczkiné Szendrey Eva



BESZÁMOLÓ A NÉMET NEMZETISÉGI KLUB ÉLETÉBOL

A Német Nemzetiségi Klub
(Weindorfer Deutschclub) és Dalkör
(Weindorfer Singkreis) alapítása 1980-
81 telére tehető. A kezdeti idöben csak

a férfiak gyültek össze spontán, később
házaknál találkoztak. Mikor 1983-ban

már az asszonyok is csatlakoztak, he-
lyet kaptunk az Altalános Iskola cgyik
termében.

A klub, illetve Singkreis tagja
bárki lehetett, aki szívesen jött. Igy ha-
marosan elértük a negyvenes létszá-
mot. A szervező kezdettől Gröschl

György volt, aki a niai napig is a klub
vezetője. A kar vezetője pedig
Szontagh János volt korai haláláig.
1997. augusztus 8-án a Pest Megyei
Bíróság "Deutschclub Pilisborosjenő -
Weindorf Egyesület" néven nyilvántar-
tásba vette, mint társadalmi szerveze-

tet. A működési körjellege: nemzetisé-
gi kultúra ápolása. Ebbe a körbe tarto-
zik:

anyanyelvlink, dalkincsünk, szokása-
ink. liagyományaink megörzése.
Célunk volt még:

kiielcpült testvéreink, rokonaink. bará-
taink körével a jó kapcsolat megtartá-
sa.

Steinheim előző és jelenlegi polgár-
mestere Dieter Eisele védnökséget vál-

laltak az egykori - kitelepült és itthon
maradt - Weindorfiak felett, Steinheim
a találkozóhelyünk 50 év óta. Az utób-

bi időben annyi változott, hogy a párat-
lan években itthon kerül sor erre a ta-
lálkozásra.

A bejegyzett egyesület vezetője
Gröschl György, titkár: Reichardt Fe-
renc, kórusvezető: Gröschl Györgyné,

anyagi ügyek ellenőre: Hobl Béláné és
Peltzer Gézáné, pénztáros: Galambos
István. Vannak aktív tagjaink: 38 fö.
Kül- és belföldi pártoló tagjaink, vala-
mint tiszteletbeli disztagjaink: Dieter
Eisele polgármester dr., Cornelius
Mayer teológus professzor dr., Alfons
Bauer nyugdijas pedagógus.

Azt hiszem, vállalt kötelezettsé-

günknek teljes mértékben eleget tet-
tünk. Klubnaplónk bőséges emlék-
anyaga: oklevelek, ujságcikkek tanús-
kodnak szerepléseinkről, helybeli kó-
nistalálkozókról, fesztiválokról. nem-

zetiségi napokról. Megismertek ben-
nünket, s mi is kedves barátokra tet-
tünk szert. Hazai meghivásaiiikat leg-
többször elfogadtuk, így bejártuk az
ország nagy részét Soprontól Mátészal-
káig, Gyiilától Opusztaszerig (Hajósi
szereplésünk alkalmával), a többit
szinte sok volna felsorolni, mert igen
sok találkozón vettünk részt sikeresen.

Sajnos a külföldi meghívások-
nak ritkán tudunk eleget tenni. NSZK-
ban több esetben szerepeltünk
Steinheimben, sikeresen léptünk fel
Kölnben és Buchenben, Ausztriában

Mörbisch, Graz-Kirchberg, Klagenfi-irt
és St. Lambrechti meghívásoknak tud-
tunk eleget tenni. Ukrajnában Mun-
káes-Palaiika meghívását tudtuk elfo-
gadni. Minden esetben vendéglátóink
gondoskodtak ellátásunkról.

Egyházi és világi rendezvénye-
ken énekeltüiik, illetve nemzetiségi fel-
vonulásokon vettünk részt, többek kö-

zött zarándoklatokon. A fénypont volt
Róma és Lourdes, NSZK, osztrák ós

A Missziós Ház hírei

itthoni zarándokhelyek mellett.

Hálásak vagyunk Selmeczy György
zeneszerzőnek és felesége Kincses
Margit zongoraművésznek, hogy segí-
tettek a felkészülésben és közremükö-
désüknek köszönhetően rendkívül sok
sikert értünk cl Steinheimben és itthon

IS.

A klub közel 20 éves tevékeny-
sége alatt enilékmüveket állított, újított
fel. Összegyűjtötte a második világhá-
ború áldozatainak névsorát és felújított
első világhábonís táblával együtt elhe-
lyezte a hösök emlékművén. Ez a tevé-

kenység, valamint a Rozália kápolna
helyreállítása közösen történt a kitele-
pitettekkel.

Említésre méltó még a klub bel-
ső élete, saját ünnepeink: az Anyák
napja, valamint a karácsonyi ümiep
évente. Mindenkinek megünnepeltíik a
70. éves születésnapját, valamint há-
rom tagunk díszpolgárságát és nyzigdí-
jas pedagógusunk arany diplomáját.
aranylakodalmakat. Ilyenkor az ürnie-
peltek vendégül látják a tagokat. Saj-
nos, körünkből az évek folvaman már

nyolcan eltávoztak. Utolso útjukon
megadtuk a nekik járó tiszteletet. Em-
lékük közöttünk él!

Mivel a klub így fenntartotta
nemzetiségi szellemet, ezért 1998-ban
Német Kisebbségi Onkormányzatot
lehetett választani. Az öttagú testület
minden tagja egyúttal klubtag is.

Gröschl Györgyné
kórusvezet ')

A PUisborosjenffi Hírmondó 2000. januári szániának melléklete

ROGRAM NAPTÁR
PILISBOiR3SJ N01 mTUJULISRJGN EZV NYEK2000.

December 17-én kellemes hangulatban, szép számmal ünnepeltük a karácsonyt. Sajnos a klubtagok és a müghívott ven-
dégek között is sokan betegek, sajnáljuk, hogy nem tudtak részt venni évvégi ünnepségünkön. Mint mindig, most is az
óvodások és az iskolások adtak nagyon nívós előadást. Az óvodások müsorát Breierné Erzsike, az iskolásokét pedig
Illésné Ilike tanította be. Köszönjük fáradozásukat, nagy sikeriik volt.
A nyugdíjas klub Gáspár bácsi vezetésével teljes létszánimal megtisztelt bennünket. Megköszönjük Kis Andrásné kézi-
munka bemutatóját és szavalatát, férjének pedig a remek muzsikálást. Banai Benőné Zsuzsi néni is nagyon szép kará-
csonyi verset olvasott fel. Karácsonyi dalok éneklésével, beszélgetéssel telt el a délelőtt. Ismét eltelt j'gy esztendő, nagy
reményekkel indulunk a 2000-ik évnek. Ezúton szeretnénk a falu lakosságának kellemes karácsonyi ünnepeket és erőt,
egészséget, boldogságot kívánni az új évre.

Nagy Beatrix

rendezvény

A Kultúra Napja

Farsangi bál

Nemzeti Unnep

Húsvéti bál

Borverseny

Május fa állítás

Zenés ébresztő

Kitelepítési emléknap

Anyák napja

Madarak és fák napja

Családi Vasárnap

Hösök napja

Urnapi körmenet

Búcsú

Millenniumi ünnep

Szüreti bál és felvonulás

Német nemzetiségi nap

Nemzeti Unnep

ídősek napja

Katalin bá

Zeneiskolai koncert

Karácsonyi koncert

színhely

Művelödési Ház

Művelődési Ház

Müvelödési Ház

Művelődési Ház

Művelödési Ház

Műv.Ház - Iskola

Műv. Ház elött

Művelödési Ház.

Művelödési Ház

Kövesbérci erdö

Teve - szikla

Templom tér

Templom tér

Müvelődési Ház

Művelődési Ház

Müvelödési Ház

Müvelődési ííá/.

Müvelődési Ház

Művelödési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Rom. Kat. Templ.

dátum

január 22.

február 19.

március 14

április 24.

április 29.

április30.

május 1

majus 2

inájtis 7.

majus 14

május21.

május 28.

június 4.

június 18.

augusztu. ' 18-2C

szept, 23.

október 7.

október23.

november 17.

november25.

december 13.

december 23

kezdet

16 óra

20óra

16 óra

20óra

9 óra

18óra

8 óra

18óra

18óra

14óra

egesz nap

1030

lOóra

egesz nap

három nap

15 ón

l8óra

16 óra

15 óra

20óra

18óra

18óra

rendező

Művelődési Ház

Müv. Ház

Onkormányzat

Műv. Ház

Borosgazdák Egyesüle-
te

Faluközösségi rendezés

Onkormányzat

Kisebb. Onk. - Nemz.
Klub

Nemzetiségi Klub

Onkormánvzat

Természetjárók

Kisebbségi Onk. - Egy-
ház

Egyház

Müvelödési Ház

Művelödési Ház

Faluközösséei rendczós

Kisebbségi Onkor-
manyzat

Onkormányzat

Onkormányzat

Faluközösségi rendezés

Zeneiskola

Nemzetiségi Klub

A fel nem sorolt rendezvényeket külön felhívásokon hirdetjük meg!
Oktatási, - sport és kulturális bizottság
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la^lill

rendezvény

A Kultúra Napja

Farsangi bál

Nemzeti Unnep

Húsvéti bál

Borverseny

Május fa állítás

Zenés ébresztő

Kitelepítési emléknap

Anyák napja

Madarak és fák napja

Családi Vasárnap

Hősök napja

Urnapi körmenet

Búcsú

Millenniumi ünnep

Szüreti bál és felvonulás

Német nemzetiségi nap

Nemzeti Unnep

Idősek napja

Katalin bál

Zeneiskolai koncert

Karácsonyi koncert

színhely

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Müvelödési Ház

Müvelődési Ház

Művelődési Ház

Müv.Ház - Iskola

Müv. Ház előtt

Művelődési Ház.

Müvelődési Ház

Kövesbérci erdő

Teve - szikla

Templom tér

Templom tér

Művelödési Ház

Művelödési Ház

Művelödési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelödési Ház

Müvelődési Ház

Müvelődési Ház

Rom. Kat. Templ.

dátum

január 22.

február 19.

március 14

április 24.

április 29.

április 30.

május 1.

május 2.

május 7.

május 14.

május 21

rnájus 28.

június 4.

június 18.

augusztus 18-20

szept. 23.

október 7.

október 23

november 17.

november25.

december 13.

december23.

kezdet

16 óra

20óra

16 óra

20óra

9 óra

18óra

8 óra

18óra

18óra

14 óra

egesz nap

1030

lOóra

egesz nap

három nap

15 óra

18óra

16 óra

15 óra

20óra

18óra

18 óra

rendező

Művelődési Ház

Műv.Ház

Onkormányzat

Műv. Ház

Borosgazdák Egyesüle-
te

Faluközösségi rendezés

Onkormányzat

Kisebb. Onk. - Nemz.
Klub

Nemzetiségi Klub

Onkormányzat

Természetjárók

Kisebbségi Onk. - Egy-
ház

Egyház

Művelődési Ház

Művelödési Ház

Faluközösségi rendezés

Kisebbségi Onkor-
mányzat

Onkormányzat

Onkormányzat

Faluközösségi rendezés

Zeneiskola

Nemzetiségi Klub

A fel nem sorolt rendezvényeket külön felhívásokon hirdetjük meg!
Oktatási,- sport és kulturális bizottság

Kedves Borosjenó'i Polgárok!

Sokat panaszkodó társadalmwikban igen
gyakran sokjó is történik, de talán az nem
annyira érdekes? Ugy gondoljuk, hogy a
mi falunk példaadó az önkéntes segítö-
készségben, az. önfeláldozó jóságban, a
másik ember gondjainak a vállalásában!
Erról is érdemes beswlni!
Az alábbiakban rövid beszámolót adunk

arról a készíiiődésrői, mely a Kárpátatjá-
ról érkező 45 általános iskolás és az öket

kísérő 4 pedagógus meg\'endégelését előzi
nieg. (A lapzárta iigyanis ennyit tesz lehe-
lővé, de febniári számunkban folytatjuk a
beszámolót).

Itt a Hímiondóban (is) kérttüí, jelentkezze-
nek öiikéntes vendéglátók, s sokan jelent-
kez(ek liivásmikra. Volt, aki nem egy, nem
két, haiiem három, sőt négy gyermeket sze-
i-etett volna megvendégelni, volt olyan je-
leiitkező, akinek nem is "jutott" kis ven-
dég, s szerencsére csak néháiiyan léptek
vissza, megérthető családi ok -betegség,
utazás - miatt.

Kedves Olvasóink, az alábbi cikk köziésére

test\'érlapunk, az Urömi Körkép kert ineg
benníínket, úgy éreztíik, a tanulsagok niin-
Jarmyíuiiknak szólnak!

Emberségből,
fígyelmességből: 5

Urömön is és Borosjenőn is általábdi az
emberek barátságosak, szívélyesek. segítő-
készek, nem válimk személyteleniié, inirit
Budapesten a nagyvárosi forgatagbaii. Ep-
pen ezért még inindig nem tudom meg-
szokni - még 8 év után sem - csiip;in tiido-
másul veszem szomoriian, hogy a biiszon
az utazók egy része közönyös a löbbi iilns-
sal szemben. Csúcsidőben mindig z.sulöl-
lak a buszok és taláii figyelmetlensefiböl.
közönyiiől, vagy akár fáradtság iiiiatt iiciii
is igen akarjiik észreveiuii az idősckel. a
erhes asszonyokat. a kicsi gverekeseket

stb. Vagy taláii mindeiiki a másikr;) v;ii. és
következésképpen senki sem acljn at a lie-
Ivét. illetve a nők sokkal liamarabb, iniiit ;i

férfiak. Hiáiiyzik az udvariasság- a Hgycl-
niesség. az előzékenység, az odaníivclcs a
másikra. Persze utastársaim és lőleg tisz-
telt iiraim nyugtatgathatják magiikat iWid
liogy fáradtak. agyondolgozzák inafiikat.
de manapság a nők nagy része ii,iyaiu'ig\'
dolgozik mint önök, ráadásid ottlioii íbly-
tatják a niásodik mííszakkal. Nekik is lcga-
lább aimyi joguk van fáradtoak leiuii. imiit
önöknek! Orüljünk. iníg csak f-ir< dl'ik va-

Számos azoknak a köre. akik nem tudtak
megvendégelést felajánlaiii, de pénzbeli
adomámiyal - cégek és magánszemélyek
egyaránt - sokat tettek a veudéglátás szín-
vonalának emeléséért. Róluk a következő
cikkben szólmik.

Szeretnéiik azonbaii nyilvánosaii is megkö-
szönteni azt a 31 családot, akik a veudéglá-
tást, a gyermek vagy gyermekek fogadását
vállalták. lüszen ők Pilisborosjenő úgy-
mond "titkos diszpolgárai", olyan szeretet-
tel ajáiilották fel szíviiket és háziikat, csalá-
di melegíiket, hogy úgy gondolom nevüket
a Hírmondó kötelessége közzétemii:

Aczél-Csányi házasp.ir
Adorján András
Barátí Imre
Bodnár Barnabásnc

Busa Lajos
Czigány Ferenc
Déry Zsuzsa
Fáy Arpád dr
Ferenczy Arpád
Galambos Fcrcnc

enuik, és aiiiíg jó egészségnck ön'őndüiik,
hogy atadliatjiik helyüiiket az an'a jobban
rászorulóknak.

Tudon), inindenkinek inegvaii a maga
gondja-baja: megéllietési goiidok. miinka-
nélkiiliség. kilátaslaianság, de mindezek ne
jelentsék ;izt, liogv ebbeii ;i keinény világ-
ban kivesz belölüiik a/. eiiiberség, a figyel-
messég. liisz ez niég csak pénzbe. kiilöii
idöbc és eiiergiába se keriil. Ezzel a kis
apró fígyelinfísséggel miitíissiik ki lisztele-
tünket cgymás iiáiit. Nag\'oii öriilnék. ha
ezuián féffi <iddig nem ülne le a buszon,
míy, nok, asszonyok állnak. igv kenillieto
el a le 'egyszerúbben. liogv iiuiidciiki a
in;ísikr;i várjon! Tiszteleiiikct. ligycliiics-
ségiikel iie csak k;ir;icsoiiykor. a szeretet
üiuiepéii, iiök iiapján. aiiyák iinpjaii és
újablian I3áliiil ii;i)ikor iiiiilassák ki irantuk!
Dröin iic ;i köniyezelvédelini gondj. iirol
lc.oyeii liires. liniieiii le.fvuk iiikabb liírcssé

cinberségiiiikröl es rigyeliiicsscgiinkröl.
aini iieni niiyagiak kérdóse. l.'raiiii c/ csy
<ipro gcs/tiis. inellvcl sziiiibolikiisaii kil'e-
jc/. liclik lis/lclcliikct cdes;i)iv|iik. fclcsc-

ük. sycniiekcik niiyjn iraiit. A ross/. iil
crttílinezett iiríi egyciijogús.ig ne jeleiilscn
öiitikiick cgycl :u iidvanatlniisí'iggal. kö-
zóinbösstíg. ft.:!' Fcltetlciii in;iii;iiiii]; k eyak-
raii ;i kcrdést. niiéd visclkediiek Í?;Y e^es
iil;isl:irs;iink':' Lehct. IIOKV 1111 n"1< is hibá-

s;ik v. igviink abbaii. liofiy esclles a ini J'ci-
jeiiik. n. iiiik is liasonlukcppcn viselked-
nek" Hisz lclict IIUKV rci:i tílaviilt s/.ok;i-

ol^. 1 at 'vonr'invok rab ;ii \;i. ('\iiiik Talán

Heves László
Hiffner Judit
Ilovai Gézáné
Lengyel Barna
Meggyesi János
Meggyesi Tamásné
Metzler Viktor id.

Nagy Gábor
Péter Bálintné
Piros Ferenc

Selmeczy János
Selmeczy Jánosné dr

Selmeczy Tamás
Szabó László Iskola u.
Szabó László Szfc onát u.

Szalsii László
Szimeth Géza
Szimeth Mária
Tasi Eszter

Varga Anikó
Varga Istvánné

A Karitász Csoport nevében:
Fáyné Péter Emese

sokan közüliüik többet dolgozunk, többet
is keresünk inint férjeiiik, de ennek ellené-
re otüion csak a koiiyhai dolgokba van be-
leszólásunk. Esetleg természetesnek tart-
jiik, vagy inkább csak keserűen tudomásul
vessziik, hogy férjeiiik, fíaink (tisztelet a
kivételnek) otthon újságot olvasnak, nyo-
mogatják a TV gombját, (vagy a sörös po-
harat emelgetik) alielyett, hogy besegítené-
nek a házimiinkába. Pedig joggal elvárhat-
juk, hogy több tiszteletben, megbecsülés-
ben legyeii résziink. Figyelmességet első-
sorban az kaphat, aki azt el is várja a má-
siktól! Csupán panaszkodással nem tudunk
n helyzeten változtatni. Ne gondoljidc,
liiigy eldiez már túl késő volna. Ugyanak-
kor, ha fíainkat már ebben a szellemben

ncveljük, leendő menyeiiik is csak hálásak
lesznek nekíink érte!

Vcgezetül, kedves nyiigdíjasok, önök sok-
k;il kényelmesebben utazhatnak, ha nem
csúcsidőben közlekednek a túlzsúfolt bu-

s/.okon, aineiuiyiben nem pontos, megha-
tíirozott időre utaznak be Budapestre.

13Í7. om beime, hogy ezutáii az ürömi és
l)nrosjenői utasok einberségből és fígyel-
inességből csak 5-re vizsgáznak!

Kem Lídia

5



Hírek az iskolából

Az iskolás gyerekek vidám han-
gulatú Aiidrás napi megemlékezést tar-
tottak 1999. november 26-án. Táncbe-

mutatók, kézmüves foglalkozások és
élő zenekarral kísért táncház volt a

program. A Művelődési Ház dolgozói-
nak - élükön Szendrey Évával- hálás
köszönet a "birtokháborítás" segítésé-
ért! Az est fö védnöke a Nebuló Ala-
pítvány volt. A szervezésben és a lebo-
nyolításban a pedagógusok és a szülők
közösen dolgoztak, amit ezúton is
megköszönünk!
Az alapítvány udvari játékok vásárlását
tűzte ki célul. Orömmel számolhatunk

be arról, hogy rendezvényiink igen si-

keres volt. A támogatójegyek adóból
leírhatók, a belépők és a büfé forgal-
mából adódó összegek együttesen 58
ezer forintot tesznek ki.

Az alapítványi estet megtisztelte
jelenlétével Galambos Ferenc képvise-
lő Ur, a Kulturális Bizottság elnöke és
rögtön bejelentette: a Kulturális Bizott-
ság 10 ezer forinttal támogatja az estet.
A nyáron kapott és kirándulásra fordí-
tott pénzösszeg után (50 ezer Ft) ezt a
gesztust is örömmel fogadtuk. (Várjuk
máskoris!)

Másik kedves vendégüiik Stampf
Román Ur, a Kisebbségi Onkormány-
zat vezetője volt, aki már szeptember-
ben biztosította az iskolát 100 ezer Ft-
os támogatásukról. A nagylelkű támo-
gatást a nemzetiségi nyelv tanulását
segítö oktatási segédanyagok és prog-
ramok vásárlására fordítottuk. Ezúton
is köszönet érte!

Alapítványiink az 1999-es évben az
adók 1 %-át még nem fogadhatta (így
lesz ez még 2000-ben is). Az egész ta-
nári kar és nagyon sok szülő ezen ösz-

szeget a Pilisborosjenőért Alapítvány-
hoz utaltatta. Ennek eredményeképpen
100 ezer forintot kapott az iskola, me-
lyet sporteszközök és oktatástechnikai
eszközök vásárlására fordítottunk.

A fentiek is bizonyítják, milyen so-
kan fáradoznak és igyekeznek azon,
hogy az iskolás gyerekek mindennap-
jait megkönnyítsék, megszépítsék.
Minden kedves támogatónak köszön-
jük a segítségét! Ezúton köszönjük
meg a kuratórium tagjainak - Fáyné dr.
Péter Emese, Ribáné Horváth Enikő.
Veréb Anikó - nagyvonalú anyagi tá-
mogatását és fáradliatatlan szervező
munkáját! A Nebuló Alapítvány és az
iskolások nevében az elöttünk álló évre
és évezredre" kívánok nagyon sok si-
kert, örömöt, boldogságot és ehhez na-
gyonjó egészséget!

Papp Józsefné
Igazgató

Kuratóriumi elnök

Mesemondóverseny az
iskolában

Gondolom, gyújtok én itt egy kicsíke lángot. s ha tí min-
dannyian élesztgetitek, istápoljátok,
meglehet, akkora tííz keletkezik belöle. hogy az e^ész vilá-
got heragyogfa fénye. "

November 18-án került sor az immár hagyoinánnyá váló,
évenként visszatérő alsó tagozatos mesemondó versenyre.
Mottója ez volt:

A csodalámpa ezer fénye" - határainkon túli népmesék.
A verseny célja a szép magyar beszéd és kifejezőkészség
fejlesztése, az előadásmód formálása, az ebben tehetséges
gyermekek felkutatása. felkarolása. Az idei mesemondó
délutámiak volt egy sajátságos célja is: a határainkon túl
élö magyarok kultúrájának megismerése, megismertetése.
A versenyre való felkészülés a gyermekek életkorának,
egyémségének leginkább megfelelő mesék kiválasztásával
kezdődött, majd folytatódott a lelkes tanulással. Segítették
őket ebben a felkészülésben sziileik és tanítóik. Köszönet
érte!

Az elhaiigzott meséken keresztül gyermekeink tolmácsol-
ták a határainkon túl élő magyar emberek sajátos szókincs-
ét. kifejezéseit. Igazán kedves hangulatú légkört teremtet-
tek az összesereglett szülök és gyermekek körében. Úgy
érezzük, hogy érdemes volt összegyűlni, mesét mondani és
hallgatni. Ujból bebizonyosodott, hogy a mesemondás mél-

tó kiegészítöje mindennapos oktató-nevelő munkánknak.
hiszen ez alkalommal is maradandó értékkel és gazdag él-
ményekkel távoztunk. A tanítókból, tanárokból és a diák-
önkormányzat egy tagjából álló zsűri által a legügyesebb-
nek vélt tanulók könyvjutalomban részesültek.

1-2. osztályos korcsoport

I. Mankó Zsófía 2. /a oszt.
II. Kádi Viktória Fanni 1. oszt.

Szalay Krisztina 1. oszt.
III. Slosár Lívia 2./a oszt.

Antonovits Bence 1. oszt.
Majer Mercédesz 2./b oszt.

3-4. osztályos korcsoport
I. Papp Sára 4. oszt.
II. Kardos Barbara 4. oszt.
III. Dér Zsolt 4. oszt.

Riba Gergő 4. oszt.

Gratulálunk nekik!

Maiikó Zsófía és Papp Sára képviselik iskolánkat a megyei
mesemondó versenyen.
Sok sikert kívánunk nekik!

Diilmont Eva

tanitó

Magyaróra...
Az összel irodalomból uzt a házi feladatot kapták a 7. osztályosaink, hogy tájleiró fogalmazásban mutassák he la-

kóhelyüket, Pilisborosjenöt. A jól sikerült munkákat szeretnem Onökkel hónapról hónapra megismertetm. Hátha nem-
csak az én szívemet tölti elj'ó érzéssel az, ha "kamaszaink" szép gondolatait olvashatom...

Ribáné Horváth Enikö

Pilisborosjenő

Ha a Nagy-Kevély tetejéről nézek le a falum-
ra, csodálatos látvány táml eléni.

Először a pirosan virító háztetőket pillantom
meg, majd a fenyveseket és a zöld vagy sárga
színben pompázó szántóföldeket. Ahogy kicsit
távolabbra tekintek, egy teve alakú sziklát és egy
várromot látok. A várrom az egri vár másolata,
amelynél az Egri csillagok című filmet forgatták.
Az ellenkező irányba nézve a templom magányos
tomya tíínik fel. A Fő utcán található óvodából és
iskolából a fárasztó tanítás után a gyerekek a falu
szélén lévő játszótérre mehetnek kikapcsolódni.
Ebben az utcában áll még a Művelődési Ház és az
orvósi rendelő is. Mivel ez a falu központja, ezért
itt több üzlet is működik.

Naevon szeretek itt ólni, ós soha tiem szeret-
nck innen elköltözni.

Az én falum

Az én falum Pilisborosjenő. Pesttől nem messze, hegyek között
fekszik.

Fentről. a Nagy-Kevélyröl gyönyörü a kilátás a falura, és még
Pestre is át lehet látni. Susognak a fák, és csiripelnek a madarak. A
szántóföldeken rengeteg mezei nyúl és pocok ugrándozik. A Teve-
szikláról Jól lehet az egri vár makettjét látni. Nagyon sok a rovar
és a madár. Sajnos az árvalányhaj és még sok növény ritka, ezért
védett. Fenn a hegyen pár éve volt egy turistaház, de már leégett.
Az erdőből kiérve egyik oldalról mezöket, a másikról pedig ki-
sebb-nagyobb házakat pillanthatuiik mcg. Minél beljebb és beljebb
ériink a faluba, egyre több embert és kevés autót vehetünk észre.
Inkább biciklivel vagy gyalog közlekednek. Kevés tunsta fordul
meg itt. Minden évben megrendezik a szüreti mulatságot. A sző-
lössazdák ízletes bomkkal kínálják e kis falu lakóit, különbözö
műsorokkal kedveskednek a gyerckck. Itt Pilisborosjenőn az em-
berek egyetértésben élnek.

Igaz. Pesten születtcm. de eddig 13 évet éltem itt le, így szülő-
faluniként szeretem.

Fazekas Emese

Ittjárta Mikulás...

Nem volt kegyes az idöjárás Miku-
lásjárás idején, hiszen az erdei Mikulás
érkezését isen erős szél és kedvező

mennyiségíí sár kísérte. Igy idén - a
tavalyi csúcshoz képest- niintegy 60
gyermek és szüleik tettek kísérletet,
hogy megközelítsék a találkozó hely-
színét. A hangos énekszó hallatán a
Mikulás köiinyen megtalálta a reá vá-

rakozókat, aki iden (Takács Zoltánnak
köszönhetően) szán helyett, hó hiányá-
ban, szekérrel érkezett. Csomag jutott
minden gyermeknek névre szólóan, de
egy-egy kedves szó, simogatás is. A
szekér távoztával pedig mindenki
könnyebben szedte lábait a segítő hát-
széllel, hogy meleg otthonát mielöbb
birtokba vegye.

Idén sem kerülte a Mikulás közsé-

günk intézményeit, hiszen járt az óvo-

Pázmándi Mónika

dában, ahol a 4. osztálvosok kis mű-

sorral és ajándékkal is emlékezetessé
tették a napot. és járt az iskolában is,
ahol a felsősök hagyományos Mikulás
bulit is szerveztek.

A Müvelődési Ház Mikulás napi
ajándékaként a gyerckek Fábián Eva és
egyiittese új lemezéröl élvezhettek ösz-
szeállítást.
Köszönet a Mikulásnak és az őt segitö
szenezöknck!

Iskolai sport

A Di^kolimpia asztalitenisz
körzeti-?bajnokságán a lánycsa-
pat I. helyezést ért el. A csapat
tag^jai: Sonii Nikoletta, Nagy
Anett és Naményi Csilla. Egyé-
iiiben is I. helvezést tudhatnak

magukénak. hiszen Somi Niko-
letta a versenyen megduplázhat-
ta énneinek számát.

A Mikulás kupa - teremfoci
megrendezésére Pilisvörös-
váron került sor. Imien II. he-
Ivezéssel térhetett haza az 5. és

6. osztályosokból álló csapat.

^^. <^<$. <^ -^ <j>^ -fr<S> ̂ . ^. <>. <;. <;. <{. <$> -9. . Í. ^. <S> ̂ . !;. <S> $> 48. <^ <$. <?. <;. <j> ̂  ^> O ̂  <S. ̂ - <;. ̂  <. é <; <> ^ <{. . ;.. 4. <i- <> -i <( 4.. ^ -j> <? ̂  <;> . :... <>. í> <;). ̂ - <Si.
<$> 'ts

1 Kedves Olvasóink!
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^ A korábbi évhez hasonlóan szeretnénk az anyakönyvi aitatoka (liázasságkölósck. ^
.t születések, halálozások) idén is közzétenni. ^,
^ Kérjük. ha valaki nem jánil hozzá adatai közléséhez, jelezze 30 napon belül a 1
^ Szerkesztőségnél ^
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A Hírmondó új szolgáltatásai:
Ha Ön szívesen köszöntené családtagjait, barátait névnap, születésnap alkalmából a
Hírmondón keresztül, kérjük keresse Windisch László szerkesztő bizottsági tagot!
Szívesen közzé tesszük más laptársainkhoz hasonlóan házasságkötésről, születésről,
temetésról szóló értesítéseiket is!

W. L.



Karácsonyi koncert

íúk^

A téli szüiiet előtti nap minden iskolában az iinneplés jegyében zajlik. A feldíszített karácsony-
fa, az elkészített diszek, ajáiidékok. az osztályok által közösen sütött süteinények, a tanult ver-
sek. énekek mind - núnd az ümiepet készitik elő, az ümiepre hangolnak.
Meggyi'ilnak a gyertyák, s mind több és több kéz jelentkezik szereplésre, hogy daUal, verssel
tegye emlékezetessé a délutáiit. Aztán előkeriilnek a hangszerek és gyermekeink házi koncertet
varázsolnak a teremben. Vaii, aki csupán idén kezdte zeneiskolai tanulmányait, de lelkesen, s
tisztáiijátszaaPásztorok, pásztorok... vagy az O. gyönyörű szép ... dallainát.
Tudják^ hiszen a Zeneiskolába való járás lehetösége pár éve adott Pilisborosjenőn. (A Zeneisko-
la vezetőjével készült beszélgetés szövegét következő számunkban olvashatják.)
De nemcsak a családokban, osztályokban szólal meg hangszeren is a dallam, hanem hagyomány
már. hogy a míívelődési házbaii megrendezésre kerül a Zeneiskolások karácsonyi koncertje A
műsorban a szolfézsra járók énekén túl szóló és duóelőadásokat hallhattmik csellón, furulyán,
trombitán és zougoráu. Gondolom, sziüőként Önök is már több ízben kottázták végig, "füjták
némán" gyermekükkel egyiitt az előadott dallamokat. Közös sikerként könyvclhetö el, hog\'
egyre tisztább hangon csendülnek fel ajól ismert dallainok.

Köszönet a kis zenészekiiek és az őket felkészítőknek.

R C

Millenniumi rendezvények Pilisborosjenőn

A Kultíira napjaii - 2000. január 22-én: a Restaurull Feszti köiképröl készült inets/.el íüuiepélyc
Reichel JózsefMűvelődési Há7 és Kötivvl;ír enieleti folyosójan.

Tavaszi M:íívészeti Hét: marcius 15-én Uiuiepsóg és kiállítás megnyitó
16-áii
17-én
18-án

^lhclv e/.ese a

Irodalmi est
Kónisok előadása
Színjátszók Estje

19-én Természetg}'óg}rászati előadás
20-án Zeneiskolai koncert

21 -éii Tavaszköszöntő iníísor - Alapitv-ányi Est
Hősök napja - május 27-én

Országzászló átadása a templomkcrtben!
Az augiisztiis 18-20-ig tanó három napos rendez\én}sorozat:

18-án Kortárs Müvészeti est

19-én Néptáiicosok bemutatójn- Kirakodó Vásár
20-áii Fúvószeiiekari clőadás

^) w

SPORT

Ev végi taggyűlesre hívták a labdarúgó szakosztály tagjai a
lakosságot december 11-én. A rendezvényen a polgánnes-
teren és 4 képviselőn kívül mintegy 40 fönyi érdeklődö vett
reszt.

Soltész András beszámolójában kitért a pályajelenlegi álla-
potára, ateriilettel kapcsolatosjövöbeli tervekre, elemezte a
szakosztály korcsoportjainak összetételét, létszámát, eddigi
eredményeit. Beszámolt a 10 év utáni első, augusztus 20-án
lejátszott, és az azt követő idei mérkőzések eredményeiről.
A célok. feladatok közül a kondíció növelését. az öreg fíúk
csapatának rendszeres edzését, a tavaszi bajnokságon való
részvételt, az edző kérdés megoldását, ( Az ifí csapat felké-
szítését Pápai Csaba, a felnöttekét Farkas János vállalta.) a
6-() éves korosztályból álló csapat megvalósulását határozta

meg. Terveik között szerepel egy olyan terület megszerzé-
se, amelyen nagypályás focipálya lehetne kialakítható. Eb-
ben nyilván az Önkom-iányzattól remélnek megoldást, a
pálya kiépítését társadalmi munkában valósítanák meg.
Terveikre, elképzeléseikre elkészitették költségvetési terve-
zetüket, melyet az önkormányzat felé be is nyújtottak. Sze-
retnék, ha a kulturális rendezvények mellett a sportélet is
feléledne. A hozzászólások után reggelig tartó évadzáró bál
következett, melyet a tagok saját pénztárcájukból álltak.

Boldog új évet kívánunk mindenkinek. Ezúton szeretnénk
megköszönni támogatását a Pilisborosjenői Polgármesti
Hivatalnak. az Ürömi Polgármesteri Hivatalnak, a Meditop
Kft-nek és a szurkolóknak.

Lahdarúgó Szakosztály

BOLDOG ÜJÉVET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASOINKNAK!

Szeretettel köszöntjük a 2000. évben a Pilisborosjenői Hirmondó érdeklődő olvasóit. Ebben az évben is várjuk leveleiket. hozzászó-
lásaikat, észrevételeiket. Szereüiéiik tovább bővíteni az újság rovatait, reményeiiik szerint az Onök megelégedésére!
Kívánmik ebben a külöiileges esztendőbenjó egészséget. sok örömet Önökiiek, magiinkiiak pedig további kitartó munkát a faluja-
vara.

A Pilisborosjenői Hínnondó Szerkesztösége
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Apróf;irs;ing, mclynck be^étclét ajátszótér
c|)í(éscre tordították

Madarak és fáií n;i|)ja a Kövesbérciben.
Kötélhiízás közben
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Gyeí-meknap. Nagy sikere volt a tűzoltóknak.
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Majus elsejei zenés ébresztő és ünnepség
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A Kihivás nnpján ajátszótéren is
sportoltak.
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Focipálya avató mérkőzés

Szüreti mulatság, felvonulás.



Orvosi ügyeleti beosztás A Nagykevély Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
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11
12

Dr. Borsi Zsófia 13
Dr. Konnos József 14

Dr. Kovucs Levente 1S

Dr. BorsiZsófia 16
Dr. Kormos József 17

Dr. BorsiZsófia 1S
Dr. Kovács Levente 79

Dr. Kovács Levente 20

Dr. Kovács Levente 21

Dr. Kov-ics Levente 22

Dr. PcterfTy László 23
Dr. Kormos Józset' 24

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Kormos József

Dr. Péterffy László

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Komios József

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kormos József

Dr. Kormos József

Dr. Kormos József

Dr. Kovács Levente

LIröm, Honvéd u.
Pbj., Máriau. 13.
(-)röm. Doktor u.:

LIröm, Dózsa Gy.
Dr. Meggyesi Tünde Pbj" Steinheim u.
Dr. Kovács Levente Oröm, Honvéd 11.
Dr. Baksa Eva

Dr. Borsi Zsófía
Üröm Dózsa Gy.

25
26
27
2S
29
30
31

24.

21.
18.
2.
24.
u. 69.

Pbj. Rákócziu. 18.

Ejszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Dr. PéterfTy László
Dr. Kormos József

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács Lcvente

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440
336-007

Héfrvcgcii:
péntek 14°° hétfö reggel 8-ig

^ Miinkanapokon nappal. rendelesi idöben ^hétfötöl-pénlekig) -
sürgös E-setben - sziveskedieuek az orvosokat ;1 reiidelölieii keresi)i.

Uröm. 350-224, 350-7J3. Plij. : 336-308; 336-1X7

Ügyeleti probléma esetén clérhető onosok:
Dr. Kovács Levente ; Dr. Kovács György : 350-297
Dr. Konnos József; Dr. Horti Szilvia: 06-30-9523-973
Dr. Borsi Zsófia ; Dr. Venesz Ilona: 336-215
Dr. Péterffy László; Dr. Venesz Ilona: 336-215

BÉRBEADÁS
A BUDAVIDEKRt. bérbe adja a 4007. sz. Hegy Csemege Aniháziiál
a közeljövöben átadásra keriilő 13-14 m alapteríileffí iizletlielyiséget.
Erckklödiii lehet személyesen Rátkai Mihálynál Budakeszi. Erdő u. 4.
sz. alatt, vagy a 06-23-451-085/132 lelefoiiszámon.
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; Megnyilt, bevezetö árakkal, ^
:| nagy ámkészlettel! |

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és uagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 3y.
Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok,

lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, diu-va ós
. finomlemezek, huzalok nagy választékban.

Készleteu nem lévő anyagok szállitasa 24 óráu belül, központi
telepmikröl.

Engedmények a kisker árból:
50. 000, -Ft felett 5 %

200. 000, -Ft felett 8 %
Felhasználóknak memiyiségtől függetlentil 5%

Viszonteladókiiak uagyker. ár'
Házhozszállítást vállaluiik!

Nyitvatartás: H-P 7 - 16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-90U
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Hétfőtől-csütörtokig:
8-13 és 14-18 óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

PELIS 2000
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Kl-KJiSKFDtLMI ^'S

S701.G.VLTAIO KF'I.
In all. in. ik iliidasa. vi. ti.'lri

liis.i/. úláM'i bi.-rb?ada< kiilfiildieknek is,

vidcolilincs iiMlvanlarta.-.. sz.iinrtógépes
.
<l;llfrldol?'nzas.

citAliccslés. ü. ;vv^ili k. jzicmiiködés.

l'l ."soi haii I'ilisboiosieno. Uiöm,
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Rtt"il6-3"-21S-531
Képvi-ielel.

Penaö bolt 06-26-3:<tí-5"3
F-ll. iSa.lás K.-dd-péntA. 11-19;

szomb. it: 19-14

l. ievvezetó Í!;a. ;gatf>: Kerénvi István
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2097 Pbj. Kert köz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd

a

Pest megyei Ogyvédi Kamara
tag)a

Bt. -k alapítása az új gazdasági
törvény szerint. Örökösödési,
házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerződések,
stb... Végrendelet elkészitése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköznap 11-19 között a
336-504-es telefonon

ilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Az új évben is iiagy választékkal, alacsonv árakkal, állandó akciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat.

Külálahuik: tégla. cseróp, zsindely, szigetelöanyaeok. vakolatok.
aipszek. ragasztók, betoiielemek. cement. niész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder. 2x rostált. termölbld, k-ulé kavics,
stb.

Gáz-cseretelep.
Koiiténeres és teljeskörii szállitás kedvező áron

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

./- v\V/ WWW\A/'V\/"

Pf22^M & GW$2&4
w^oweNő

?fí)Ó l/. í/.

Htom^iLH^ ̂ mw^.
mem o^-ae-i^o

PIZZÁK:
SONKAS: pizza szosz, szalámi, sajt, paradicsom, sonka
SZALÁMIS: pizza szosz, szalami, sajt, poradícsom
TEN6ER eyŰMÖLCSE: pizza szósz, polip, kagyló, füs+ol+ tengeri ha;
KÍVANS^S: az Ön dl+al kivalasz+o+t né^y féle fel+é+bol
BABOS: pizzn szosz, chili bab, ha9yma, saj-t
PB'PERÖNI: pizza szósz, szalámi, eros paprika, sajt
PIMNS: fokhogymas +ejföl, sonka, sajt
VE6ETARIANUS: pizza szosz, kukorica, borso, sárgarépa, gomba, sajt
60MBAS: pizza szosz, gomba, sajt
GOSASZAW: pizza szósz, gomba, szolámi, sonka, kukorica, sajt

ARAK: 30-as 450.-F+ ; 22-es 390,-Ft
Tenger ^yűmolcse: 30-as 520, -Ft; 22-es 420, -Ft

.^^
-^^

.y
. i^. '

Alapitotta: az Onkonnáiiyzat Képviselő Testtilete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelös szerkesztő: Fáyiié dr. Péter Emese

A szerkesztöség címe: 2097 Pilisborosjenő Fö u. 16.
f: 06-26-336-028. Fax: 06-26-336-313.

Typográfía: Wmdisch László Nyomdai muiikák: Pediő Kft.
Engedély szam: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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7. évfolyam 2. szám

Földhasználati nyilvántartás

A termőföldről szóló 1994. évi LV. TV. 2000. január 1 - től kö-
telezővé teszi az 1 hektár feletti termőföldek haszonbérleti szer-
ződéseinek, (abbaii az esetben is, lia az 1 hektár haszonbérle-
mény uem összefiiggően, hanem különböző teriileteken tevődik
össze) a körzeti földlüvatalhoz történő benyújtását..
A 2000. január 1. előtti szerződéseket 2000. március 31 - ig, a
2000 jíuiuár 1 - után kötötteket - akár írasbaii, akár szóban tör-
tént a inegállapodás - a megkötéstől száiiütott 30 napon belül a
földlúvatalnál beszerezhető formaiiyomtatványon kell benyújta-
m. A bejelentési kötelezettség a föld használójára vonatkozik, ez
egyes esetekben hozzátartozó, családtag is lehet. A bejelentés
elmulasztását a földlúvatal bírsággal szankcionálja.
Részletesebb tajékoztatás a Polgániiesteri Hivatalban szórólap-
okou beszerezhető.

Polgámesteri Hivatal

Megjelent a 2000. évi
Német Kalendárium!

Kiadja az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat
német nyelvű nyomtatásban. Gazdag tájékoztatást ad
az országban élö német kisebbség kulturális és egyéb
tevékenységéről.

Ara: 270,- Ft.
Megrendelhető StampfRománnál a kisebbségi önkor-

mányzat elnökénél: Budai út 52.
T: 336-117

2000. február
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Tüdőszűrés
A Pilisborosjenői Művelődési Hazban

2000. február 16-21-ig

16-án, szerdán: du. 12-18-ig
17-én, csütörtökön: de. 8-14-ig
18-án, pénteken: de. 8-14-ig
21-én. hétfőn: du. 12-18-ig

^

Kilencvenedik születésnapja
alkalmából sok szerefettel köszönti

STAMPF KÁROLYT
az Egyházközség képviselőtestülete,

amelynek hosszú
éveken áf aktív tagja volt.

1 LTESSE SOKÁIG!

.

ss^

í oz érkezett levélből:

A Missziós Ház Idösek klubjának tagjai nevében
szeretnék köszönetet mondani a helyi Caritas szer-
vezetének az idősek részére juttatott Mikulás aján-
dékért, valamint a télikabátokért és meleg cipőkért,
melyeket Fáyné Péter Emese és Juhász Jánosné sze-
mélyesen adott át a klubtagoknak január elején.

Köszönettel:

eth Lajosné
ézményvezetö
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Tisztelt Pilisborosjenő lakói!
Az alábbiakban szeretaém tajékoztatai Onöket
a NKO 1999. évi tevékenységéről.
A HNKÖ 1998. október 18-án az Országos vá-
lasztásokat követőeii 5 fővel megkezdte mun-
káját. A megválasztott HNKO tagjai Peltzer
Gézáné, Wippelhauser Jánosné, Galamos Fe-
renc, Mayer Róbert és jómagam, mint a NKÖ
elnöke. A NKÖ testtilet működését a szervezeti
és míiködési szabályzat szabályozza, inelyet a
KÖ. a 2/1999. száinú határozattal elfogadta. A
FIOK képviselő-testülete az elmúlt évi választá-
sok óta 14 ülést tartott, átlagban az ülések alkal-
maiiként 2 óra hosszat tartottak. a HÖK határo-
zatainak száma ez év XII. 10-éig bezárólag 14
db.
A HNKO egész éves kulturális tevékenysége:
Az 1999-es évre a KÖ. eseményuaptárt készített
és a szeriut tevékenykedett.
Janiiár elején: Karácsonyi mise, melyiiek sze-
replői Német Dalkör és a Itivek.
Kitelepítési emléknap: 230 meghívott vendég-
gel, valammt a község egész lakossága.
Pilisborosjenői Kultiu-ális Napok: (Búcsú) 3
uapos program kb. 120 külföldi vendég, vala-
núut a német partner község vezetöi.
Meghívásokiiak tettíüik eleget a szomszédos
községnek lúvtak meg tapasztalatcserére.
Meghívás Óbudára: a Helyi NKÖ és a helyi
Német Dalkör fellépésével.
Regionális gyíilés megrendezése: 30 fő vendég-
gel.
Mindenszentek utáii, de főleg a Halottak napja
alkalmából: meglátogattuk a német és magyar
katonai temetőt, ahol eUielyeztük kegyeletüiik
koszoríiját. Részvevők: a Német Dalkör, és a
helyi német kisebbséghez tartozó személyek.
Kisebb hagyományőrző zarándoklások: a helyi
emléfci nűvekliez Szent Donát, Rozália Kápolna,
Szent Vendel.
Támogatások:
A HNÖK ebben az évben támogatta imndazon
intézményeket, akik a német nyelvű oktatást
végzik, vagy a helyi uémet hagyományokat
ápolják.
Ovoda: 50. 000,- Ft támogatásban részesült.
Német Nyelvet Oktató Nenizetiségi Iskola:
100.000,- Ft-os támogatásban részesült.
100. 000, - Ft tamogatásbm részesült a helyi
Római Katolikus Egyházközség. A támogatást
a templomban újomiau elkészitésre kerillt szí-
nes ólomüveg ablakok elkészítésére adtuk.
100. 000, - Ft támogatásbm részesült a Német
Nenizetiségi Dalkör.
30. 000,- Ft-ot szavazott meg a NKO az óvodás
gyerekek kirándultatásra.
5. 000,- Ft támogatás a Bleier Jakab Egyesület
reszere.

15. 000,- Ft-ot utalt át a NKO az árvizkárosultak
megsegitésére.
31.420,- Ft iskolások Tatai Német Múzeuin
meglátogatására.
20. 000,- Ft a Pilisborosjenőért Alapítványnak.
15. 000,- Ft németet oktató pedagógus részére
iiémetországi továbbképzésre.
10. 000, - Ft-ot szavazott meg a NK.Ö a helyi
Karitász részére, valammt a helyi tűzoltóságot
is 10. 000, - Ft-tal tamogattuk.

További támogatásokat a NKÖ már nem tudott
teljesíteni, tekmtettel arra, hogy a jövö évben
"otüioiit" kaphat az öiikonnányzat, melyi iek

tatarozása és egyéb bemhazasa sok pénzt igé-
nyel.
A HKÖ péiizügyi helyzete
Az egész országban minden NKÖ évi 530.000,-
Ft állairu támogatásban részesül. EMiez az ösz-
szeghez még hozzájön az öiikonnányzat támo-
gatása a költségvetésböl.
Azoiikívül, ameimyiben a KO nagyobb rendez-
vényt szervez, pályázni lehet támogatásért az
Országos Kisebbségi Oiikonnányzathoz, melyet
egy éven beltil csak egyszer lehet.
Ebben az évben a HNKÖ 1. 010. 000, - Ft-tal
gazdálkodik és valószínűleg az összeg 80 %-a
felhasználásra kerillt. A femunaradó inintegy
200.000,- Ft-ot 2000. évbeii használjuk fel. sze-
retaéiik az ez évi péiizekkel is jól gazdálkodiü,
és a HNKÖ-nak szép otűiont teremteni, egy
pályázat segítségével is.
Említésre méltó, hogy KÖ tagja a Német Szö-
vetségnek. Ez azért is foiitos, mert e nélkül nem
vehetnéiik részt pályázatokon, és a közgyűlése-
ken nem lemie szavazatijogmik.
Tagdíjmikévi 10. 000, -Ft.
További terveüik ez évre:
Hagyomanyápolás az eddigiek szermt, megem-
lékezések a kegyhelyeiiiken. Tovább támogatni
a uémet nyelvíi oktatást inind az iskolábaii,
mind az óvodában, uémet nyelvíi mise minden
hónap szombatján, kisebbségi kiilhirális rendez-
vényeket szervezui a falu nuuden polgárának,
de főleg a német kisebbséghez tartozó polgá-
rokiiak.

Támogatni kivanuiik egy német jellegű szóra-
koztató zenekart, gondoluiik itt a helyi zeneis-
kolában tanuló tehiövekvő gyerekekre.
Ifjúsági tánccsoport megalakítása (német népi
tánc csoport), és még sok mmden, anúre lehetö-
ségínyílik.
Miuden valószínűség szerint a NKÖ ebben az
évben helyiséghez fog jutiii, aini ottíiont ad
NKO-nak. Tervtüik ezt a helyiséget úgy rendbe
hozni és berendezni az összes szükséges beren-
dezéssel, hogy megfeleljen a mmdeiikori elvá-
rásoknak.
Röviden emiyiben szerettem volna tájékoztatiü
az érdeklődőket a NKO eddig tevékenységéről.
Pilisborosjenö, 1999. december31.

StampQ Román
a HNKO elnöke

B

Lieber Weindorfer!
Ich möchte nuieu einen Durchblick über
unserer Wirkimg luer in Weindorf geben,
femerhm über die Tatigkeit miserer Deutsche
Miuderheiten Selbstverwaltiiug. Wie es Hiiien
schon bekaimt ist, sind vvú- im vorigen Jalir
(1998) im Oktober von Euch gewáhlt worden
und damit Euer vertraueii bekoirunen.

Seit dem ist melu- als ein Jalir vergangen und
wir tiin, vvas wir geschworen haben. Bisher
haben vvir 14 Mal Körperschaftsitzung
gehalten, im durchscluutt 2 Stuiide/Sitzung. Iii
diesem Jalir haben wir 15 Beschlüsse
abgestiuunt.
Die Mitglieder der Minderheiten
Selbstvenvaltung smd folgende:

Vorstansmitglieder sind. Olga Pelzer, Gabriella
Wippelhauer, Fraiiz Galambos, Robert Mayer
Vorsitzender: Roman Stampf
Unserek kulturelleWirkung
Im Jahre 1999 haben wir einen kulturellen
Prograimn zusamnengestellt und im Ablaufdes
Jalires sind diese Programpmikten erfüllt
worden.

1. Im Anfang Januar wurde eine
Weihnachtsmesse abgehalten, wo die
Singgemeinschaft des Deutsch-Klubs imd die
Gláubigen initgewirkt haben.
2. Ajin Aiilass des 53. Jalireswende der
Vertreibmig unserer Landsleute, haben wir ein
Kraimiiederlegungs Feier veranstaltet, wofür
wir zu unseren Mmderheiten 230 Einladungen
ausgeschickt haben.
3. Wemdorfer Kultrutage: (Kiritog), wir habeu
eint 3 tágiges prograiiun organisiert, wohm wir
ca. 120 Gaste vom Ausland, dei ehemalige
Weiiidorfer und den Patenonkel aus Steüiheim

eingeladen haben.
4. Wir hatten von miseren Nachbarsdörfer. sie

zu besuchen - uiid ErfalTnmgsaustausch,
eüdadungen bekonmen.
5. Wir haben ein regional Programn, wo 30
Personen der Mmderheiten Selbstverwaltimgen,
sovwie: Csobáiika, Piliscsaba, Szentiván,
Werischwar und Schaumar teilgenoimneii
habeu, veranstaltet.
6. Nach die Allerheiligen und Todestagen
haben wir deu Soldatenfriedliof in Wudersch
besucht. Wir haben einen Kraiiz zur Elire der
hier Begrabenen deutschen - imd ungarischen
Soldatenhelden niedergelegt. Bei der
Zeremonie nahiiien der Deutsch-Klub und

átliche Personen der Minderheiten aus
Weindorfteil.
7. Wir haben noch die Elirensaule vou
"Donatus", "Wendelim" mid die Kapelle von
heilige "Rosalie" besucht, wo der Singkreis des
Deutsch-Klubs eint heiliges Lied vorgetragen
hatte.
Die Finanzierung derD.M. Selbstvervvaltung.
Jede Deutsche Minderheiten Slebstverwaltung
erhalt eine staatliche Unterstützimg:
530. 000, - Ft/Jalir
Dazu koimnt noch die Unterstützimg von der
Selbstverwaltung der Siedlung gemeinde:
480.000,- Ft/Jalir
Iiisgesamnt: 1. 010.000,-Ft/JalTr
Wir haben auch Aufgaben vmd zwar:
- Mit diesem Geld miterstützen wir alles. was

mit der Deutschsprachige Bildung zu tun hat.
Die Gmndschule, den Kindergarten des
Singkreis des Deutsch-Klubs, deutsche
Volkstaiizgroppe und alle wo imser Minderheit
teilmimi'it. oder wo wir misere Bráuche und

Kul. tur zu bewaliren ist.

Wir koimten es erreichen, dass in Weindorf an
jedem letzten Sainstag, des Monates eine
heilige Messe in der Kirche zelebriert ist. Der
Gottes Dienst ist m deutscher Sprache
abgehlaten.
Organe, die wir finanziell unterstützen.
- Den Kindergarten flir eme Galerie zu beuen:
50.000,- Ft
- Die Gmndschule. die auch die deutsche

Sprache, uutemchtet: 100.000,- Ft
- Die Kirchengemeinde fiir die farbliche
Feuster: 100. 000, -Ft

Für die deutshe Singgemeinschaft
Reisekosten: 100. 000, -Ft
- Fíir die Weiudorfer Stiftung (Zeltbau für
Kiritog): 20. 000, - Ft
- Schüler Ausflug nach-Totis-Besichtigung des
Deutsch-Museums: 31.420,- Ft

Reisekosten für-Deutshlelirerbildung-nach
Deutschland: 15. 000,-Ft
- Wegen Wasserflut Schaden, Beitrag für 2
deutsche Gememden in Ost-Ungam: 15.000,- Ft
- Für Jakob Bleyer Gemeinschaft-Beitrag:
5. 000,-Ft
- Für Karitas Bewegung, die von Karpaten-
Ukraiiiien Kinder envarten: 10.000.- Ft

- Für die trei\vilige Feuenvelir zum Empfang
österreichische Feuerw'elir Gasten: 10.000,- Ft
Unsere Ausgaben machen ca. 80 prozent des

HELYIADÓVAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÖ

Tajékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Kepviselő Testület döntése alapján a helyi
adók'1 esctében a befizetési összegek 2000
óvben nem változtak.

Fclhívjuk a fígyelmet , hogy a folyó évtől
küzdődően a különféle adónemek nevezete-

sen az épitményadó, telekadó, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó, gépjármű súlyadó stb.
kiilön bankszámlán kerülnek elszámolásra.

Haushaltes in diesem Jalir aus, ettwa:
800. 000, - Ft
Alles anders von der restliche Sunmie, möchten
wir fíir das koiiunende Jalir aufbewalireii.
Es ist noch zu erwahien, dass wir auch
Mitglied sind des Deutschen Bundes. Der
Mitgliedsbeitrag ist 10.000,- Ft/Jahr.
Unser Plan für das Jahr 2000.
Traditionen und Brauche weiter pOegen und
bewalTren. Gnmdschule und Kindergarten, die
deutschsprachige Unterricht führen, weiter
unterstützen. Weiterhiii Deutschspracliige Mes-
se, kylturelle Veranstaltungen für die
Minderheit miseres Dorfes zu organisieren.
Wir möchten jugendliche deutsche
Volkstaiizgnippe grimden. Dazu möchten wir
auch eine Scliraiiúkapelle fonnen, dazu
konunen die Schüler der Musikschule in die
Recluiung, usw.
Warschemlich bekoimnt unsere Minderheiten

A bankszámlaszámok a következők:

. Epítményadó:
11742001-15441276-02440000

. Telekadó:

11742001-15441276-02510000
. Tartózkodási idő utám idegenforgalmi adó:

11742001-15441276-03090000
. Tennőföld bérbeadásból szánnazó jövede-

lemadó:
11742001 -15441276-08660000

. Gépjánnű súlyadó:
11742001-15441276-08970000

Selbstverwaltung im náchten einen Raum, wo
wir ein Büro eiiirichten kömien. Der Rauin ist
in gaiiz schlechtem Zustand imd muss erst
hergerichtet werden.
Dazu sparen wir!
Mit diesem Bericht, haben wü- unseren
Jaliresbilaiiz gezogen, welcher für unserer
Minderheit leicht zu verfolgen ist.
"Die Weindorfer Deutshce Minderheiten

Selbsverwaltimg wünscht allen Wemdorfem
viel Glück uiid Erfolg im neuen Jalu- 2000."

Weindorf (Pilisborosjenő)
am31. Decemberl999.

Romaii Stampf
Vorsitzender

A fenti számlákhoz tartozó közos :

. Bírság:
11742001-15441276-03610000

. Késedelmi pótlék:
11742001-15441276-03780000

Kérjük a lakosságot, hogy a sokféle számla
megjelenése iiúatt a befizetésekiiél figyelmesen
járjaiiak el, hogy elkemljük az összegek helyte-
len számlára való érkezését.

Megértésüket és egytittiníiködésíiket előre is
közönjük.

Polgánnesteri Hivatal

ImasT/mdék: Hogy a Rónrába, Jeruzjsá-
lcmbe és más swnt helyckre látogató w-
rándokok váljanak a mai eniber remény-
ségét tápláló Jó Hír közvetüóivé!

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Finom jelkép szentelméuy délvidéken a
niég itt-ott látható szentelt gyertya, amely-
nek oldalába üzeiikét viaszkorona van
szi'in'a, az apostolok jelzésére. Az összetar-
tó fény, Roszorii, apostoli lelkület ugyanak-
kor a kereszténység által is itt vaii, jelez és
fígyelmeztet, világít, erősít és vígasztal.
Bálint Sáudor írja: "A szentelt gyertya vé-
gigkíséri, oltalmazza a lüvő embert egész
életén át."

A Haiiság asszonyai "gyertyakultuszát"
Kodály és Bartók mellett a harmadik kivá-
ló zeneszerző, Lajtha László jegyezte fel,
Osli, és Bő határábaii járva: a gyertya vilá-
gossága a halotüiak az utat mutatja az égi
hazába, fíistje elűzi. a gonoszt. A Szent
Szíiz halálát középkori képeken így látjuk:
kezében égő gyertya van.

06. Evközi 5. Vasárnap
1999. karácsonyának vigiliaján három ka-
lapácsütéssel inegnyitotta a pápa a vatikáni
bazilika Szent Kapuját, s kezdetét vette a
nagy jubileumi Szentév. Krisztus születé-
sének kétezredik évfordulóját iüuiepli a
világegyház 2001. Vízkeresztjéig, anúkora
Szentatya uegyed évszázadra ismét befa-
lazza a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját.

11. Lourdesi jelenés

13. Evközi 6. Vasárnap

14. Szent Cirill /869/ és Metód /885/ a
szlávok apostolai

Jaiiuár szinte imnden napja visszhangzott a
jókívánságoktól, melyek a hannadik évez-
red napjainak megaranyozására irányultak.
Am az évezred percei csak akkor lesznek
ragyogóvá, ha ezek a kíváiiságok testet
öltenek életüiik núnden napjáii. Mi embe-
rek, gondolkodásban is, fogalmazásban is
sokfélék vagyiink. Ez a sok másság lépten-
nyomon ellentétet vált ki. Száintalan jaj
hagyja el ajkunkat. Tátongó sebeiiikre
gyakran orvosságot sem találunk.
De eljött Jézus! "A megtört nádszálat nein
töri össze, sem a pislogó mécsest nem oltja
ki. " /Izajás 42.3, Jött jó testvémek! Jött,
hogy gyógyítson, hogy sebeiiiket bekötöz-
ze. Menjünk Hozzá, kérjük:

"O, szép Jézus, ez új évezredben légy lüve-
idben!

O, Mária! Esedezzél értünk, édes remé-
nyüiik!

26. Szombat este 6 óralíor német nyelvű Hogy ez új évezredben iiúnden ügyeiiikben
szent mise lesz! Lehessüiik Jézus drága kedvében!"

20. Evközi 7. Vasárnaj)

22. Szent Péter apostol székfoglalása

27. Evközi 8. Vasárnap /Hozsanna, 41.,
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Mint már az előzö részben beszámoltunk, a gyennekek érke- Kazár Józsefné, Ribáné Horváth Enikő).
zésének hírére azomial 3 1 befogadó család jelentkezett. Ez azonban Végül a következő programot állítottuk össze vendégeinknek:
csak a "nyitány" volt, hiszen ekkor kezdődött meg a programok elő- .. "...,.
készítése." " ' -- - 1. Elsö nap a karitász csoport Jótékúnysági Boltjában mha éscipő

Elöször szórólapokat készítettüiik, ezt SU(os Antal osztást tartottunk, mgyen csak a kárpátaljai csoportnak Vállalya
|)élébános úr a templomban olvasta fel, kérve az anyagi támogatast ezzel azt is, hogy a falu népének magyarázattal tartozuiik hiszen ök
^sa gyennekek befogadását, de készitettünk névre szoló kéréseket bár nagyon szerény összeget, de fizetnek^azottani^mhakért^cipőkért.
is, toróbbá Szegedi Róbert polgármester úr kérte - igen jó ered- (Nem utolsó sorban ezekből az 100 és 200 fonntokból gyült^összea
mémiyel - a hel^i nagyvállalatokvezetöit pénzadományokra. ' kárpátaljai vendéglátásm ̂pénz, tehát a bolt vásárloi is közvetett

Úgy gondoltra Karitász Csoportes főként Juhász Jánosné támogatóink!) Bár némely gyereket noszogatiii kellett, hogymagá-

Erzsi, hogy emlékezetessé kell temíi a magyarországi látogatást, s nak, testvéreinek szüleinek is válasszon, a befogadó szülcik kedves
kitűnő üzleti érzékkel fogott a támogatók feÍkutatásához. A progra- segítségével minden egyes gyerek óriási ruhacsomagot kapott. Itt
mot hamar összeállitottuk, érezve, hogy a Parlament meglátogatása, osztottuk ki a Máltai Szeretet Szolgálat által felajánlott uj edzoci-

gánnester úr, az összes testület (német kisebbségi öiikonnanyzat, adhassanak vendéglátóiknak, s igen jó hangulatii kézműves foglalko-
kulturális bizottság, művelődési ház igazgatója stb.) mellénk álltak, zást szerveztek számukra.
nem szólva azotoak a magánszemélyeknek és vállalatokiiak a támo-
Satásáról, akik ilyen módon közvetve lettek vendéglátók. Talán hihe- 2. December 23-án Darabos Eszter liatékony segítségével aHUI)I-
tetlen, de csak Pilisborosjenőről több mmt hatvan egyéni péiizbeli KÉK TÖRPIKÉK szórakoztatták a Müvelődési Házban a helyi és a

adományt és számos vállalati támogatást kaptunk. Ezeiikívíil Oröm- vendég gyerekeket, majd a Jégbüfé cs a hclyi culirászok vendégsé-
ből, Budapestről, Németországból és Svajcból is kaptunk segítséget. ge következett sok-sok finomsággal.
A külföldieket az általuiikjól ismert és szeretett, falmik díszpolgára:
Madeleine asszony képviselte, illetve a polgámiester úr segítségével 3. Karácsony estéjén a helyi templomban Betlehemes játék volt s a

talált meg beimünket a Szent Lázár Lovagrend Magyarországi Keresztes Nővérek, a kántor úr és aKaritászCsoportajándékait
NasrykovcteDeákLászlóúr. osztottuk ki, valamint egy kedves helyi vállalkozónk, Farkas

Így tudtuiik mgyen belépőket szerezni az Állatkertbe, a Fővá- Lászlóné ajándékát: 45 db sapka-sál együttest.
rosi Nagy Cirkuszba, a Planetáriumba, a Parlamentbe. Ugyancsak
ingyen vendégül látta a gyemekeket és a kíséröket a Mc Donalds 4. Karácsony elsö napján a kínai cirkusz előadását néztük meg a Fő-
IIL ker. Vörösvári úti éttemie. Helyi vállalkozóiiik süteményt adtak, városi Nagyoirkuszban.
líivarozást vállaltak, kértünk és kaptunk új sportcipőket a Máltai
Szeretet Szolgálattól,. de ezek mellett még száintalan támogatóiik 5. December 27-én a Planetáriumban jártunk (a vetités után - a pla-
volt: a budapesti Jégbüfé, a helyi cukrász, egy ürömi vállalkozó, aki netárium történetében első ízben - nyiltszíni taps volt), majd Fáy
100 pár zoknit adott, egy pilisborosjenői vállalkozó, aki 45 db sapkát Árpád mutatta be a Hősök Terét.
és kesztyíit adott, a helybeli Keresztes Nővérek édességet és karácso-
nyi csomagot, egyhází kiadóktól könyveket, az Orömi Református 6. December 28-áii kissé zimankós idöben, de nagy örönimel látogat-
Gylilekezettől pedig édességeket. tunk el az Allatkertbe.
Mint említettük, pémbeli táinogatóink sora olyan hosszú, hogy le
sem lehet ími, cégek és magánszemélyek egyaránt közös ügynek 7. A program fénypontja következett, a Parlament és a Neinzeti Mú-
tekintették a kárpátaljai akciót" Magán felajánlásaink 200 forinttól 30 zeum meglátogatása, majd a Mc Donalds által felajánlott vendégség.
000 forintig terjedtek, szinte minden család hozzájámlt valamivel a Visszafelé úton a gyerekek énekeltek, sikongattak örömükben.
progmn-úioz. Ezekre az összegekre bizony nagy szükség volt, csak a
bérelt autóbusz, amely Pbjenő - Budapest között fi-ivarozott bemiün- 8. A szilvesztert "gyerek diszkóval" ümiepeltük, de még december
ket 200 000 Ft volt! Vagy, igaz, hogy a cirkuszjegyet ajándékba kap- 30-án, olyan tombolát szen/eztünk, ahol mindeiiki nyert (rengetet
tuk. de a nihatár - toalett használat - szünetbeni kóla 50 fö részére könyvet, édességetjátékot). Itt a szendvicseket Szécsi Béláné aján-
bizony sok péiizbe keriilt. lotta fel, a Jégbüfé pedig négyemeletes tortát és rengeteg süteményt
(A cégek támogatása ugyanakkor azt is jelentette számuiikra, hogy küldött.
ha nyáron visszük a saját, pilisborosjenői gyermekeinket a Kantász
Táborba Héregre, 30 gyerek + kisérők, nem kérhetmik újból számuk-
ra senmiit sem, nyilván kétszer nem lehet ilyen rövid időn belül tá-
inogatást kémi.)
Ez perszc csodálatos! Mai világunkban sokkal érdekesebb, ha a
rosszról, a bűnről beszélünk izgalmas riportokban, s kevesen
látják meg ezeket a jólüit, aldlí falunkban más értékrendben élve
tcszik a dolgukat.

A gyerekeket megérkezéskor a Karitász Csoport mellett a
polgármester úr, a plébsínos úr, a kántor úr és természetesen a
"tbgadott" szülők köszöntötték, s ekkor mindenki kapott egy felbé-
lyegzett pilisborosjenői képeslapot, kértük a vendéglátókat, hogy
már másnap küldjék haza a gyerekek a szülők megnyiigtatására,
rendben megérkeztek erre a szép helyre! I.Jgyancsak kaptak egy-egy
pilisborosjenői kitűzőt, melyet büszkén viseltek.

A felnőttek külön vendégházban laktak, a hűtőszekrényt élel-
miszerrel feltöltöttük, s "folyószámlát" nyitottunk a helyi kisvendég-
lőben számuki'a, de gyakorlatilag minden napra valaki meghívta öket
egy főétkezésre és egy kis beszélgetésre. (Meghivók: Czigány
Fcrencné, Fáyné Péter Emese, Juhász Jánosné, Kardos Antalné,
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A Jégbüfé és a helyi cukrászok ajándéka

9. December 3 1-én fáklyás felvonulással mentünk át az Ürömi Re-
tbrmátus Egyház meghívására a szomszéd faluba, ahol az ezredfor-
dulós áhítat után édességcsomagokat kaptak a gyerekek.

10. Az utazás előtti napon találkozott a gyerekekkel a Szent Lázár
Lovagrend Magyarországi Nagykövete, édesség csomagot és
péiizt adott át nekik.

Az összes autóbuszos úton édességet, ropit, déligyümölcsöt
osztottmik kis vendégeinkiiek. Nagy köszönettel tartozunk Wührl
Gézánénak, hiszen az ö segítségével talált meg bemünket Máltai
Szeretet Szolgálat sok-sok élelmiszer csomagja, a gyerekek nagy
örömére! Ugyancsak köszönünk mindent Boglármé Majláth Edmá-
n;ik!

A visszaút fö gondja a túl sok csomag lett, de összefogással
ez is megoldódott. Két mikrobusszal (külön köszönet: Heves László
cs Küller János uralínak, valamint Juhász Gábomak) vittük a
ííyerekek után a rengeteg holmit, ez nem elsősorban benzin pénzt
kérdése volt, hiszen azt azomial összeadták, de bizony többszáz kilo-
niéteres vezetést, határátlépést is. Az az öröm, amikor gyemiekeiiik
megérkeztek a határra (hála az "egyen" sapkákiiak, ők szálltak ki
elsőnek a buszból) és megpillantották a túloldalon álló örvendezö
szüleiket, minden áldozatot megért. Kis dicsekvéssel azt is ehnond-
hatjuk, hogy az akcióban résztvevő 300 gyerek közül a
pilisborosjenői 45 kisgyerek csomagjai minden képzeletet felülmúl-
tak, hála a vendéglátóknak! Itt kell külön köszönetet mondanunk
Fcrenczy Henriette hatékony segítségéért, mely zökkenőmentessé
tette a határátlépést.

Mivel többen megkérdezték, hogy is indult a megvendégelés
gondolata, elmondjuk, hogy igen egyszerűen. Karitász gyíilésen ve-
tödötí fel az akció gondolata, a tagok elfogadták, különösképpen
Juhász Jánosnc kiemelten támogatta (és fáradhatatlanul szervezte)
az ötletet. Ezután vettük fel a kapcsolatot a budapesti szervezővel,
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ágyat!

egy nyugdíjas tanárral, aki immár több mint 6000 gyerekeket hozott
át az óhazába egy kis vendéglátásra, onnan, ahol talán a legnagyobb
a szegénység, sőt nyomor!
A 45 gyermek és 4 kisérő útiköltségének fedezetét (Beregsurány -
Budapest között) Selmeczyné Kincses Margit ajánlotta fel, ismétel-
ten köszönjük!

Több mint száz köszönő levelet irtunk meg, ebben Varga
Anikó volt segítségünkre. Ha netán akaratiink ellenére, valakit elfe-
lejtettünk volna köszönteni, megemlíteni, kérjük, ne vegye rosszné-
ven, s kell, hogy érezze, szívünkben minden segitőnknek hálásak
vagyunk!

A vendéglátás végén mindent összevetve, úgy gondoljuk szép és
jó akció volt, egy Ids falu megmutatta, mire képes a jó ügyért!
Bízunk benne, hogy a gyermekek és felnőttck is jó érzéssel men-
tck haza és megtartanak emlékezetükben bennünket!

Sok ember összefogásának lehettünk tanúi, annyi felajánlást
kaphmk, amennyit el sem lehet képzehii, tobb esetben konnyelíig
meghatódhink a szeretet ilyen szép példáin. Pilisborosjenő mél-
tóképpen lépett a 2000. esztendőbe!

Fávné Péter Emese és Juhász Jánosné

Pilisborosjenői Kcn'itász Csoport

Kedves Vendéglátók!

Szeretettel hívjuk mindnyájukat egy kis élménybeszámo-
lóra, tapasztalatcserére, beszélgetésre február 6-án 15°°-
1700 óráig a Művelődési Ház büfé termébe!
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Tombola, melyen imndenki nyert.
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A Pilisborosjenői Reichel József Művelődési
Ház és Könyvtár programjai

Zeneiskola

Otödik éve működik inár községünkben Zeneiskola,
melynek vezetője Hoós Sándor. Vele történt beszélgeté-
sünk összesítését osztjuk meg Onökkel az alábbiakban:

A szükségesség megfogalmazódása után Küller Já-
nos kitartó kezdeményezésére ( akkor még nem képviselő)
Szegedi Róbert polgánnesterrel keresték meg az iskola ve-
zetöjét kérésükkel, melynek eredményeképpen 1995-ben
első ízben kezdhette meg működését az iskola. Az indulás-
nál a pilisvörösvári Zeneiskola kihelyezett tagozataként
mííködtek.

Egy évvel később éltek az oktatási törvény adta lehe-
tőséggel, és magániskolaként folytatták munkájukat. 95-
ben mintegy 30 fot foglalkoztattak, ám ez a szám erre a
tanévre vonatkozóan már 86 före emelkedett. Jelenleg 4 fő
tanszakon tanulhatnak a zenélni vágyók: zongora, gordon-
ka, fafiivós és trombita. Egyéb lehetőségre (pl: hegedű, gi-
tár) helyhiány niiatt nincs lehetőség. Községünkben egyre
többször kapnak meghívást egy-egy rendezvényre, ünnep-
ségre, s a meghívásnak eleget is tesznek.

Saját szervezésü rendezvényük évente három alka-
lonimal van: a karácsonyi koncert, a félévi taiiszaki vizsga-
hangverseny és az év végén megrendezésre keriilő vizsga-
hangverseny. Tanulmányi versenyek közül idén a csellisták
szerepeltek sikeresen a területi válogatón.

Az eredményesség kapcsán a Zeneiskola vezetője
elmondta, hogy sajnos nincs meg a zenetanulásnak az a va-
rázsa, ami a tudáshoz kellene. A szorgalom, a kitartás hi-
ányzik. A gyerekek elég gyakran jelennek meg az órákon

felkészületlenül. Elgondolkodtató az is, hogy egy-egy
hangversenyen milyen alacsony létszámú az érdeklődők
száma, illetve maguk az érintett szülők sem jelennek meg,
hogy gyermeküket fellépés közben meghallgassák. Pedig
sok a tehetséges gyermek, de a gyakorlás hiánya nagy
számban meghatározó.

A segítők közé sorolják az Onkormányzatot. amely
ingyenes teremhasználattal jáml hozzá az oktatáshoz, az
iskolavezetést, amely köriiltekintő szen/ezéssel, egyeztetés-
sel segíti munkájukat, a Pilisborosjenöért Alapítványt,
amely anyagi támogatással segít, s nem utolsó sorban egy-
két lelkes szülőt, akik főként a gyermekek utaztatásával já-
nilnak hozzá a zeneiskola müködéséhez. A nagyobb hang-
szerek a zeneiskola tulajdonát képezik, kivéve a 2 pi anínót,
melyet az alapítvány vásárolt. A korosztályok megosztott-
ságáról kiderült, hogy már a nagycsoportos óvodáskorúak-
kal foglalkoznak, ők zenei előképzőn, szolfézson sajátítják
el nagy lelkesedéssel a zenetanulás alapjait. Nemcsak isko-
láskorú tanítványuk van, hiszen jelenlegi "'legnagyobb"
tanulójuk 21 éves.

S niivel a zeneiskola is iskola, itt is közeleg a félév-
zárás, s folytatódik majd a munka a 2. félévvel, melyhez
nagyobb szorgalmat, lelkesedést és szép bizonyítványt kí-
vánunk!
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Farsangi mulatság
2000. február 18.

15 órától <iz óvodában:
kézmííves foglalkozás
kisze bábu készítés
farsangi álarcok
moudóka tanulás

16 órától szabadtércn:

szabadtári népszokások
kiszebábu égetés
röiikliúzás

17 órától
a művclődési h;íz nagytermében:
népláticos bemutatók
fiivós zenekar
a uémet Dalkör műsora

színjátszók
19 óráigtáncház

"(öszöne+nyilvání+ás

Már az új év első hetében sikeriilt örömet szereziii a
Karitász Csoport jóvoltából az iskolás gyerekek közül néhánynak.
Nagy örömmel fogadták a kisebbek a vízhatlan szabadidő együt-
test, a nagyobbak a vadonatúj, divatos bokacipőt. Köszönet a
Karitász csoport vezetőjének Emese professzor asszonynak, vala-
mint főmunkatársának Erzsike néiünek! Köszönjük segítökészsé-
giiket, fáradságiikat a szülők nevében is:

Papp Józsefné
iskolaigazgató
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Nemzetiségi Dalkör

NyugdijasKlub

íüsmama Klub

Kézműves foglalkozás

Karate edzés

Színjátszó kör

Pingpong szakkör

Néptánc-népi játéliok

Német nemzetiségi táncok

Ovis torna

Fittnes torna

Callanetics torna

Zsirégető torna

Társastánc tanfolyam

jKönyvtár

szolgáltatásai: könyv, videó, diafilm, tár-
sas játékok kölcsöiizése

hétfö 18-20

csütörtök 14 órától

minden páros csütörtököii 10-12-ig

kedd 15-17-ig

kedd és csütörtök 17 órától

csütörtök 16-18

kedden és csütörtök 19 órától

hétfő-szerda 16-17

kedd 14-15-ig

csütörtök-péntekl5:lt)- 1630

péutek-szerda 17-18

péutek-szerda 18-19

kedd és csütörtök 18-19

péntek 16-18

hétfö és péntek 17-19-ig, kedden 9-12-ig

Minden érdeklődőt szeretettel vámak

a Művelődési Ház dolgozói!
Felvilágosítás: 336-377 telefonon!

Sport

Az NB/II-es felnőtt női kézilabda csapat 1999 évi eredményei:

-Budapesti Téli Tereinbajnokság: V. hely
-Biiki Nőnapi Tonia: VI. hely
-Meditop Kupa (saját rendezésű): U. hely

"Legtecluúkásabb játékos " címet: Szécsi Enikő nyerte el.
-1998/99. évi Magyar Bajnokság NB/II. Eszaki Csoportjában: VI. hely
-Körmendi Térkézilabda Toma: II. hely
-Tököli Kézilabda Kupa: II. hely

1999/2000. évi Magyar Bajnokság NB/II. Eszaki csoportjábaii az
őszi fordulók utáii:

TV. hely ( 2 ponttal lemaradva az I. helytől)

Videó klub

várja vendégeit a
Reichel JózsefMűvelödési

Ház és Könyvtárban
minden szombaton

18-22-ig a büfé teremben.

Várjuk mindazok jelent-
kezését akik szeretik a jó fil-
meket, nem szeretnek egyedül
videózni és szombat esténként

ráérnek s szívesen töltik a sza-

badidejüket barátok és ismerö-
sök között.

A Művelődési Ház munka-

társai várják a javaslatokat,
hogy milyen fílmeket szeret-
nétek megnézni.

tel: 336-377

Az őszi mérkőzések alapjáii a csoport (NB/II-es északi csoport) le erediné-
nvesebb 'átékdsa: Szécsi Enikő 109 óllal

Ezúton szeretnék csapatom és a magam nevében is köszöiietet mondani:
szüleiiikiiek, barátainkiiak, szurkolóinkiiak.
a Pilisborosjenői Polgánnesteri Hivataluak aiiyagi támogatásáért,
a Meditop Kfi-iiek szintén aiiyagi támogatásáért,
az Urömi Polgármesteri Hivatalnak az autóbusz használatáért,
az Urömi Altaláiios Iskoláiiak az edzéslehetőségért és a sportszerek
használatáért,
és mindazokiiak akik szurkolnak nekiüik.

Miskotczi Béláné

A pilisborosjenői
Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár
rendkívüli programkínálata

2000. febmár 18-tól március 11-ig

febmár 18. du. Farsangi népszokások
március 3. Iskolai farsaiig
március 4. Farsangi sváb bál
március 11. 70-72 óráig

Babaniha börze, Bolhapiac

Hirdetés

Az Altalános Iskola

gazdasági vezetőt
keres szakirányii felsőfokú végzettséggel.

Bérezés a KJT szerint. Erdeklődni lehet az
iskolában.

Ugyanitt
fűtő-karbantartói

állás betöltésére alkalmas agilis munkatársat
keresünk.



Orvosi ügyeleti beosztás A Nagykevély Gyógyszertár nyitvatartási ideje:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
1U.

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

Borsi Zsófía 11.

Borsi Zsófía 12.

Venesz IIona 13.

Kovács Levente 14.

Kovács Levente 15.

Kovács Levente 16.

Kovács Levente 17.

Borsi Zsófía 18.

Borsi Zsófía 19.

Borsi Zsófía 20.

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Kormos József

Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

Dr. Borsi Zsófía

Dr. Borsi Zsófía 21.

Dr. Borsi Zsófía 22.
Dr. Borsi Zsófía 23.
Dr. Kovács Levente 24.

Dr. Borsi Zsófia 25.
Dr. Borsi Zsófía 26.
Dr. Borsi Zsófía 27.
Dr. Borsi Zsófía 28.
Dr. Borsi Zsófía 29.
Dr. Borsi Zsófía

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

llröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj. Rákócziu. 18.

Dr. Kovács Levente

Dr. Péterffy László
Dr. Borsi Zsófía

Dr. Borsi Zsófía

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Borsi Zsófía

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófía

350-297
336-215
350-224
350-162
336-900
351-410
350-440
336-007

Ejszakai ügyeleti időszak: Héh'égén:
18-08-ig péntek 1400 hétfő reggel 8-ig

Muiikanapokon nappal, rendelési idöben (hétfőtöl-péntekig) -
isürgős esetben - szíveskedjenek az orvosokat a rendelőben keresni.

Oröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Pilisborosjenői Tűzép
Budai út 2/a

Az új évben is nagy választékkal, alacsony árakkal, allandó akciókkal
várjuk kedves vásárlóuikat.

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőauyagok, vakolatok,
gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Omlesztett anyagok: homok, sóder, 2x rostált, tennőföld, kulé
kavics, stb.

Gáz-cseretelep.
Konténeres és teljeskörií szallítás kedvező áron

Nyi tvatartas: hétfőtöl - péntekig 7-17-ig
06-26-336-466, 336-188, 336-066

Hétfőtől-csütörtöldg:
8-13 és 14-18óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÖ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszútávi'i bérbeadás külfoldieknek is.

videofilmes nyilvántartás, számítógépes
adatfeldolgozás,

értékbecslés, ügyvédi közreműködés.
Elsösorban Pilisborosjenö, LJröm,

Budakalász teriiletén lévö

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

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

szombat: 10-14

LIgyvezetö igazgató: Kerényi István

UGYVÉDI IRODA

2097 Pbj. Kert köz. 4.
Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd

a

Pest megyei Ugyvédi Kamara
tag)a

Bt. -k alapítása az új gazdasági
törvény szerint. Örökösödési,
házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerzödések,
stb... Végi'endelet elkészitése. Jogi

taiiácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköznap 11-19 között a
336-504-es telefonon

Epítészeti tervek
készítése

Nagy István mérnök
Pilisborosjenő Dugovics u. 3

06-26-336-118
"::^i^"

Állást
keres

Okleveles baby-sitter állást keres!
06-26-351-219

BÉRBE-
ADÁS

A BUDAVIDÉKRt.
bérbe adja a 4007.
sz. Hegy Cseniege
Aruháznál a közel-

jövőben átadásra
keríiíő 13-14 nr

alapterületií üz1et-
helyiséget.
Erdeklődni lehet
szeniélvesen Rátkai

Mihálvi'iál Biida1\e-
szi, Erdő ii. 4. sz.

alatt, vagy a 06-23-
451-085/132 tele-
fönszánion.

^.AAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

Megnyílt, bevezető árakkal,
nagy anikészlettel!

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, diirva és
tmomlemezek, huzalok nagy választékban.

^ Készleteu nem lévő anyagok szállítása 24 óran belül, központi
^ teleplüikröl.
3 Engedmények a kisker árból:
3 ~ 50. 000, -Ft felett 5 %
3 200.000,-Ft felett 8 %

Felhasználókiiak mem'iyiségtől függetlenül 5%
Viszonteladókiiak nagyker. ár!

Házhozszallítást vallaluiik!
Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7 - 12

Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900
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Alapította: az Oiikonnányzat Képviselő Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelős szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cüne: 2097 Pilisborosjenő Fő u. 16.
Tt': 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfía: Windisch László Nyomdai munkák: Peüiő Kft.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Teijeszti: aMagyarPosta
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Meghívó!

^

^

Szeretettel várjuk a falu lakóit március 15-én 16 órakor
a Művelödési Házban a nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó megemlékezésre.

Unnepi beszédet mond: Szegedi Róbert polgármester
Fellépnek:
. a Művelödési Ház színjátszói
. az Ürömi Óröm Néptánc-műhely tagjai " Kossuth Lajos azt üzente" c. műsorukkal.

Az ünnepség után kötetlen baráti beszélgetésre invitáljuk a megjelenteket.

Kulturális bizottság

Közlemény
Az Országgyűlés 1999. majusában törvényt alkotott
az általáiios mezőgazdasági összeírásról. Az 1999.
évi XLVI. törvény rendelkezése értelmében Magya-
rországon 2000. áprilisában teljes körű általáiios
mezőgazdasági összeírásra keriil sor.
A számlálóbiztosok a felvétel során az egyéni gaz-
dálkodók körében adatokat gyűjtenek a földliaszná-
latra, az állatállomány nagyságára, gép-és állóesz-
köz álloniímy összetételére, valainint a foglalkozta-
tási viszonvokra vonatkozóan.
Az összeírás végrehajtásában a Központi Staüszti-
kai FIivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága
által megbízott összeírók vesznek részt, akiket a
lúvatal megbízólevéllel és névre szóló igazolvány-
iiyal lát el. A számlálóbiztosok felkeresik a lakósá-
got, az itt begyűjtött adatokat a lüvatal bizalmasan
kezeli és csak összesítés utáii, az egyéni jelleg el-
vesztését követően hozza nyilvánosságra.
A sikeres lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az
adatszolgáltatással is segítsék az összeírók inuiiká-
ját.

Központi Statisztikai Hivatal
Biidapesti és Pest Mcgyci Igazgatósága

\AAAA, Ay\, AAAAAAAA

FARSANGI BÁL
lesz 2000. március 4. -én
a Művelődési Házban

Zene: Pilischer Sramli

Jegyek 800, -Ft-os áron igényelhetők:
Muvelődési Ház 336-377

Figyelem!
Igény esetén a helyi Önkormányzat ismét kiadja a

pilisborosjenői telefonkönyvet.
Kérjük Önöket szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalban

jelentkezni, amennyiben vásárolnának a kiadványból.
Az ár a megrendelt példányszámtól függ és késöbb tesszük

közzé.

Könyvesbolt
nyilt a Művelődési Ház földszintjén.

Nyitva:
hétfő-péntek: 14-18 óráig

szombat:8-1130

A tartalomból:
Oiikormáiiyzali rendeletek (2-3 old.)
A szcinclyi-igazolványról (4. old.)
1999. népesség adatai ( 5. old.)
A Kisebbségi Önkomiányzat beszá-
molója (6. old.)

Atartalomtoőjl:
. Adrogról(7. old.)
. Egyházi lúrek ( 7. old.)
. Kultúra(8-ll. old.)
. Hirdetések. orvosi ügy elet (12. old)



Onkormányzati rendeletek

Pilisborosjenö Qnkormánvzatának
ll/1999/IX. 29/számú

rendelete

a telephely engedély alapján gyakorolható ipari tevé-
kenységeki'öl és a telepliely engedélyezés rendjérőt

szóló 1/1999. /II. 4. / sz. rendeletének
módositásáról.

Pilisborosjcnő kozség Önkormányzat módositotta
a 3/1999. (III. 10. ) számú koltségvetési rendeletét.
A 12/1999. (X. 07. ) számú módositás a jeiEQ'zőnél

megteküithető.

l. §.

Pilisborosjenö község önkormányzat képviselö-
testülete fígyelemmel a telepengedély alapján gyako-
rolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, vala-
mint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. /VI.
II./ konn rendeletre a fenti számú helyi rendeletét
hatalyon kivül helyezi.

2. §.
A rendelet 1999. szeptember 30-án lép hatályba, ki-
hirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester ' jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselö-testületének
13/1999. (X. 07.) számú

RENDELETE
az onkormányzat tulajdonában lévö önkormány-

zati lakások és

helyiségek bérletéről. a lakbérek mértékről szóló
4/1997. (III. 13. ) számú rendelet

módositása

A Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-
testillete az önkormányzat tulajdonában lévő öiikor-
mányzati lakások és helyiségek bérletéröl, a lakbérek
mértékéröl szóló helyi rendeletének 12. §. (1. bek. ) az
alábbiak szerint módositja:

1.;

A tén le eseii fizetendő lakbér mértéke:

a. ) összkomfortos lakás esetén
160 Ft/m2/hó

b. ) komtörtos lakás esetén
120Ft/m2/hó

c. ) félkoinfortos lakás esetén
80 Ft/ni2/hó

d. ) komfort nélküli lakás esetén
40 Ft/m2/hó

e.) szükséglakás esetén
lOFt/nr/hó

2. §.

A rendelet 2000. január l. -én lép életbe, a lakbér
niértékét ezeii időponttól kell alkalmazni.

3. §.

A rendelet kihirdetéséről ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgrinnester jegyző

Pilisborosjenö Község Önkormányzata
Képviseln-testiiletének

14/1999. (X. 07.)számú
RENDELETE

a közterilletek használatáról

A lielyi Öiikormányzatokról szóló - többszörösen
módositott - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapj.in Pilisborosjenö
Község Öiikormányzatának Képviselő-testülete a
következő rendeletet alkotja:

Altalános rendelkczésck

l.§
A rendelet célja:
a.) meghatározza a közteriiletek használatának rendjé-
re vonatkozó szabalyokat, figyelemmel a lielyi adott-
ságokra, a lakossági igényekre, a míiemlékvédelmi, a
községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,
valamint a természetvédelmi teriiletre vonatkozó

előirásokra

b.) megállapítja a közteriilet-használati dij mértékét és
fízetésének módjál;
c. ) szabályozza az engedély nélkül tarolt. üzeniképte-
lenjárművekkel kapcsolatos eljárást.

2.§
(1) A rendelet hatalya kiterjed Pilisborosjenö Község
közigazgatási területén belül, az ingatlan-
nyilvántartásban közteriiletként (pl. : közút, járda, tér)
nyilvántartott belteriileti toldrészekre, továbbá belte-
rületi foldrészletek közhasználatára átadott részére.

valamint a nem magántulajdonban lévő külterületek-
re.

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi sze-
mélyre, jogi személyiséggel nem rendelkezö szerve-
zetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jel-
leggél a község teriiletén tartózkodnak és tevékeny-
kednek.

3.§
A közterületeket, azok épitményeit. berendezéseit és
felszereléseit rendeltetésüknek megfeleloen - állaguk
sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok
betartasával - mindenki ingyen használhatja.

Koztei-ület-használat engedélyezések a köztcrület
igénybevétele

4.§
(1) A közterületek reiideltetéslől eltéró használatához
h.ltósági engedély (továbbiakban: közterület-
használati eiigedély) vagy Képviselő-testületi hozzá-
járulas és teriiletbérleti szei-zödés szükséges.
(2) Közteriilet-liasználati engedélytkell beszerezni:
a. ) a közteriiletre 5 cm-en túl benyúló iizlethomlokzat,
kirakaLszekrény, üzlet védö teteje, hirdetö berendezés,
cég-és cimtábla elhelyezcscrc;
b. ) niozgó elanisiló fiilke. pavilon ideiglenes elhelye-
zescre;

u.) a köztisz.tasággal kapcsolato.s épitnicnyek és tár-
gyak ellielyezésértí;
d. ) szobor, enilékiilű. köztárgyak ellielye/. csére:

.) önálló liirdeti'i berendezésuk, tigyelmeztftö- és
tnjékortató táblák ellielyezcsére;
f. ) épitési mutik. ivnl kapcsolatos állvány. epitöanyag,
tönnelék elhelvezésére;
g. ) alkalnii és mozgó anisitnsra;
li. ) kiállitas. alkalnii v;is<ir, rendezvénycéljára;
i. ) vciidéglátó-ipari elökeit, kitelepillés célj.ira. iizleli

szállitás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezósére. nrukirakodásra;
j. ) üzemképtelen jártnii ideiglenes tárolasara:
k. ) leher- és ániszállitásra szolgáló gépjármü, mező-
gazdasági vontató, muiikagép, pótkocsi tArolására
vonatkozóaii;

I. ) film és telcvizió felvctelre:
5.§

(I. ) A közterület állandójellegii használatához Képvi-
selő-testületi hozzájánilás cs teriiletbérleti szerzödés
szükséges az alábbiak szerint:
a. ) az üzlethelyiségek és egyéb ánisitó épületek elhe-
lyezéséhez;
b.) az üzemanyagtöltö állomás és a hozzá kapcsolódó
tároló helyck elhelyezéséhez;
c. ) az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez:
d. ) egyéb termelési célú teriilethasználathoz;
(2) A közteri'ilet állandú jellegű liasználatát épitméiiy
létesitése céljára a funkció megkötésével hagyj.i jóvá
a Képviselő-testület.
(3) A közteriilet állandó jellegii hasznalatához az
épitési engedélyhez kötött építmények elhetyezéséhez
az igénybevevő, illetve az épittetö félnek területbérleti
szerződést kell kötni. A bérleti szerzödés érvénvessé-

gi feltételeként ki kell kötni. hogy a bérlö meghatáro-
zoU idön belül az építési engedélvl köteles megs/e-
rezni. A bérleti szerzödés. amelyet a polgármester ir
alá. a szerzödésben meghatározott ideig érv-ényes.

6.§
Nem kell közterület-használati engedély:
a.) a közút (járda) építésével. javitásával, fenntartásá-
val, kapcsolatban. a közút (járda) teriiletének elfogla-
lásához;

b. ) az úttartozékok és a közút közlekedés irányitását
szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
c.) a közterilleten, illetve az alatt vagy l'elett elhelye-
zett postai távközlési kábelek, továbbá közművek
hibaelháritása érdekében végzett muilkához, illetve
lerakásához teltéve, hogy az a közlekedést nem aka-
dályozza;
d. ) "életveszélyes" fa kivágás inunkálatainál.

7.§
Nem adható közteriilet használati eilgedély:
a. ) miiemlékileg vagy egyéb szempontból védett terii-
leten;
b. ) tíiz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorla-
sára;

c. ) az eseti rendezvények szeszesital ánisítására;
d.) szex-uális ámk forgalmazására;
e.) a lakosság nyiigalmát vagy a közerkölcsöt sértö

tevékenység végzésére:

8.§
(1) A közterület-liasznalati engedély kiadása ajegyzö
hatáskörébe tartozik. A kérelmet ajegyzöhöz a rende-
let 1. számi'i melléklete szerint kell benyíijtani.
(2) A közteriilet-használati engedélyt aniiak kell kér-
nie, aki a közteriiletet használni kíváiija.
(3) Ha a közteriilet ideiglenesjellegü használata épité-
si muiika végzésével kapcsolatos állv.iny. épitöanyag,
törmelék, stb. elhelyezese céljából szükséges, az en-
gedélyt az épittető vagy .1 kivitelezö kérlieti.
(4) Az engedély:
a. ) ideiglenesjelleggel, megliatározott idö elleltéig;
b. ) a megállapitult feltétel bekövetkeztéig;
c. ) vi.sszavonásig adliató ineg.
(5) A liatározott idöre szólú közteriilet-lias/nal. lt leg-
rövidebb idölartama I-? nap, aiiiely idötartaiii kére-
leinre többször inegliosszabbithilto.
(6) IIa ;iz eiigedély saját költségén köteles az eredeli
állapotot - mindeii kArtnI.initasi igcny nélkul - lielvi't-
álliluni.

<'.§
(1) A közút iiein közlekedcs céljából történő igénybe-
vételivel járó köytenilet-liasziiíil. it engtidélyezc. séliez.
valaiiiitit nz ön.-illó hirdetö berendezések, Hgyulniexte-
tö és tiijékoztato táblAk elliclyezéséliez, a Pest megyei

Állami Közútkezelő KHT 26. sz. Ozemmérnökség -
Szentendre elözetes hozzájárulását be kell szerezni.
{2) ÉIelmiszer-árusítás esetében a Pest Megyei Álla-
ini Népegészségügyi és Tisztiorvosi Sz.olgálat előze-
tes liozzájiinilásat is be kell szerezni.
Közterillet hasTnalati engedél)'! élelmiszer utcai árusi-
tására cs.ik idényjelleggel, meghatározott idö elteltéig
lehet kiadni.

(3) Az engedélyes köteles az igénybevett területet és
köniyezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély
érvényének meghosszabbitására irányiiló eljárás során
ajegyzö köteles ellenörizni, hogy a közteriilet haszná-
loja, ajogszabály által elöirtakat betartja-e.
(4) Tilos hirdetést, plakát<?t, reklámcédulát, e célra ki
nein jelölt épitményre, mütárgyra, köztéri berendezés-
re. úttartozékra, épületre elhelyezni.

A közterület használati dij mértéke, fizetésének
módja
10. §

(1) Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért
dijat (bérleti dijat) köteles fizetni. A dij mértékét a
reiidelet 2. számú melléklete tartalmazza. A fízetendő

dijat (bérleti dijat) és megfizetésének határidejét,
iiródját határozatban, illetve szerződésben kell megha-
tarozni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati dijat a köz-
terűlet tényleges használatára, illetőleg a közterületen
lévö létesitmény tényleges üzemeltetésére tekintet
uélkül köteles megfizetni.
(3) A létesitményekkel elfoglalt közterületek nagysá-
gának megh.-itározásánál a létesitmény alapteriiletét és
a használatlioz szükséges csatlakozó terület mértékét
az országos településrendezési és épitési követelmé-
nyekröl szóló 2S3/]997. (XII. 20.) Kormányrendelet
elöirásai szerint kell fígyelembe venni. Cég-, cim és
hirdetötábla, hirdetö berendezés, transzparens, elhe-
lyezése esetén, annak felületét kell alapul venni.
A dij szempontjából mintien megkezdett hónap, nap,
m egésznek számit.
(4) A dij befizetésének tényét a polgármesteri hivatal-
nál a befizetésre megszabott határidő lejáratát követő
8 napon belül igazolni kell. A ki nem egyenlitett köz-
terillet-használati dijakkal kapcsolatos behajtási eljá-
rast az adózás rendjeről szóló 1990. évi XCI törvény
9j. §-ának rendelkezései szerint kell lefolytatni.
Mentesség a kozterület használati dij fizetése alól

11. §
A jegyző a következő esetekben a közterület-
használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kére-
leinre - részben vagy egészben felmentést adhat:
1. ) Nem kell közterület-használati dijat fízetni:
a.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendé-
szeti szervek, a mentők, továbbá a vizügyi szolgálat
létesítményei elhelyezésére,
b. ) a közmüvekiiek (elektromos, gáz-, távfutö-, viz és
csatomázási művek), valaminl a köztisztasági szer-
veknek a feladatuk ellátásához szükséges eszköxök és
köztárgyak elhelyezésére.
c. ) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos
létesitmények és berendezések elhelyexésére.
d. ) az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak,
továbbá <a közforgalmú közúti, vizi és légi közlekedé-
si vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesit-
ményei elhelyezésére,
e. ) a szobrok, emlékmüvek, disz kutak, vizmedencék,
szökökutak alapzatos zászlórudak és egyéb köztár-
gyak elhelyezésére, valamint
f. ) a közvetlen életveszély elháritásának céljára szük-
séges teriiletek után.
g) a kozterillet-h.Lsználati dij megfizetése alól men-
tes az önkomiányzat altil elrendelt köztéri létesitiné-
nyek ellielyezése
(2) A kozterűlet-hasznalali <lij megíiz. etése alól egész-
ben feliiientés adhaló:
a ) ;iz állami, onkormányzati szervek és intézményei.
valamint táisadalmi és tömegszervezetek ált.il szerve-
zelt rende/. vények, sportesemények közteriilet haszna-
latára.
b. l í\7. állami és ötiki)nn;in>7.ati inté/.mények, ingatla-
nok lielyreAllitásával, felújitásával kapcsolatos knzte-
lület Imsz. liálatokra

l(Uenöi7.es, az engedély nélkiili használat kovetkez-
ményei

12. §
A közterület használat - szabályszerüségének hatósági
ellenörzését ai államigazgatási elj'árás általános
szabályairól szóló - többször módositott - , 957. évi
/< törrény (a továbbiakban: Ae. ) szabályai szerint
kell végrehajtani.

13. §
A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli
vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót
a jegyzö határidő tüzésével felhivja a használat meg-
szünletésére, és a közterület - saját költségén kártala-
nitási igény nélkül történő - eredeti állapotának hely-
reállitására.

Az engedély visszavonása
14. §

Az engedél^'t meg kell vonni, ha az engedélyes a
közteriiletet az engedélytöl eltérö célra vagy módon
használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség
idöpontját követő 8 napon belül nem tudja bizonyita-
ni. Ezekre a jogkövetelményekre az engedélyest a
határozatban figyelmeztetni kell.
Az uzemképtelen jármüvek kozteruleten torténő

tárolása

15. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképte-
lenjármű:
a. ) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendel-
kező az ajármű, amely egyébként közúti forgalomban
csak ilyen engedéllyel ésjelzéssel vehetrészt;
b.) baleset folytán megsérült és elhagyottjámiü;
c.) műsz.zki állapotánál fogva közúti közlekedésre
alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült
jármü;
(2) Közterilleten üzemképtelen jármű közterület-
használati engedély nélkül nem tárolható, az üzem-
bentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzemben-
tartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költsé-
gén köteles a közterületröl 8 napon belül eltávolitani.

16. §
(1) Ozemképtelen jármü közterület-használati enge-
délyét az üzemben tartónak kell megkérni.
(2) Ozemképtelenjármü közterületen történő tárolásá-
ra közterület használati engedély a közúti közlekedés
szabályairól szóló - többször módositott - ]/J975. (II.
5} KPM-BM együttes rendeletben meghatározottakon
túl, legfeljebb 30 napra adható.

Vegyes rendelkezések
17. §

(1) A kozterület engedély nélküli igénybevétele vagy
az engedélytöl eltérő használata, az egyes szabálysér-
tésekröl szóló - többször módositott - 17/1968 (IV.
14. ) Kormányrendelet 137. §-ában meghatározott
közterület engedély nélküli használatának, hirdetmé-
nyek ki nemjelölt helyre történö elhelyezése, a 142.
§-ában meghatározoU hirdető berendezések, falra-
gaszok tiltott elhelyezésének szabálysértését valósitja
meg.
(2) Tilalomba i'itköző reklám (hirdetés) észlelése ese-
tén a jegyző az azt elhelyező szervet, illetve sze-
mélyt - határidő kitűzésével - felszólitja a közzététel
megszüntetésére. Ha az azt elhelyezö szerv, illetve
személy nem intézkedett a tilalomba ütköző reklám
(hirdetés) további közzétételét határozattal megtiltja
és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
közterület-használat engedélyezésére vonatkozó ható-
sági eljárásra az Ae. szabályait kell alkalmazni.

Záró rendelkezés

18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napjan lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a közterület-használat engedélyezé-
séröl é.s a fízetendő dij mértékéról szóló 5/1991. (VII.
5.) számú rendelet hatályát veszti.
(2) Killirtletéséröl a Szervezeti és Müködési Szabály-
zat elöiras.ii szerint n helyben szokásos módon ajegy-
/.ö gondoskodik.

Szcgedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Scliniidt Agnes
jegyzö

1. számú melléklet a 14/1999. (X. 07. ) rendelethez

Közterület-használat engedélyezése iránti kérelem

l.)Akérelmező neve:
2. ) Személyi igazolvány száma:
3. ) Allandó lakhely, székhely cime:
4. ) A közterűlet-használat célja:
5. ) A közterület-használat idótartama:
6.) A közterület-használat helye (telepitési helyszín-
rajz):
7.) A közterület-használat módja
8. ) A közteriilet-használat mértéke
9.) Az engedélyhez használt utca, berendezési tárgy
müszaki leirása (anyaga, rögzitési inódja, forgalmi
rendszáma, tipusa, megengedett legnagyobb összsúly
stb. ):
10. ) A közterületen folytatni kivánt tevékenység gya-
korlásárajogositó okirat száma:
11.) Dátum, kérelmezö aláírása:

2. számú melléklet a 14/1999. (X. 07.) rendelethez

Közterület-használatí dijtételek

1. ) A közterületbe 5 cm-en túl benyúló üzlet-
homlokzat (portál) kirakatszekrény, üzlet védötetöje,
ernyőszerkezet, hirdetöbe-rendezés (fényreklám) cég,
és cimtábla esetén a m -enkénti di' a tén le es felüle-
tet fí velembe véve:

300 .Ft/m2/év
2.) Önálló hirdető berendezés, hirdetés elhelyezésére
szolgáló felületre:

800 Ft/m2/hó
3. ) Tehertaxi, személyszállitó taxi álláshely és az
egyes létesítményekhez szükséges gépjármü várako-
zóhelyek

1000 Ftídb/hó
4. ) Épitési állvány, anyag, törmelék elhelyezésére

400 Ffm2/hó
5. ) Polgármesteri hivatal által elrendelt helyreállitási
és felújitási munkák céljából:

200 Ft/m^/hó
6.) idényjellegű árusitás:

200 Ftím2/nap
7.) alkalmi és mozgó árusitás:

300 Ft/m2/nap
8. )javitó-szolgáltató tevékenység esetén:

150Ft/mz/nap
9. ) film és televizió felvételek forgatása:

500 Ftím2/nap
10. ) vendéglátó előkert céljára:

600 Ft/m2/hó
11. ) göngyöleg elhelyezése, árukirakodásra

150Ffm2/nap
12. ) mutatványos tevékenység céljára:

200 Ftím2/nap
13. )kiállitás, ünnepi és alkalmi vásár:

100 Ffm2/nap
14. ) árusitó íülke - üzlet, pavilon:

áltandójellegű 200 FÜm2/hó
ideiglenesjellegű 150Ft/m2/hó

15.) tüzelöanyag tárolására:
100 Ffm2/nap

16. ) sport és kulturális tevékenység:
50 Ffm2/nap

17. ) politikai célú közterület használat:
50 Ft/m2/nap

A Művelődési Ház egészségvédő
programjai

Zsírégető női torna
minden kedd és csütörtök 18-19 óráig

Fitness torna

szerda 17-18 és péntek 18-19 óráig
Callanctics torna

szerda 18 - 19-ig és pénteken 19-20 óráig

^>
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Fontos tudnivatók
Ssméiyazonasító igazolvasy

ANYAKÖNYVI HIREK 1999-BOL

Tgényelhető: a kijelölt településeken megnyitott okmány-
irodákban.

Kiváltásárajogosult: minden Magyarország területén élő
14. életévét a kiváltás évében betöltött:

- magyar állampolgár,
- bevándorolt,
- menekültként elismert személy.
Kötelesek kiváltani az okmányt: a magyar állampolgárok,
ha nem rendelkeznek más, érvényes hatósági igazolvánnyal
(pl. : útlevél), valamint a bevándoroltak és a menekültként
elismertek.

Az igényléshez (cseréhez) szükséges:
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- esetleges adatváltozásokat igazoló okmányok (pl. : anya-
könyvi kivonat, doktori oklevél),
- aki személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendel-
kezik:

. 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi
kivonat,

. névviselés megállapítására alkalmas házassági
anyakönyvi kivonat,

. külföldröl hazatérteknél érvényes állampolgár-
sági bizonyítvány,

. bevándoroltak és menekültek esetében ajogál-
lásukat igazoló okirat.

Az igénylő által hozott igazolványfényképet - kérésre - az
okmányirodák rögzítik. A személyazonosító igazolványt
postai úton kapja meg a kérelmező.
Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításánakje-
lenlegi illetéke: 1. 500, -Ft.
Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem ren-
delkező

Közérdekű telefonok

Rendőrség:
Pilisvörösvár 330-130

Polgárőrség:
06-20-3-337-387

Helyi önkéntes tűzoltók:
Komlós Tibor 350-622

Orvosi rendelő:
336-308

Gyógyszertár:
336-314

Mentők.
104

Polgármesteri Hivatal
336-028

A PILISBOROSJENŐÉRT ALAPÍTVÁNY

kéri mindazokat, akik szeretnék a község javára végzett tevékenységében az
alapítvány munkáját támogatni, személyi jövedelem adójuk 1 %-át az alábbi
számla számra hivatkozva ajánlják fel:

. 14 éves polgár első személyazonosító igazolványának
kiváltása, de csak ajogosultság elérésének évében,

. a 70. életévét betöltött polgár igazolványa.
Lakcímigazolvány
Tartalmaz: az énntett

. személyi adatai (családi és utónév, anyja neve, szíileté-
si helye és ideje),

. személyi azonosítója (személyi szám),

. bejelentett
- lakóhelyének,
- tartózkodási helyének címe,

. tartózkodási helyének érvényességi ideje.
Lakcímbejelentés:
. a lakcím szerinti illetékes polgármesteri hivatalokban.
. szükséges űrlap - ingyenesen - szintén a polgármesteri

hivatalban igényelhető,
az eljárás rendje változatlan, a bejelentés átvételét a
polgármesteri hivatal igazolással tanúsítja,

. a lakcímigazolványl az illetékes okmányiroda állítja
kis ésjuttatja el az érintett polgároknak.

Illetékmentes a lakcímigazolvány kiállítása, amennyiben
az:

. a lakcím bejelentése,

. a régi típusú személyi igazolvány kicserélése,

. személyi azonosító kiadása vagy változása
miatt szükséges.
Illetékköteles a lakcímigazolvány kiállítása egyéb, kére-
lemre történő esetekben.

Az illeték mértékejelenleg 500, - Ft.

Pengő Bolt

Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok

megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,

hírlap vasárnap is kapható a

PENCŐBEN!

Pbj. Főút. 2. Tel:336-593
Nyitva:

H-Cs: 7-11 , 14-17

P : 7-13 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Örömmel gratulálunk annak a négy házaspárnak, akik tavaly ná-
lunk esküdtek örok hűséget egymásnak:

Idffpmit Menyasszony Volegény

Február27. KulcsárErika TasiJózsef

Március 27. Pethes Nóra Györgyi Szilárd Gábor

Július 17. Boros Szilvia Oláh Gábor

Decemberll. Farkas Hajnalka Szász Gábor

Szeretettel köszöntjük Pilisborosjenő új kis lakóit:
12 kislányt és 15 kisfíút!

Szomorú szívvel búcsúztunk 44 szeretett hozzátartozónktól, az itt
maradottaknak megnyugvást, nekik Isten békéjét kivánjuk!

Idöpont

Január18.

Január 29.

Február22.

Február24.

Február27.

Március 2.

Március 20.

Április 13.

Június 12.

Június 18.

Június 22.

Július 4.

Július 4.

Július 7.

Július 9.

Július 22.

Július 30.

^iTgusztus 12.

Augusztus 17.

Augusztus 19.

Szeptember 25.

Október 16.

Október 18.

November 19.

November 25.

December 4.

December 15.

Név

Pálinkás Gábor Attila

Rudas Annamária

Nevelős Borbála

KirchknopfRéka

Szabó György Bendegúz

KirchknopfErik

Soltész Tamara

Dömény Bálint

Kuklics Enikő

Kökény András

Sipos Szabó Levente

Oláh Elena

Kementzey Péter

Bencze Ivett

Halasi Dezsö

Kajsza Adám

Guóth Filip

Radnóty Eszter Anna

Galla Petra

Kovács Bálint

Szilágyi Nikolett

Máté István

Szabó László Tamás

Papp Erzsébet Adrienn

Gyapay AIexandra

Karádi László

Lajos Zénó

Idöpont

Január 6.

Január14.

Január17.

Január17.

Január 22.

Február1.

Február 9.

Február 26.

Március 1.

Március 22.

Március 25.

Március 27.

Aprilis 5.

Április 9.

Aprilis 12.

Aprilis 13.

Április 28.

Május 11.

Május 21.

Június 10.

Június 14.

Június 23.

Június 30.

Júliusll.

Július 17.

Július 27.

Július 27.

Július 29.

Augusztus 13.

Augusztus 18.

Augusztus 24.

Szeptember 25.

Szeptember 30.

Október 6.

Október 6.

Október 18.

Október31.

Novcmber 3.

Novembcr 7.

November 9.

November 11.

November 19.

December 15.

December 18.

Név

Simon Andrásné

Resch Károly

Nagy Amália

Dömény István

Dr Kaszap Béla

Tóth Lászlóné

Ülley Andrásné

Bese János

PocsajiPálné

HajdúLajos

Hofmann Jánosné

Mózes Józsefné

Dobra Istvánné

Lukács Istvánné

Trunk Károlyné

Dér Bálintné

Vincze Lajos

Pásztor Lajos

Soós Nagy Ferencné

Sárkány Sándor

Kuti Gézáné

Franka Sándor

Hanl Istvánné

Horváth József

Magyar Gyula

KirchknopfDezső

Juhász Gyula

Pápai István

Birkl László

Gasparik Lajos

Berki Jánosné

Boruzs István

Fazekas István

Sereg József

Rácz János

Lévai Józsefné

Schmidt László

VajdaGyörgyné

Csiszér Zoltán

Apel László

Dömény Jánosné

Takács Józsefné

Varga Józscfné

Bán András



Á Német Kiselbbségi Onfcormányzat beszáiiiolöja

Tisztelt Lakók!

A Helyi Német Kisebbségi Onkomiányzat
t'. cv február 12-én délután Német Nemzeti-

ségi Koms Találkozót rendezett. Erre meg-
liívtuk a Szendehelyi Német Asszonykó-
rust, az Obudai Braiinhaxler Vegyeskómst,
valamint részt vett a helyi Német Dalkör is.
A szendehelyi vendégeink már 14. 30 óra-
kor megérkeztek, a Művelödési Ház előtt
fogadtuk öket. Azzal meg is kezdődött a
programunk. Vendégeinket elkísértük ki-
vánságaik szerint a helyi Római Katolikus
Templomba, kíséröjük Galambos Ferenc
volt, mint a Német Kisebbségi C)nkor-
mányzat képviselője. Vendégeinknek na-
gyon tetszett a renovált templomunk, a szí-
nes ablakok, megtekintették a Lurdi barlan-
got, a templomban énekeltek és imádkoz-
tak, tisztelegtek a Hősi Emlékmű előtt,
majd visszatértek a Művelődési Házba. A
Szendehelyi vendégeink átöltözését a helyi
Onkéntes Tűzoltó Egyesület ügyeleti szo-
bajában oldottuk meg, melyért köszönetet
mondunk az Egyesület vezetőinek. az Öbu-
dai vendégeink 15. 30 órakor érkeztek, őket
is nagy szeretettel fogadtuk. A vendéglá-
tóktól az a kérésük volt, hogy egy helyisé-
get biztosítsunk számukra, ahol a fellépés
előtt egy utolsó próbát tarthassanak. Ezt a
helyiséget a Müvelődési Ház vezetője biz-
tosította a Könyvtárban, a segítéségét kö-
szönjük Bereczkyné Szendrey Evának.
Egy kis probléma adódott egyes eszközök-
kel, melyek megoldásában az óvoda veze-
tője Pápai Istvánné Lindi segített, melyet
szmtén megköszönünk.
Végül 16 órára minden együtt volt ahhoz,
hogy zavartalanul megkezdődhessen a Kó-
ms Találkozó.

A Magyarországi Németek himnuszával
kezdetét vette a műsor. Odvözöltük meghí-
vott vendégeinket, köztük a rendezvényen
résztvevö pilisborosjenői lakosságot, majd
fellépett a helyi Dalkör, akit dirigensünk
Gröschl Györgyné - községünk diszpolgá-
ra - röviden bemutatott. A produkció sike-
res volt.

Szendehely következett, akiket már a nép-
viseletükért is nagy taps köszöntött. A kó-
nist bemutatta Szégner János úr a Szende-
helyi Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. Ok is jól felkészülve érkeztek a
találkozóra, nem okoztak csalódást, vidám
szép és számunkra ismeretlen dalokat éne-
keltek.
.i\z Obudaiakkal inár korábban is jó kap-
csolataiiik voltak, rneghívtuk a niostani
rendezvényüiikre is őket, hogy ezt ajó kap-
csolatot tovább foko^zuk. Fellépésük és
énekeik valóban jój sikerültek, kórusukat
dr. Fehérvári József az Öbudai Német Ki-
sebbségi Onkonnátiy/.at elnöke mutatta be,
aki niaga is u Braunliaxler Kórus tagja.
A kórusok első fellépóse után 17. 30 órakor
egy közös vacsorával kínáltuk kedves vcn-
dégeinket, és rnmdazokat, akik inegtisztel-
tek minket a találkozón való részvételük-

kel. 18. 30 órakor mind a három kórus is

mét fellépett, majd utána közös éneklés
barátságos beszélgetéssel, és igazi farsaiigi
hangulattal folytattuk a rendezvén)'! 22
óráig. A jó hangulatról klubtársunk
Reichardt Ferenc és Gemian János a Szen-

dehelyi Asszonykóms harmonikása is gon-
doskodott.

A rendezvény sikeres lebonyolitásában (a
helyiség előkészítésében, a vacsora elkészi-
tésében, annak felszolgálásában, majd a
rendezvény befejezését követően a nagyte-
rem rendbetételében) részt vevoknek:
Peltzer Gézánénak a HNKO elnökhelyet-
tesének, Wippelhauser Jánosiiénak a
HNKO képviselő-testülete tagjának, Kiss
Bélánénak és Wippelhauser Jánosnak, va-
lamint a Dalkör valamennyi tagjának ezú-
ton is köszönetet mondok.

Pilisborosjenő, 2000. febmár 15.

StampfRomán
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Liebe Weindorfer!

Der Weindorfer Deutsche Minderheiten
Selbstverwaltung hatte in vorigem Monat
am 12.02. ein Deutschen Chortreffen
veranstaltet.

Eingeladene Chöre waren der Frauen Chor
aus Szende, der Gemischte Chor aus
Altofen die Braunhaxler. Es wirket auch
mit der Weindorfer Singkreis.

Die Gaste aus Szende treffen schon
um 14 Uhr 30 an. Wir erwarten sie vor
unserem Kulturhaus. Ihrer Wunsch war. sie

möchten die Kirche besichten. Es begleitet
sie Herr Galambos, Vertreter der M. S.ung.
Unsere Gáste gefállt unsere neue renovierte
Kirche, die farblieche Fenster, sie singen
und beten besuchen auch die "Lurdhölle"
Ehrenbezeigen vor den Hellendenkmal und
sie kehrten zurück ins Kulturhaus. Die
szendeer Gaste ziehen sie um in einen
Abwartraum, wo die Weindorfer
freiwilliger Feuerwer uns zu Beíügung
anbietet. Das wegen danken wir der
Vorstand der Freiwilliger Feuerwer.

Die Gaste von Altofen treffen um
15. IJtu- 30 an. Wir haben sie auch
herzlichen empfangen. Ihrer Wunsch war,
sie niöchten in einen Raum eigenen letzten
Singproba machen. Die Hilfe konit, vor der
Kulturhausdirektorin, Frau Éva fíereczki
Szendrei. Sie stellt uiis Zuverfiigiing den
Bibliotekraum Daftlr einen schönen Ilaiik.
Es gab noch kleinere Probleme, die Lösung
komt von Fraii I.inda Pápai, I-eiterin der
Kindergarteii. Stellt uns die Kleinigkeiteii
Zubefügung. Wir danken die
ílilfsbereitschaft.

E;ndlich um 16. Uhr ist es so weit.
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Wir können unseren Chorprogram
eröffnen. Mit Volkshyitine der Deutschen
in Ungam, wo wir alle aufstehend
gesungen hatten.

Icli begrüpe die C'höre, und alle
licbe Gáste die iins beelu-et habeii bei
uuseren Chortreffen teilzunetunen.

Zum ersten mfe ich den Weindorfer

Singkreis aiif die Büluie. Dirigentin Frau
Maria Cjröschl vorstellet unseren Chor.

Unsere Lieder hatte Erfolg.
Den Weindorfer Chor folgt der Frauen
Chor aus Szende die schon gleicli ein
Erfolg erreicheii mit ihrem schönen Tracht.
Den Chor vorstellet Herr Johann Segner,
Vorsitzender der D. M. S. Szende. Sie
hatten far uns unbekannte schöne
Volkslieder vorgetragen.

Mit den Altofener Braunhaxler
Gemischten Chor haben wir Schon von

langere Zeit einen guten Kontakt
ausgebaut. Zu diesem Chortereffen habeii
wir sie auch eingeladen um unser
freundlicher Kontakt vertiefen. Den Chor
vorstellet Herr Dr. Fehérvári Vorsitzender

der. D.M. S. des III. Bezirk von Budapest.
Sie haben uns alle mit schöne Lieder

üben-ascht und hatten auch ein gropen
Erfolg.

Nach ersten Auftritt alle drei Chöre,
um 17 Uhr 30 servieret der Veranstalter ein
Abendmal tíilr alle Teilnehmer und
Zuschauer. Nach den Abendmal Pause um
18. TJhr 30 treten vvieder alle drei Chöre
auf.

Danach ein beiseimes Singeu
plaudereien unterhalten uns Zierharmonika
Spieler, Herr Franz Reichardt, Mitglied den
Weindorfer Singkreis und Herr Johami
German Musüíbegleiter der Frauenchor
Szende. Es einsteht ein richtige
Fasingstimniung bis 22 Uhr. Wir müpen
unbedingt ein schönen Dank die
Unterhalter zu sagen.

Das diese Veranstaltung ein gropen
Erfolg erreicht hatte mupten wir erweinen
die Mithelfer, Köchinen , Servirer,
Abwascher, Den Raum Vorbereiter und
Abreumer. Köchinen Frau Gabriella Kiss,
Frau Gabriella Wippelhauser Mitglied der
D. M. S. Frau Olga Peltzer
Wis'evorsiteender der D.M. S. MiÜieIfer
Johann Wippelhauser. Die Mitglieder der
Weindorfer Singkreis alle Frauen und
Menner ein hei?.Iichen Dank filr ihren
Mühe.

Von den Veranstalter.

Weindorf, 15. 02. 2000

Vomtzender

Roman Stampf
Deutsche Minderheiten Selbstvervvaltung

A DROGróI

Bekövetkezett ainit előre jósoltak - Magyarországon is szé-
les körben elterjedt a kábítószerezés. Megdöbbentő. aiiiit a TV-
ből hallottunk: a középiskolásokiiak több mint egyharmada
iiiár kipróbálta, és terjed az általiínos iskolások körében is.
Csak dicsérni tudjuk a pilisborosjenői iskola vezetését
mert már a múlt évben kétszer is meghívott cgy szakértőt,
hogy tartson előadást a drogról. A kábítószer angol neve a
drog, ujabban náluiüv is divatos így iievezni. Az előadások után
a gyerekek számos kérdést tettek fel.

A kábítószer terjesztés egyik módszere az, hogy először
beetetik a pacienst, majd kihasználják. Egy diszkóban - mondta
a szakember - a mosdóban mindig rossz volt a csap. A sok ug-
rálás után a gyerekek megszoinjaztak, víz nem lévén iidítöt
kértek. Ebbe tették bele a szert. Egy idő inultán a gyerekek már
nein táncolni jártak a diszkóba, hanem a drága üdítőt inni, mert
nem tudtak meglenni nélküle. Drogfiiggők lettek. Hagyjátok
ott az olyan diszkót, ahol nem jó a csap - tanácsolta többek kö-
zött.

Igy' a gyerekek a tudtukon kh-ül is kábítószerfüggővé vál-
haüiak. A szülők felelőssége ezért óriási. A szülök figyeljék a
gyerekeket, apró jelekből is következtetni lehet a drog hatására.
Tulajdonképpen tanulnunk kellene, hogy mire fíg)'eljünk. Erre
szakirodíiloni is rendelkezésre áll, de szakértöt is hivhatiuik

előadás tartására - nagyobb érdeklődés esetén.
Célszerű lenne kifcisználni ininden lelietősóget. liogy' a g}'e-

rekek jó irányba fejlődjenek. Példííul nem csodálkoznék. ha
egyre több szdlő luttaiu-a járataá gyerekét - saját életfellbgá-
suktól lüggetlenül - inen ott csak Jót taiiul: tíirtózkodást a
rossztól és igaznioiidást.
Ezzel a gyerekek a szülői nevelésen és a kötelező iskolai okta-
táson kivül is ösztönzést kapriának az európai erkölcs minél
szélesebb körű elfogadására.

Javaslom, hogy szűlők, nagyszülők, és a falujukért tettre
kész pilisborosjenői polgárok beszélgessünk a drog problé-
majáról, és hajó gondolatok születnek: cselekedjünk!

dr Fáy Arpád

'A. ROB^IKXI'(%]ÜEKIIS EGYHAZKÖZSEG 2000.
MARCIÜS HAVI HffiEI

Imaswndék: Hogy a S^ent Ev, mint a
bünbánat és bünbocsánat kegyelmi ideje
késztessen mindannyiunkat osúnte és tar-
tós megtérésre!

Március, egy kedves gyermekdalocska
csendül a fülembe:

"Dalba kezd a kismadár, zeng a határ tőle,
Isten hozott március, tavasz hirdetöje. .."

A természet megújulására, kibontakozására
várva szíyjuk magunkba az érkező tavasz
thss, tiszta levegőjét. .
E hónap 8-án Hamvazó Szerda, a nagybőjt
kezdete, a Húsvétra való előkészület ideje.
A nagy Prohászka püspök úr azt írja, hogy
a nagybőjt a lélek tavasza, Mint a termé-
szet, lelkileg mi is újuljunkmeg!
Ezért jött el Jézus, emberré lett, testvérünk
lett. Tisztán látja nyomorúságunkat, szánal-
nias voltuiikat, de O a. halál legyőzésével
irgalnias, nagy szeretetével áll segítségünk-
re. Kegyelme eltünteti bűneink, gyarlósága-
iiik ronihalmazát. Int felón, hogy ne féljünk
a küzdelemtől. Ha bízunk benne, győzel-
müiik olyan lesz, inint az Ö diadala a halál
felett. De csak akkor, ha mi is akarjuk a
lelkünkberí a tavaszt.

Feszty Masa festőművész
Budapest és Domaháza, 1894-1979. Jókai
Mór imokája és a körképfestő Feszty Árpád
leiinya Apjánál szcrényebb mondandójú,
cyendesebb, békésebb, a feltűiiést kerülő
inüvész volt. Mintha ujkori olasz falusi
teinploinok rendelték volna meg, oly
barnbinó szépségűre festette rendületlen
szorgalonimal és gyernieki hittel Ritáit,
Madonnait, Er/.sébeteit, Margitjait - össze-
száinlálni seni köruiyíi, hányat.

/A Magyar Neiiizet fiekrolófya/

05. Evkozi 9. Vasámap

08. Hamvazó Szerda

A nagybőjti idő célja húsvét ünneplésének
előkószítése. A nagybőjti liturgia hangolja
ugyanis a húsvéti misztérium megünneplé-
sére mind a keresztségre készülőket a ke-
resztény beavatás különféle fokozatai által,
mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek

keresztségükre és bűnbánatot tartanak. A
nagybőjti idő Hamvazó Szerdától Nagy
Csütörtök estig, a szentmise megkezdéséig
tart.

12. Nagybőjt 1. Vasárnap

19. Nagybőjt 2. Vasárnap

20. Szent József, a Boldogságos Szűz Má-
ria jegyese
Tanuljunk meg hallgatni mint József és
fáradoziü Istenért, nem törődve semmi földi
ranggal.

25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
"LTdvözlégy kinyílt szíiz virág,

Szűzen szülö szép anyaság.
Kegyes királyné asszonyság,
Csillaggal fénylő boldogság."

26. Nagybőjt 3. Vasárnap
Az Egyház vándorolva járja útjait: a vilag
üldözi, az Isten vigasztalja. Az Ür kereszt-
jét és halálát hiideti, amíg el nem jön. Mcg-
erösiti a föltámadt (Jr ereje, hogy külső -
belső liajait tiireleniniel legyőzze, s a v;iló-
ság homályos képével ugyan, de niógis hú-
ségesen hirdesse a világban Ura misztériu-
mát, amig az végül is meg nem mutatkozik
teljes világosságban.

///. Vatikwii Zsinat: Lumen Gentium 8./

Köszönet!
Ujabb szép padokkal gazdagodott a római kato-
likus templom! Ez kétszeres öröm:
egyrészt a fal mellett ülők kényelmét szolgálja,
másrészt azt is jelenti, hogy mind többeiijámak
templomba és kevésnek bizonyultak az eddigi
padok! Minden érintett köszöni!

Hozzánk érkezett levélből

Fefadó:

^
&^ -L^í-

^íí , ^19.^.
-^.

3oio^>
ü^

"Hogyanjuttathatnám el köszönetemet minden-
kinek? Ha lehetséges és nem leimék nagyravá-
gyó, ha levelem részletét leközölnék a
"Hirmondó"-ban, nagyon hálás leszek:

Szeretném megköszönni a szervezőknek, a
neveluszűlőknek, az önkormányzahiak, a
falu minden jóakaratú emberének, akik biz-
tosították számunkra ezt a felejthetetlen él-
ményt.

Isten álja meg Mmdannyiukat, azóit a nernes
cselekedetért, aniit érettürik tettek, hiszen más-

kép ineg sein tiidjiik kös/.önni azt a sok jót,
egyszóval uiinyit, hogy "Isten aldd meg ii ina-
gyart!"

Komári Ilona igazgatóhelyettes



Ujra közöljük!

Tájékoztató

Tisztelt Adófízető Allainpolgárok!

Fcllüyjiik szíves fígyelmüket, liogy a helvi adók I. félévi késedel-
ini pótlék mentes befizetési határideje niárcius 16-a!
2000. január 1-től az adó mértéke keriiletünkben a gépjánnűadó.
épitinényadó, telekadó, iparűzési adó esetében változatian.
Az eddigi gyakorlataak megfelelően február végéig a fízetendő
adó összegéröl "ERTESITOT " csekkeketjuttatiink el címtikre.
A befízetési csekkek elnevezése, száinlaszáina az épitményadó-
uál és a telekadónál megváltozott, illetve a késedelmi pótlékot,
birságot külön száinlára kell befizetni.

Az új számlastámok:
- E )ítménvadó: 11742001-15441276-02440000
- Telekadó: 11742001-15441276-02510000

- Tartózkodási idő utáni ide enfor almi adó:

11742001-15441276-03090000
- Termőföld bérbeadásából származó 'övedelemadó:

11742001-15441276-08660000
- Gé .ármű súl adó: 11742001-15441276-08970000
-I aríízésiadó: 11742001-15441276-03540000
- Bírsás: 11742001-15441276-03610000
- Pótlék: 11742001-15441276-03780000

Kérjük az eló'w évekból származó csekkekre befizetéseket ne
eszköwljenek!
Ismételten felhívjuk figyelmuket a bevallási kötelezettség határ-
idejére, amely a tulajdonba- illetve használatbavételtől száinitott
15 nap.
Ha a gépjánnű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi
tulajdonos a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szó-
ló jogszabályban meghatározott módón bejelentette, akkor a kö-
vetkező év első napjától nem minősül adóalanynak, adóűzetési
kötelezettsége megszűnik.

|||ÍIÍÍJ|>||EIÍ||

AZ ISKOLA HÍREI
Tanulóink írták

- sorozat -

A gyönyörű Pilisborosjenő

Aliogy kiérünk a zajos Pestről, és beérünk Urömre, már
megpillantjuk a Nagy-Kevélyt. E szép hegy aljában fek-
szik egy csendes kis falu: Pilisborosjenő. EIsőnek a sok
háztető ötlik a szemünkbe. Akárcsak a pipaccsal benőtt
rét - a megannyi piros háztető, középen a tiszteletet éb-
resztö, gyönyörűséges templomtorony. A falu határában
egy nagy mezőn lövakat láthatunk, kicsit arrébb pedig a
lucemával, kukoricával beültetett szántóföldeket. A falu-
ban munkába siető emberek, fiityörésző iskolások, játsza-
dozó óvodások. A gondosan ápolt kertekben rigók, cinkék
szállnak ágról-ágra.
Ha felmegyek a Nagy-kevélyre, és visszatekintek, az
egész falut átlátjuk. Innen már csak apró hangyáknak tűn-
nek a lovak, autók, emberek. Megpillanüiatjuk a Kálvária-
domb keresztjét és a magabiztos Teve-sziklát is.

An+onovi+s Dániel 7. osztályos

Az én falum: Pilisborosjenő

Hajnal vaii. Pirosas-lilás az
ég. A napsugarak csíkokban
tömek ki az égen úszó bárany-
felhők közül. Csönd van, csak

a kakasok kukorékoló hangját
hallom, seimni mást. Még az
autók is alszanak., nincs mo-

corgás. A falut körülvevő he-
gyekeh zöld fenyveseket és
fehér sziklákat pillantok meg.
A hegyek tövében fekszik az a
falu, aliol élek. Csak a piros
háztetőket és a szántóföldeket
látom. A falu közepén kima-
gaslik a templom sárga tomya.
A hegy tetejéről láüü a Fő és a
Budai utat, a mi házunkat, az
iskolát és a művelődési házat
is. Most már életre kelt a falu.
Az utakat ellepték az autók és
az emberek. A gyerekek isko-
latáskával a hátukon ballagnak

az iskola felé. A szíilők rohan-
nak dolgoziü. A művelődési
házzal szembem óvoda is
megtelik csupa apró gyermek-
kel. Este a falu újra elcsende-
sedik. Ha fölnézek a tiszta,
gyönyörűen sötét égre, látom a
holdat és a csillagokat, aine-
lyek megvilágítják a komor
eget. Ekkor elfog egy érzés.
Fogalmain sincs, hogy mi, de
jó. Az eget bámulva elgondol-
kodom: Itt akarok nevelkedni.
Ránézek a falura, és már csak
a fehér fények csillognak.
Igen, ez az én falum, és majd-
nem annyira szeretem, inint az
anyukámat.

(Salgóczi Andrea
7. osztályos
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Néhány héttel ezelőtt, jaiiiiár 22-én, d
Himnusz születésnapján, a magyar kultúrá-
ról emlékeztünk meg.

Községünk méltóképpen ünnepelt, hi-
szeii egy lures alkotás másolata került föl
művelődési liázunk emeleti folyosójának
falára, amely azóta bárki számára inegte-
kinüiető.

Poteczki Iinréné adományozta a Feszty-
körkép alapján készült metszetről- Morelli
Gusztáv fametsző tanár mimkájáról- szóló
könyvet községiinknek, s a képet Szénási
Katalin restauralta. Köszönet érte.

Az alábbiakban szeretném összefoglalni
miudazt az ismeretet, amelyet Feszty Ar-
pád műremekéről tudiú érdemes, hiszen
talán Olvasóink közül sem volt nündenki-

nek alkalma az eredeti kiállítási helyszí-
uén, Opusztaszeren megtekinteni.
Habent szu fata libelli- szól az antik mon-

dás. azaz a könyveknek megvan a maguk
sorsa. Amde ez nemcsak a könyvekre, ha-
nem általában a műalkotásokra is igaz. Saj-
nos ez a sors azonban gyakran pusztiilást
és feledést rejt magában. Kis híja volt, de
szerencsére Feszty Aq^ád körképével nem
ez történt. Sőt, olyan híressé lett, hogy a
festmények között egyedülálló módon fel-
vette alkotójának nevét: Feszty- körkép-
ként ismeri a magyarság. A festő taláii ma-
ga sem álmodott róla, hogy sok kiváló fest-
ménye mellett éppen a körkép őrzi meg
nevét az utókor száinára saját koranak szá-
mos nagyszerű, jószerivel Európa-lürű mű-
vészek mellett vagy között.

Körképünk története 1891-ben kezdő-
dött. Feszty Arpád egy párizsi útja során
megnézett egy napóleoni csatát ábrázoló
körképet. S akkora liatással volt rá az él-
mény, hogy elhatározta, ő is alkot idehaza
egy hasonlót.
Hazatérve lelkesen ecsetelte elképzeléseit
családja tagjainak: vászonra viszi a bibliai
özönvíz legendáját. Felesége megrettent az
ötlettől, apósa azonban- aki nem más, iiünt

Jókai Mór- rabeszélte vejét, hogy a víz-
özön helyett a inagyar történelem egy jeles
epizódját örökítse meg. Az arckép akkor-
tajt már a honfoglalás millenniumára ké-
szült, így kézeiifekvő volt a javaslat. Le-
gyen a körkép téinája a honfoglalás, címe
pedig: A mag^'arok bejövetele.
Feszty Arpád elutazott Munkács kömyéké-
re, a Vereckei - szoroshoz, ahol ezredéwel
előbb őseink a Kárpátok hágóin átjutva az
új haza földjére értek. A tájról vázlatokat
készített, könyvtárakban tanulmíinyozta a
korabeli viseletekre, eszközökre, fegyve-
rekre utaló leírásokat, ábrákat. Mütenné-

ben halmozta fel a sok régi tárgyat, ainihez
csak hozzajuüiatott. Az óriási feladathoz
segítőtársakat keresett. Több jeles festőba-
rátja - köztuk Mednyánszky László- ecset-
vonásait őrz.i a kép. 1894. majus 13-án el-
érkezett a megnyitás napja. A budapesti
Millenniuini Kiállítás rendezvényeinek
egyik legfőbb attrakciója volt a körkép,
amelyet eredetileg a mai Szépművészeti
Múzeum helyén állítoltak föl, majd később
a Városligetben jelöltek ki száinára ideig-
lenesen egy parcellát.
1944-ben a fővárost ért súlyos bombatáma-
dáskor a körkép épülete és a vászon is sú-
lyos sérüléseket szenvedett, így az örökö-
sök jobbnak látták biztonságba helyezni.
Igy került nagy fahengerekre tekerve a
Nemzeti Galéria raktárába.
Az 1970-es évek elején határozat született
a Neinzeti Történelini Einlékpark létesíté-
séről Opusztaszeren, aliol hagyományaink
szerint hoiifoglaló eleink vezérei össze-
gyűltek a közös ügyek rendezése végett.
Ekkor fogalmazódott meg az a gondolat,
hogy a honfoglalással kapcsolatos egyéb
emlékek mellett itt kapjon új otthont A ma-
gyarok bejövetele is.
Hosszú ideig tartó alapos helyreállító mun-
ka után végre 1995-ben ismét a régi pom-
pájában tündököl Opusztaszeren. Ez a ha-
talmas műalkotás 100-120 méter kerületű,

13-18 méter magas, és három alapvető
elemből áll: a képből, a nézőpódiumból és
a műterepből, ainely a néző és a kép közöt-

A Művelődési Ház programkínálata
2000. inárcius

3. Altaláiios Iskolai farsang
4. Farsangibál
ll. Babaruhabörze

Tavaszi művészeti hét a Művelődési Házban március 15-20-ig

ti liáromdimenziójú terület. Az egész koin-
pozíció liat egymáshoz kapcsolódó jelenet-
re oszüiató, amelyek szinte kényszerítik a
nézőt, hogy a képet adott ritmusban érzé-
kelje. Még az itt, Pilisborosjenőn kiállított,
önmagában ugyan neni, de az eredetihez
képest mégis kis méretű fametszeteii is jól
látíiató, hogy ezen a iiionumentális tablón
rajta van minden személy, tárgy és jelenet,
amely az ábríízolt történelmi pillaiiat fon-
tos szereplője lehetett. A korabeli magyar-
ság jelcs cüakjai: Arpád és a hét vezér a
csatázó magyarokkal, a fejedelemasszony
a magyar asszonyok körében, a szlávok...
rabok és halottak..., lúszen Feszty nem
akarta idealizálni a történelmet, bemutatja
a pusztulás képeit is. A képen a táltos győ-
zelemért ad hálát a magyarok istenének.
Az ég felé szálló fiistből talán már kiolvas-
hatta a jövőt, ainelyet Vörösmarty Mihály
a Szózatban ezer év múlva így fogalmaz:
"Megfogyva bár, de törve nem,
El nemzet a hazán."
Morelli Gusztáv fametszetének másolatát
nézegetve óhatatlanul elgondolkoztam
azon, hogy vajon mi az üzenete a iiii szá-
munkra, a 2000. év hajnalán, a magyar kul-
túra napján a Feszty- körképnek, de legin-
kább a történetének. A választ Kossuth
Lajos megdöbbentően időszerií és ideillő
soraiban találtam meg:
"Hivatásunk: nemcsak meg nem semnüsül-
n;, hanem élni élet\'idáman, s amiért milli-

ók szíve dobog, amire vágyik minden én'e-
rés, az nem nyomorú tengés, hasonló azon
gyávához, ki minden mozdulatával enge-
delmet látszik kérni, hogy élni mer, hanem
kifejlés, mely felküldje nevünket a polcra,
melyen állani Európa népei közt megérde-
meljük.
En pedig kívánom, hogy a másolat, ainely-
re most már nap inint nap rátekinthetünk,
ne csak esztétikai élményként gyönyörköd-
tessen -habár ez sem kevés-, hanem me-
mentóként emlékeztessen iiüiiket arra is,

hogy mi a legfőbb hivatásunk.
Ribáné Horvá+h Enikő

Epítészeti tervek
készítése

Nagy István mémök
Pilisborosjenő Dugovics u. 3.

06-26-336-118

március 15.
16.

16 °°
17 °°

Látkép Pilisborosjenöról és sajnos ez is Pilisborosjenö.

Uimepi inegemlékezés
Irodalmi délutáii, milleiiniumi Daloskönyv átadása az
első osztályosokiiak

17. . 17°° Zeneiskolai koncert és a Szíiijátszók "Minden egér szere-
ti a sajtot " c. előadása

18. 1600 Tavaszköszöntö néptánc inüsor ós taiicház
Fellépiiek: pilisborosjeiiöi és liröirü néptáiicosok

Kiiicsti iiéptáiic egytittes (Békás-inegyer)
18 A Német Neinzetisógi Dalkör műsora

A rendez\'étiyekre a belépós inyycncs!
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rendezvények Pilisborosjenőn
a 2000. január 22-i ünnepség kapcsán

Farsang

Az adománvozóról'

Poteczky Imréné sokak által leanykori néven
ismert Csuliai Mária az első olyan gyermek,
aki az 50 betelepitett mezőkövesdi családból
elsönek született Pilisborosjenön. 1996. au-
gusztus 20-a a 100 óves Millecentenárium
egybe esett az ő 50. születésnapjával. Ebből a
kettős alkalomból adománvozta a

pi lisborosjenői lakosságnak a nagyszülők
örökségéből származó könyvet, mely a
Feszty Arpád által festett Magyarok Bejöve-
tele címü körképről Morelli Gusztáv által
készített fametszetét tartalmazta.

Kérése az volt a falu vezetőihez, hogy min-
denki által megtekinthető helyre állítsák ki.
Mivel a könyv nagyon megviselt állapotban
volt. Szegedi Róbert polgármester úr megbiz-
ta Szénási Laszlónét, ( Katit) hogy a könyv
restaurálási munkáját végezze el.

Szénasi Kati könyvrestaiirátor, aki 30 éve

Pilisborosjenön él családjával, több tíz éve
dolgozik a szakinájában. EITŐI a munkajáról
igy mesél: - A lapokat szárazon tisztítottam,
portalanitottam. A celluxot többféle vegy-
szerrel oldottani le. Savtalanítottani. A sérü-

lescket, hiányokat japáiipapírral javitottam
ki, melyet előtte teával festettein be, hogy a
megsárgult eredeti papír szinéhez közelítsen.
A bő négy méter metszet (kép) tizennyolc és
fél méter darabból állt, mivel a hajtogatás
helyén elszakadtak. Erősebb japán papín'al
csikoztani össze a metszetdarabokat, így ki-
alakítva a leporellóformát. Uj papirtáblát
szabtam és félvászon kötést készitettem

nyersvászon és ingrespapír (engré) boritással.
A köm'vtábla külső oldalára visszaragasztot-
tam az eredeti megtisztitott papírborítást,
belső oldalára pedig az eredeti előzékeket. A
négynyelv-ű ismertetőt és a leporelló formájú
metszetet a kötéstáblára erősítettem. Vélemé-

nyem szerint Morelli Gusztáv által készített

fametszet igen finom kivitelu.
Köszönjük Katinak a lelkiismeretes, gondos
munkáját.
A restaurált könyv a helyi köiiyvtárba került
megörzésre, védve a további károsodásoktól.
Kiállításra a fametszetről készült másolat
került.

Morelli Gusztáv: 1848-1909 -ig élt, fametszö.
Reproduktiv jellegű fametszeteket készitett
nagy mesterségbeli tudással.
Fametszet: Magas nyomású, sokszorositó
grafikai eljárással készült lap. A rajzot a mű-
vész tollal, cemzával viszi át a sima fadúcra,

majd a vonalakat magasan hagyva a felületet
beinélyiti. A festékkel bekent dúcról nyom-

dai úton lenyomat készíthető.

Révész -Arpadné
(Rózsás Marika néni)

Millenniumi kalendárium cínunel jelent meg az a
könyv, amely a Kevély vidékére kalauzol ininden ér-
deklődőt. Budakalász, Csobánka, Pilisvörösvár, Pomáz,
Szentendre, Uröm és Pilisborosjenő várja színes és érté-
kes prograiiikínálattal a családokat, közösségeket. Csu-
páii ízelítőt szeretnék bemutatni a 2000. január- 2001.
augiisztiis végéig tervezett programokból:
Budakalász: Szoboravató, Kevélycsata, Futakalász,
Kenutúra, 2000 év 2000 foci...

Csobánka: Játszótéravatás, díszkút felavatása,
Csobánkai mesterségek napja...
Pilisborosjenő: Borfesztivál, Madarak és fák napja...
Pilisvörösvár :Történelmi színjáték. Magyar napok so-
rozat. Kreatív délutánok...

Pomáz: Millenniiuni park, Juniális, Millenniumi 7 pró-
ba...
Szentendre: Szentendrei Tavaszi Napok, Millenniiuni
Unnepi sokadalom, Európa-napok, számtalan kiállítás.
Uröm: Uröin történetét beinutató fotókiállítás, Majális
és sportnap, Parkavató és szoboravató...
A prograinok pontos idejét, helyszínét. a lehetőségek
teljes listáját megtalálhatják a könyvben.

ORCSOLYÁZTU K

Az időjárásnak, na és persze néhány lelkes szülőnek és pedagógusnak
köszönhetően idén is szép számmal gyarapodott ajégen haladni képe-
sek tábora. Volt, aki csupán a kezdeti nehézségeken esett át, többen
azonban eddigi tudásukat fejlesztették, csiszolgatták.
S ha már adott volt ajégpálya, s a rajta szép száinmal gyülekezők is,
több program is szerveződött: sötétbe nyúló, tábortűzzel ékesített "
korcsolyázó est", vagy a "téli farsang", melyen nemcsak az iskola
tanulóit csábították liangos zenével, hanem a falu sportolni vágyó fel-
nőtt lakosságát is. Köszönet a pálya létrehozóinak és a programok
szervezőinek.

D.D.
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MILLNEUMI BUDAÖRSI SZABADTÉRI
PASSIOJÁTÉK

2000. június 12. (Pünkösd hétfö)

A Bakk Endre Kanonok Alapítvány szerkesz-
tőségüiikliöz írt levelében felhívja térségüiik
öiikonnányzatainak, lakóinak fígyelmét, hogy
feuti cümnel és a közölt idöpontbai ismét
megrendezik a több, mint 50 éve először, majd
1996-ban már felújított passiójátékot, mely
Krisztus szenvedéseinek történetét mutatja be.

Főrendező: Dér András
Rendező: Kovács Ferenc
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Felhívás!
Pilisborosjenő, Steüiheim, Gerstetten, Herbrechtingen és Colombelles társközségek polgánnes-
terei neinzetközi találkozóz szerveziiek az Európai Bizottság feltételezett anyagi táinogatásá-
val.
A tervezettidőpont: 2000. 07. 30-tól 08. 5-ig
Jelentkezési feltételek: pilisborosjenöi állaiidó lakhely, német nyelv koinmunikáció.s keszség-
gel, községüiik és magyarságuiik kellő képviselete a kinüét alatt.
A 15 meghívott személy a három német helységben magán szállásokon lesz elhelyezve. Ula-
zás, szállás, ellátás, program részükre költségmentes.
A kiutazók kiválasztása a Német Kisebbségi Önkonnányzat közreműködésével törtéiúk.
Az út szervezés alatt, nem 100 %-os a létrejötte, ezért előszervezésről van szó.
Jeleiitkezés: a polgánnesteniél, 2000. március 15. 15 óráig

Szegedi Róbert

Mire czeket a sorokat olvassák Tisztelt Olvasók valószínű, inár megte-
kintették az MTV I febmári FOTCR ciinű adasat, mely
Pilisborosjeiiőről, a kistérségröl, a farsaiigi mulatságról szólt. Közsé-
gliiik kiiltiu-ális óletébeii a 2000. cv jelentős valtozásokat hoz. Átgondolt,
tervszerii programkmálattal Ibrdulunk a község polgáraihoz, és megpró-
btiljuk a niilleiuúum évóben emlékezetessé teiuú a faluközösségi rendez-

véuyeket.
A incdiákon keresztül is mcgmutatni kívánjuk kulturális értékeüiket.
Feltánü és goudozui hagyoinunyaiiikat, gyennekeuik részére megtaníta-
iii ;i helyi és a magyar szokásokat. Mindezeket a faluközösségi rcndez-
vények alkalmával tudjuk megvalósitaiii. Igy kerillt sor először a Duna
Tv tebmár 13-ai adásában Bartha Agnes és Takáts Zoltái) nnuikásságá-
ról, inűhelyéröl készült rövidfilm és a civil szervezet (Pilisborosjeiiőért
Alapítváiiy ) szerepéről a kulturális életbeii.
A iiagyobb kihívást a tarsangi inulatságról és a faluiól szóló MTV T tbr-
aatásajelentett "Egy kicsit" megzavarta az év eleji l'arsangi menetrendet
a tévéfelvétel. Tudmillik kénytelenek voltuiik kétfelé boiitaui és
liétközbeii inegtartaiii a rendezvényt.
Itt szeretnék köszönetet mondaiii az óvodának, hogy mgalmasan megol-
dolta a kézinűves foglalkozást, Csaba bácsmak aki fantaszükus haiigula-
tot tereintett a röiikliúzással és a táiicházzal, az Oröini Öröm
Néptáiicmühely Csillag csoportjáiiak a produkc. ióért es ajelenlétért, To-
lónak és Zsuzsinak a segitségért, az ovis néptáncos gyennekeiimiek a
játékéit ós az ötletesjelmezekért, Kati iiénmek a sok kiszebáb készitésé-
ért, Ildi néuüiek a büte megszervezéséért. Se vége se hossza nem leime,
ha mmden segítőt felsorolnék iiév szerint. Csupáii azt temiém még hoz-
za. hogy a közös cél érdekébeu láthatjuk tehát mire képes a közösség, ha
összetbg!

Bereczkiné Szendrey Eva

Szlovákiai sítábor

Inunár második éve vett részt iskoláiik a budapesti Fenyves utcai
Altalános Iskola szervezésében szlovákiai sítúráii. A több n'únt száz

résztvevőt két busz szállította Vmtkyba, ahol kellemes, hangulatos
szállodában vacsora várt müiket, majd a három-négy ágyas szobák-
baii. ci hosszú út utáii inindeiikinekjól esett a pihenés. Másnap reg-
geli után végre csatolhattiuik, és ebédig síeltüiik. A délutani szieszta
utanjó volt újra a pályáii lemii. Egész sötétedésig maradtmik küit, és
csak vacsorára menttüik vissza a szállásra. A többi nap időbeosztása
is igy alakiilt, a sok síelés inegtette a hatását, hét vége felé már a
kezdök is szépeu belejöttek a csúszásba. A tábor utolsó napján ver-
seiiyeii inérhettük össze tudásuiikat. Estéiiként a nagy kartyacsatak,
lársasjatékok mcllett biliárdra és piiig-pongm is volt lehetőség egé-
szen a fél tizes takarodóig. Gyorsan eh-epült ez a pár nap. Aki ott
volt, iiagyonjól érezte magát. Reméljtik, inások is kedvet kapnak
hozzá. Gnóth Patrík 5. oszt.
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Urömi néptáncosok műsora. A liáttérben Boldi és bandája.

Felhívás
a tavasz érkezését váró raj'zok elkészítí'sére

Kedvcs gyerckck!
Ugye már ti is nagyon várjátok a tavaszt!?

Rajzoljátok le, hogyan képzelitek el érkezését.
A legjobb rajzokat díjjal jutalmazzuk!

Határidő:
március 13. hétfő

Leadási hely:
Művelödési Ház

A hclyi altalános iskola felvételt hirdet azonnali belépéssel
;iz alábbi munkakörök bctöltésére

Gazdasági vezető
Feltétel:
- költscgvetési iiilezinóiiybeii szerzett gyakorlat,
- szukiruiiyú vugzcttség

Iskolatitkár
l'eltétel:
- közuplbkíi végzettség,
- szainítógépes atfatkezelós, szövegszerke.sztes.

Konyhai alkalmazott ( 6 órás)
Feltétel:
- orvosi vizsgálat
- ANTSZ vizsga
Bérezés a KJT s/eriiit. Jeleiitkezós személyeseii a gazdasági iroda

ban vagy telelbnon ( 336-370)

Kérjük a tisztelt óvónöket, tanárokat, tanitókat a szives közremíiködésre.

Kazinczy-verseny

Febniár 14-én rendeztük ineg a Kazmczy-versenyt, amelyre niinden osz-
tályból szép szánunal jelentkeztek.
Az iudulók köztil <i legszebbeii olvasók:

7-8.oszt: I. Nagy Anctt
II. Dér Assia
III. Baki Asnes

3-4.oszt: I. Mészáros Szabina

II. Papp Sára
III. Peltzer Dóra

5-ő. oszt: 1. Szentesi Kinga
II. l..aiitos Piroska
III. Bozsódi lilaiika

Gratuláliuik' iiekik, ós btiszkék vagyi iiik r;ijiik! Az clsők a pilisvörösvari
leriileli vcrscnyeii vcs/.nek inqjil részt, öregbilvcii iskolunkjó hirét.

Ribáné Horvd+h Enikó'

Mankó Zsófia 2 ;i o.sztályos tanuló a megyei vers- és prózamondó verse-
iiyen IV. hclyc/cst éit el.
Gratulúliuik!
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Orvosi ügyeleti beosztás
/. Dr. KorsiZsófia 12. Dr. Borsi Zsófia
2. Dr. Borsi Zsófia 13. Dr. Kovács Levciife
J. Dr. Kiivács Levente 14. Dr. Kovács Levente
4. Dr. Korács Levente 15. Dr. Kovács Levente
S. Dr. Kovács Levente 16. Dr. Kovács Levente
6. Dr. Kovács l. evente l 7. Dr. Kovács Levente
7. Dr. Korsi Zsófia IS. Dr. Kovács Levente
S. Dr. Rorsi Zsófia 19. Dr. Rorsi Zsófia
9. Dr. BorsiZsófia 20. Dr. Kovács Levente
10. Dr. BorsiZsófia 21. Dr. Bursi Zsófia
/;. Dr. Borsi Zsófia 22. Dr. Borsi Zsófia

23. Dr. BorsiZsófia
24. Dr. Borsi Zsófia
25. Dr. Borsi Zsófia
26. Dr. BorsiZsófia
27. Dr. Kovács l. evente

28. Dr. Péterffy Lásdo
29. Dr. ISorsi Zsöfia
30. Dr. RorsiZsófia
31. Dr. Koviics Levente

01. Dr. Kovács Leveiite

02. Dr. Kovács Leveitte

Dr. Kovács György
Dr. Veiiesz Ilona

Dr. Kornios József
Dr. Péterfly László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófia

Oröm, Honvéd 11. 24. 350-297

Pbj., Mária u. 13. 336-215
Űröm. Doktor u. 21. 350-224
Oröm. Dózsa Gy. 18. 350-162
Pbj., Steinheim 11. 2. 336-900
Oröm. Honvédu. 24. 351-410
Oröm Dózsa Ciy. u. 69. 350-440
Pbj. Rákócziu. 18. 336-007

Éjszakai üg^'eleti időszak:
18-08-ig

Hétv-égéli:
péntek 14°° hétfö reggel 8-ig

Miiiikaiiapokon nappal, rendelési időben (liétfotöl-péntekig) -
sürgös esetben - sziveskedjenek az orvosokat a rendelőben keresni.

Oröm. 350-224; 350-733. Pbj. : 336-308; 336-187

Pilisborosjenői Tüzép
Budaiút2/a

N12agy választékkal, alacsony árakkal, állandó akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat.

Kúiálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok,
gipszek, ragasztók, betonelemek, cement, mész.

Önilesztctt anyagok: homok, sóder, 2x rostált, tennőföld, kulé kavics,
stb.

Gáz-cseretelep. Konténeres és teljesk-örii szállítás kedvezö aron
Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig 7-17-ig

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

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csiitörtökig:

8-13 és 14-18 óráig
Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12óráig

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETITO

KERESKEDEIAÜ E.S
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele,
hosszutávii bérbeadás külfótdieknek is,
videofilmes nyilvántartás, szainitógépes

adatfeldolgozas,
értékbecslés, iig^'védi közremüködés.

Elsősorban Pilisborosjenő, LIröm,
Budakalász teritletén lévő

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet:

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

szombat:10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

Üjszülött mellé
dajkát keresünk

30 éves korig.

Tel. : 06/26 337-215

UGYVÉDI tRODA

2097 Pbj. Kert köz. 4.
Kerényiné dr. Garay l1édi ügyvéd

;l

Pesl megyei Ogyvédi Kamara
tag|a

Bt. -k alapitása ;iy. új gazdasági
törvéiiy szerint. Orökösödési,
házassági, polgárjogi. bérleti,

megbizasi, adasvételi szerzödések,
stb... Végrendelet elkészitése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkezni lehet:

hétköznap ll-19közötta
336-504-es telel'onon
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Megnyilt, bevezetö árakkal,
nagyánikészlettel!

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.
Betoiiacélok, zartszelvények, csövek, I, IT, T, acélok, szögacélok,

lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, diirva és
fíiiomlemezek, huzalok nagy választékban.

Keszleten nem lévő aiiyagok szállítása 24 óran belül, központi
telepi üikről.

Eiigedinéiiyek a kisker árból:
50.000,-Ft l'elett 5 %

200. 000, -Ft felett 8 %
[.'elha.sználóknak meiiiiyi scglől lüggetlenül 5%

Viszonteladókiiak iiagyker. ár!
Házhozszállitást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7 - 12
Tel/Fax; 06-26-363-900 , 06-20-9-563-900

BIZTOSITAS
2000-ben is készsége-
sen állok rendelkezé-
sükre minden hétfőn

15-17 óráig a
pilisborosjenői pol-

gármesteri hivatalban.
Süveges Lászlóné

ÁB-AEGON teriileti
képviselö

Tel: 336-865

Schrauf László

vállal:

csempézést,
márványozást

és kisebb
kőmüves

munkát

garanciával.

Pilisborosjenö,
Lskola u. 16.

Ujra megnyílt a
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS BOLT

a Pöttöm ABC mellett,
aFőút35. sz. alatt.

Kaphatók:
hazai és déli g^'íünölcsök,

zöldségfélék, primöránik, aszalt
gyiimölcsök,

különbözö öntetek, szószok, friss

tanyasi tojás, vecsési savanyíiságok
Nagy választék, piaci árak!
Nyitva:H-P8-13; 14-17

Szombat: 7-13
Szeretettel vár nüiiden kedves vásárlót

SclirafLászlóné

^t>w^_
'^

%b-

336-686
06-30-9-919-391

.^VTTTTVTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTVVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTT''

f{ásfi09G^f/itái6f iíaffcsfí-tnik f

06-26-336- fSO

CrffST^ tf.

Alapította: az Öiikonnáiiy/.at Képvisclö Testtilete
t'clelös kiadó: Szegedi Róbert polgániiestei
Felelös s/erkcsztö: Fáyitó dr. Pcter Emese

A s/erkesztöség cíinc: 2097 ['ilisborosjeiiö Fő u. 16.
Tt': 06-26-336-02S, Fax: 06-26-336-313.

Typogralia: Wiiidisch Luszló Nyomdai iniinkak: Pethö Kft.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2, 1Q9<). Terjeszti: a Magyar Posta

(..



Wt9

-i -^
7. évfolyam 4. szám 2000. április

1848. március 15-re emlékeztünk

Az önkonnmiyzat képviselö teslíileléfiek Ok-
tatási-, Sport és Kulturális Bizotlsága rende-
zésében iiiárc/tis ]5-én íimiepi viegeiiilékezést
tartottimk aMüvelödési Ház nagyteniiélwi.
Mint minden üimepi megemlékezéskor, ez
alkalonmial is sikerült a rendezöknek és a

műsor megszervezőjének Bereczkiné
Szendrey Evának meglepetést szereznie a
megjelenteknek, akik között számos képvise-
lö is megjelent.
Nagy Aiiett a Müvelődési Ház Színjátszó
Körének tagja a HÍITUIUSZ közös eléneklésére
kérte f'el az ümieplőket. Iimnár - mondhatni -
hagyomanyosan Stampt Román volt az ümie-
pi "kórus" szólamvezetője, köszönet érte!
Az első meglepetést a Szinjátszó Kör(Nagy
Aiiett, Baki Agi Galgóczi Aiidrea, Módosi
Sára, Balázsi Katalin, Papp Sára, Mészáros
Szabina, Kiss Enikő, Taskovics Judit a kör

vezetője) szolgáltatta. A szabadságharc idejé-
ből, Petőfi életének néhány mozzanatát, ver-
seinek részleteit elevenítették meg kávéházi
diszletben. Elöadásukon érződött a számtalan

lelkes próba, melyet a Művelődési Házban
töltöttek el az előadásra való felkészüléssel.

Taskovics Judit érdeme az összeállítás. a dra-

maturgia és, hogy a kör tagjaival közösen,
magas szinvonalon részt vett az előadásban
is. Dicséretet érdemel a kör tagjaival egye-
temben.

A nagysikerii előadás után a műsorvezető
Szegedi Róbert polgámiestert kérte színpadra
ümiepi beszéde megtartására.
A szónok nem volt kömiyíi helyzetben. Ne-
héz maiiapság a televízióban, rádióban el-
hangzott . 'nagypolitikai, frázist puffogtató,
hatásvadász, az üimepi alkalmat saját politi-
kai célokra kihasznált beszéddel terhelt tüme-

peiiiken valóban új, érdekes tartalonunal
meglepni az tümeplő közönséget.
Polgám'iesteriink bevezetésként a hazáiik
földrajzi elhelyezkedéséböl adódó évszakvál-
tozásokat, azok egyniást követő megiiyugtató

rendjét állitotta szembe a társadahni mozgás
folvamatos lüktetésével: "A társadalmi moz-

gás nem ismeri az éves ismétlődést, folyama-
tos változásban van. A polgárok számára el-
fogadhatatlan állapotok robbanásszerű válto-
zásokat idézhetnek elő."

A továbbiakban történelmíuik nagy sorsfor-
dulóit (1848. március idusa, 1956 októbere)
elemezte a polgámiester, párhuzamot vonva
az azonosságok között (évszakok változása-
kor, tavasz, illetve ősz elején kezdödtek, a fő
forradalmi réteg mindkét szabadságharenál
az ifjúság, a nenizeti öntudat erősödése fo-
kozta az elkeseredést, vértelenül indultak, ám
véres küzdelmekbe torkollottak).
Az előadó beszéd korabeli Európara, a nagy-
világra kitekintő részében megjegyezte: "Az
1848. máreius 15-én indult szabadságliarc
olyan esemény volt, mely szerves részét ké-
pezte az európai történelmi folyamatoknak.
Söt büszkeséggel kijelenthetjük: az 1956-os
forradalom világtörténelmi események elin-
ditójava is vált!"
Néhány történelmi gondolat ittán rátért az
aktuális mai történésekre, megemlitette a
média felelősségét közéletüiik alakitásában.
Az évezred váltás és a millenniumi év aktuá-

lis témáit taglalta, illetve bírálta, majd az
alábbi szép, megható gondolattal folytatta
előadását:
"Femm'iaradásunk, léttüik megamiyi dicső

pillanatat sorolhatnánk. Félelmetesen sok
balsorsú külső és belső viszály is szolgálhat
tanulságként, amit eszüiikbe véshetüiik. K.i-
rajzolódik, hogy magyarságunk létét két
alapvetö tényező biztositotta, őseuiktöl örö-
költ hitüiik ápolása és nyelvlüik összetartó
ereje. Mai élett'uik minőségének jobbításáért
folytatott legfőbb elérendőknek jelölhetjük
meg biztonságuiik megerösítését, egészségi
viszonyaink javítását, magyarsaguiik megma-
radását, és egészséges, művelt nemzedék ne-
velését. ''

Beszédének befejező részében a polgárok
anyagi jólétének megteremtését, a közintéz-
mények működésének jobbitását és ;i társada-
iom által kivánt egyéb elvárható jobbitó vál-
tozások szükségességét hangsúlyozva a szó-
nok kiemelte:

" Ajólét megteremtéséhez szükséges irdatlan
mennyiségű pénz előteremtése csak összefo-
gással, közös szándékkal és együtt gondolko-
dással lehetséges."
Az ünnepi beszéd után ismerös vendégek
okoztak meglepetést. A Tokaji Tibor vezeté-
sével müködö Urömi (Dröm Néptánc-műhely
kis csapatának előadását láüiattuk, " Kossuth
Lajos azt üzente" című táncukat adták elő.
Egy szál gyertya az asztalon búsuló legény-
nyel, a tizenkét pontot skandáló lány alak a
fiúk gyűríijében, összeroskadó hösök. Meg-
rendítő erejű, a forradalom leverését szimbo-
lizáló táncuk közben hatalmas pisztolylövé-
sek zaja töltötte be a termet. Ez a néhány lö-
vés az akkor elesett hösökért is szólt. Néhánv

lövés a csendben mily' megrázó, sokkoló, de
höseiiik a golyózápor közben vajon mit érez-
hettek, miközben a halál minden pillanatban
elragadhatta öket. A valóság vajon milyen
embertelen lehetett? A fíatal táncosok elö-

adása időutazásként szolgált, visszarepítette a
jelenlévőket a szabadságharc idejébe, méltó
zárása volt a megemlékezésnek.
A Szózat közös eléneklése után volt miröl

társalogni a büfében, és lassan a mai történé-
sekre, gondokra terelődött a szó.
A megemlékezés jó alkalom volt arra, hogy
önvizsgálatot tartsunk, s hogy mindemiapi
kicsinyes kis harcaiiik közben elgondolkod-
junk: mi ér többet, az önös érdek, saját időle-
ges jólétünk, mások legázolásával, megalázá-
sával, vagy a talán nehezebb úton megvaló-
sítható, de békében nyiigalomban eltöltött

élet az erók összefogasával tarsadaknunk,
hazáiik jobbitására.

Windisch László

Atartalomból:
. unnepi megemlékezés 1. oldal
. szerkeszői levél ;iz blvasólíhoz 2. oldal

. cgyházi hírek 2. oldal.

. kultúra, szabadidő, spört 3. oldaltól

A tartálomból:
. iskölai hírek3. oldal

. sport 4. oldal

. aMűvelődési Hazprogramjai

. orfosi fanácsok



FELHIVÁS
a Hírmondó olvasóihoz!

Kedves Olvasóiiik!

Közösségi életünk lapja, az egyetlen, mely idá-
ig minden lakoshoz eljutott, igen nagy bajban
vau. A Képviselötestület péiizügyi igénytüxket,
mely kizarólag a nyomdai költség és a teclmikai
szerkesztést foglalta magában:
*először úgy utasította vissza, hogy évi négy
lapszáinra ajáidott fel támogatást,
*majd ismételt beadványiiiikra 9 lapra elegen-
dő összeget hagyott csakjóvá.
Nehéz út elött álluiik, mert ezt a 9 példányszá-

mot is csak a következő módon tiidjuk elkészi-
teiu:

. Természetesen továbbra is ingyen dol-
gozik a szerkesztőség! Sőt, mint eddig,
ezen túl is saját pénzünkből készítjük a
fényképeket, saját technikánkkal állít-
jukelőalapot.

. Szomoríian kell azonban értesítenüiik
Onöket, hogy a takarékosság jegyében a
példányszámot 800 darabra kell csökken-
teníüik. Ezúton is elnézést kérünk azok-
tól, akikhez ezután nem jut el a Hír-
mondó!

Sajnos a kilenc testíileti tag közül idáig össze-
sen két képviselö mutatott érdeklődést (cikkel,

beszámolóval, kérdésekkel, tanácsokkal) a lap
iráiit. a többieket nem tudtuk bevomii ebbe a

szép és közösség fonnáló munkába.
A szerkesztőség kérelmet intézett a
Pilisborosjenőért Alapitványhoz, tániogassa a
lap femuiiaradását, bízunk beime, hogy a kura-
tórium átérzi gondjauikat, s talán később is a
korábbi példányszámban és terjedelemben szol-
gálhatjuk Onöket.

Pilisborosjenöi Híriiiondó Szerkesztösége
iievéhen:

Fáyné dr Péter Emesc föszerkesztö

KÜLTÜRA - SZABADIDÖ - SPORT
Összeáltitotta: Dienes Dóra

Meghívó Einladung

megemlékező koszorúzásra és szentmisére

Pilisborosjeiiő töriénetének legsötétehh korszakában 1946. áprílis
27-én és májiis 2-án a iiémet lakosság 85%-át marhavagofiokba
liényszerih'e, családokat, barátokat egymástól elszakih'a kiteleptiet-
ték Némefországba. 54 év távlatából a Német Kisebbségi Oiikor-
manyzat e tragikus eseményre emlékezve meghívja a falu lakossagát

2000. május 1-cn 16 órakor

a Reichel Ferenc Művelödési Haz elött lévő német emlékoszlop meg-
koszomzására és azt követő engesztelő szeutmisére, melyet Walper
Ferenc Prelátiis Ur celebrál német nyelven a Római Katolikus Temp-
lombaii.

A szeutmise keretén belül felszentelik a német kisebbség zaszlaját.

Eziitán szeretettel meghívjiik Ont és kedves családját a Művelődési
Ház nagytennében megrendezésre kerillő beszélgetésre és büfére.

zur Kranzniederlegung mit Gedenkgottesdienst

Z< deíi diistersten Epochen der Geschichte von Weindorf zahlt die
Vertreihmig von 85% seiner deutschslammigen Bewohner am 27.
April imd am 2. Mai 1946. Olnie Riicksiciit aiifBandeii der Faniilien
ii)id der Freiinde -wtirde dieser Teil der Bevölkenm^ nach
Deutschlaiid misgesiedeh.
In Eriimemng aii jene tragischen Ereigmsse von 54 Jaltren ládt die
Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit von Weindorf Sie und
Dire Familie

am Montag, dem 1. Mai 2000 um 16 Uhr

zu emer Kraimüederlegung an der Gedeiiktafel vor dem JosefReichel
Kulhirhaus und im Aiischluss daran zu einem von Pralat Fraiiz Walper
zelebrierteii Sühnegottesdienst iu deutscher Sprache ein. Iin Ralunen
der Gottesdienst wird die Falme der Deiischeii Minderheit eingewiht.

A RO>I KATOLIKÜS EGYHÁZKÖZSÉG 2000. ÁPMLIS H^I BÍREI

Csak nmitán kihunyt a féiiy, csak
mhitán láttvk. nrí a sötétség, csak
azíitáii látja elkápráztaton szemimk
a soha ki iiem alvó fiíz lángjál, niely
jobban világit és töhh nieleget ad,
mint a kiégő nap és az elliann'adó
atommáglyák.

02. Nagyböjt4. Vasárnapja
09. Nagybőjt 5. Vasárnapja
Elképesztö méreteket ölt hazáiikban
is az iijúkori és a gyennekbűnözés.
Tehetetlenül áll velük szemben a
társadalom. Kézzel fogható, hogy a
törvények szigorítasa, a rendőrök
csatasorba állítása, a börtönök építé-
se nem segít. A gyerekek ellen még
intézkedm sem lehet. Csak egy segít:
az itjú palántákat taiiítam, nevekii,
amig hajlíthatók!
16. Virágvasárnap
A 10 órai szentmse elött barka szen-
telés, majd a passiót énekeljük.
Mindenliató örökkévaló Isten. aki

megtetted, hogy Megváltóiik testet
öltsön magára és a keresztíialált vál-
lalja, azért, hogy az alázatossagának
utáiizására az emberi neimiek példát
adjon: engedd kegyes jóságoddal,

hogy türelmes szenvedésének tanul-
ságait maguiikban megörizziik és
megérdemeljük, hogy föltámadasa-
ban is részesek legyliiik.
20. Nagycsűtörtök
Az esti szentmisével megkezdi az
egyház a húsvéti szent három napot.
Ebben a misében íimiepeljük az 01-
táriszentség és a papság megalapítá-
sát, valanúnt a testvéri szeretet pa-
rancsát.

21. Nagypéntek, az Úr szcnvcdésé-
nek ünneplésc
Délutáii 3 órakor keresztúti ájtatos-
sag
Este: Igeliturgia - egyetemes kö-
nyörgések

Hódolat a szent kereszt előtt
Aldozási szertartás

22. Nagyszombat
Este húsvéti vigilia. Tűzszentelés, a
húsvéti gyertya bevitele, igeliturgia,
dicsőség, keresztségi liturgia, ke-
resztviz szentelés. az Eukarisztia

lihirgiája.
A mise végén következik a gyertyás
húsvéti könnenet (gyertyát nem kell
hozui, aKaritász biztosítja!)
Feszly Masa keresztúti ábrázolásá-

ban nagyon szépen szemlüik elé ve-
zeti a hétfájdalmú szent Szüzet. Az
utolsó állomásnál mmtha hallmá a

Szűzanya az alleluja nagyon halk
dallamát. Szeme mmtha elindult

volna Szent Fia lelke utáii és a pokol
tomácaban varakozó lelkek örömuj-
jongását hallaná: "Beteljesedett!"

Alleluja! Orök hála, dicséret, ma-
gasztalás legyen a mi Teremtőiik-
nek! Hála, hogy nem hagyott elseny-
vedni a halal ámyékában, Jézus
szenvedése összetörte a gonosz ha-
talmát, testvéreivé fogadott, s így
visszatérhetüiik az atyai házba, ha a
k arun k!

23. Húsvétvasámap, Krisztus fel-
támadása
Az íüuiepi szentniise keretében lesz
a Jubileumi Evvel kapcsolatban el-
készült szines ablakok inegáldása,
melyre kíilön meghívjuk azokat,
akik anyagiakkal hozzájániltak a
Jubileumi Ev megörökitéséhez.
KÖSZÖNJf'JK!

24. Húsvéthétfő

KIRÁNDULÁS
PANNONHAL-

MÁRA!

Idén is szeretettel hívjuk
idős barátaiiikat a Kantász

Csoport által szervezett
kirándulásra. találkozó

reggel 8 órakor a Május
Elsején rendezett zenés
ébrcsztőn, az autóbusz az

Onkormányzat elé 9 órá-
ra jön, s előreláthatóan
délután 4 órakor érke-

zünkvissza.

Jelentkezés:

. ONO vezetöjénél
Németh Lajosné Zsii-
zsánál: 336-094

. Fáyné Péter Emesé-

nél: 336-931

Min dcn költséget
(idcgenvezetés, ebéd) a
Karitász Csoport vállal.
Az elsőbbség tennészete-
seu a nyiigdíjas koriiaké,
majd a Karitász tagoké, de
ha marad hely, szíveseii
látuiik családtagokat is.

ISKOLAI HÍREK

Tanulóink írták
-sorozat-

Pilisborosjenő

Egy meleg öszi napon,
Kinéztem az ablakon.
At az ablakon a tájra, a Kevélyre és a fákra.
Végiguéztem a hegyeken
és völgyekeii.

A Kálvaria inellett a földeken,
Aratnak a kis traktorok szeptemberben.
Mezön a szél versenyt fut a lovakkal,
Patáik a földöii dobognak nagy zajjal.

S messze túl a réteken,

Egy teve legel csendesen.
Púpjától a talpaig szikla,
Nem moccan ö meg soha.

A töldút végéu áll,
A "régi, régi" vár.
S a kőfal tövében, a bokor alatt,
S a kövek közt ott szaladnak,
A féiiyes hatíi bogarak.

Wittmami Blaiika 7. oszt.

Alegszebb táj

Ez a tcij Pilisborosjenőtől nem messze találha-
tó. Számonira ez a mezö a legkedvesebb, mert
nyáron és télen egyaránt van bemie valanii
kiilönös. Nyáron, amikor leuyiigszik a nap,
gyönyörű naraiicssárga szine van és imnden
sokkal szebb, mint általaban. Téleu pedig azt
hiszik milyeii sötét van odakint, nagyot téved-
nek. Az egész legelöt a hold fénye árasztja el.
A "világosban" uem hallani semmi mast, csak
a kisebb rágcsálók motoszkálásat és a szél su-
sogasát. A legelő, aliol nappal mesébe illő lo-
vak játszadoznak, most anükor egy lélek smcs
itt, óriási a csönd. A faluból az utcai lámpák
csillogása szivárog át a vékony ködrétegen. A
mezőt szúró bokrok veszik köriil, néhol meg-
szakítva. Nekem ez a taj nagyoii szép, és remé-
lem mások is inegértik uiiért.

Gazsi Eszter 5. oszt.

Felsős farsang

A farsaug a beöltözöttjelmezesek felvonulásá-
val kezdődött. A felsősök köztil elég sokan búj-
tak jelmezbe. A legötletesebbjelmezek: Kató
néni lüska tehenével (Endrödi Attila), század
idézö Imyok ( S. oszt. láiiyok) , rongyos zsák
(Varga Csaba), ikrek ( ő.oszt. ) de a zsüri min-
deii résztvevőt csokivaljutalmazott. A beöltö-
zöttek értékelése után három terem állt rendel-
kezésíüikre. A bílfé, ajátékterem, valanünta
zsibongó, ahol táncolni lehetett; A társangon
nagyou jól éreztük maguiikat.

Lantos Piroska és Bozsódi Blaiika

5. oszt.

Itt a farsang, áll a bál...

Idén március 3-án rendeztük meg az 1-4. osztá-
lyosok hagyományos farsangi bálját. Jelmezes
felvonulással kezdődött a nndatság. Nagyon
sok ötletes, mókás és eredeti jelmezben gyö-
nyörködhettüiik. Magyar és német néptancok,
valamint galgainenti gyenneklakodalmas be-
mutatásával folytatódott a vígasság.
Bár a hely kissé szűkösuek bizonyiilt, ajó han-
gulat mindeiikit kárpótolt, ami csak fokozódott
a táiicház hevében. A táiicoklioz a háromtagú
zenekar húzta "talpalávalót."

Aki elfáradt a táncolásban, pihenésképpeu
kézmüveskedhetett, vagy a büfében csillapit-
hatta éhét, szomját.
A szülőkiiek ezúton is köszönjük letkes mun-
kálkodásukat a büfében, illetve azt, hogy az
idén is tinomabbnál-finomabb falatokat készi-

tettek. A hagyományörzés jelentőségét, meg-
tartó erejét bizonyitja Kodály Zoltán gondolata
1S:

" A hagyomány fonnái változhatnak, de lénye-
ge ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek
lelkétkifejezi."

Dillmont Eva

Március 15-i ünnepség az
iskolában

Március 14-én az 1848-49-es szabadság-
harcot az iskolások rendliagyóan ümiepel-
ték. Minden osztály előzetesen készítette
el azt a kis meglepetést, amit a zsibongó-
ban adott elő a többieknek. Ez lehetett
míísor vagy tárgyi ajándék. Az alsósok
énekeltek, táncoltak, a negyedikesek
villőzést adtak elő. A felsősök sok érde-

kességet mutattak be, a nyolcadikosok egy
vetélkedővel készültek. A hetedikesek

közül két lány Wittmaim Blanka és Feny-
ves Gyöngyvér írt verset. mely az alábbi-
akban olvasható:

Tavaszi zsongás

Olvad a hó és olvad ajég,
Patak a medréböl kilép.
Szürke gomolytelhőkből esö hull,
De ha kisüt a iiap, mmden kiviml.

Szél fújja fák kopasz ágait,
Cinege rendezgeti csapzott szamyait.
Ibolya nyilik öreg fa tövében,
Repked a pacsirta kecsesen és szépen.
Vadász leselkedik a rókára,
Gyík felfut a ház falara.
Meggyfa viragánál döngicsél a méhecske,
Esküvőre készülődik a tavaszi menyecske.

Az ünnepség virágok palántázásával zárult!

Tanulmányi versenyek

Kaán Károly biológia vcrseny

Megyei biológia versenyekrc válogató házi ver-
senyt rendeztünk. amelyen 5-8. osztályokig 23
taniiló vett részt.

Eredményeink.

S.osztály:
1. Enyedi Timea
2. Gazsi Eszter

3. Veres Róbert

Továbbjutá: Enyedi Tímea

6. osztalv:

1. Szentesi Kinga
2. Szabó Tamás

3. Szigeti Borbála
Továbbjutó: Szentesi Kinga

7-S. osztály:
1. Antonovits Dániel
2. Wittmann Blanka

3. Galgóczi Aiidrea
Továbbjutó: Ailtonovits Dániel és Wittmann

Blanka

Gralulálunk'

A vcrseny jutalniai'ásnt n hclyi Karitász C'so-
port tániogatta, köszöiijük segitscgüket!

Szentesi Zsuzsa

szcrvezö tanár

A Zrínyi Ilona országos matematika
verscny mcgyei fordulóján

iskolánkat 30 tanuló képviselte. A legsikereseb-
bek egyéni eredménycit az alábbiakban ismertet-
jük:
3.osztály:
Farkas Mátyás 798 indulóból 152. helyezés
4.osztaly:
ErdösAbel 819indulóbót 45. helyezés
Peltzer Dóra 75. helvezés

Gergely Enikő 151. helyezés
5-osztály:
Radics E.szter 886 indulóból 139. helvezés

6. osztály :
Illé.sTibor 711indulóból 31. helyezés
Szabó Tamás 84. helvezés

Szentesi Kinga 144. helyezés
Márton András 176. helvezés

7.osztály:
Antonovits Dániel 674 indulóból 16. helyezés

S.osztály:
Baki Agnes 591 indulóból 361. helye-
zes

Aiitonovits Dániel sikeres teljesítménye alapján
a díjazottak közé keriilt.

Gratulálunk!

Mocsári Józsej'

A Róiiiai Katolikus Egyliázközség niárcius
8-án nagy niennyiséizű kakaócsomaggal
ajándékozta nicg az iskola tanulóit. Koszö-
net érte!



Sport
Az 1999/2000. évi NB/II. női felnőtt és ifí bajnokság tavaszi fordulója

/Eszaki csoport/
Március 19.

Március 26.

Aprilis2.

Aprilis 8.

Aprilis 15.

Apri]is23.

Pilisborosjenö - Synergon SE Vac II.
felnőtt: lOóra

Pilisborosjenő -
Ifí:8óra30

Pilisborosjenő -
Felnőtt: 10 óra

Budakalászi SC. -
Ifi: 13 óra 45

Pilisborosjenő -
Felnőtt 15 óra

ifí: 11 óra30
Pilisszentiván

felnőtt: 10óral5

Esztcrházy TKF Eger
ifí: 11 óra30

Pilisborosjenő
felnőtt: 15óra30

Gödi SE.
ifí: 11 óra45

Veresegyházi NKSK -Pilisborosjenő
Ifí:9 óra felnőtt: 10óra45

Aprilis 30. Pilisborosjenő - Grassalkovich TE.Hatvan
Felnött: lOóra ifí. llóra30

Majus 7. Pilisborosjenő - Kőbánya Sport Klub
Felnőtt: lOóra ifi. 11 óra 30

Május 13. XVII.ker. Lakóhelyi SE. - Pilisborosjenő
líi: 13óra felnőtt:14óra45

Május21. Pilisborosjenő - Érdi VSE
Felnőtt: 10 óra ifí. 1 1 óra 30

Május 27. Gyöngyösi FKK - Pilisborosjenő
Felnőtt: 11 óra ifi: -

Hazai pálya: Solymár, Terstyánszky Ödön u. 89.
Solymári Sportcsarnok

Ismét szépen szerepelt községünk lakója Tasi Tamás futócéllövő, aki a
Sike, Angyán, Tasi trió tagjaként vett részt ;i müncheni légfegyveres EB-
n, és nyert a 30 plusz 30 lövés számban. Gratulálunk!

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár program ajánlata

A húsvéti készűlődés jegyében színes kézműves
programmal várja a gycrekckct a
Művelődési Ház a Fő út 16-ban.

április 21-én 15-17óráig: kézműves foglalkozás
22-én 15-17 óráig: tojásfestés

IVIájus 1-jén reggel 8 órakor zenés ébresztő lesz a |
Művelődési Ház előtt.

Hangulatos fúvós zenét hallgathatnalí a majálisozók
kb. délelőtt 10 óráig.

A felnőttek részére

április 23-án 20 órakor
HÚSVÉTI LOCSOLÖ BÁL lesz.

Sramli zene, büfé várja az érdeklődőket.
A jcgyeket elővételben meg kell vásárolni!

A Könyvtár nyitvatartása:
hétfő: 17-1831)
kedd: 09-11-ig
szerda: 09-11-ig
péntek: 17-1830

Az állandó programok továbbra is várják a szórakozni, sportolm vágyókat.

Tavaszi Művészeti Hét

Pilisborosjenön

Idén március középén keriilt megrendezésre a
Tavaszi Művészeti Hét rendezvénysorozat.
16-án, irodaln-ii délután keretében szinjátékot és
verses összeállítast adott elő a Taskovits Judit
vezette színjátszó kör. A 4-8. osztalyosokat
magába tbglaló tehetséges "kis színészekkel"
Judit ősztől mmikálkodik csupán, de már mos-
tani előadasuk is - Minden egér szereti a sajtot
ciimnel- kiváló felkesztiltségükiiek, előadas-
módjutai ak köszöiilietöen nagy sikert aratott. S

hogy kiknek köszöiiliető még ez az élméiiy?
Ime: Mészáros Szabma-Papp Sára 4. oszt.
Módosi Sára ő. oszt. Kiss Enikö - Balázsi Kata-
lin - Galgóczi Aiidrea 7. oszt. Baki Agnes -
Nagy Aiiett 8. oszt.
A szíujátszók után az elsösök név szerint szólít-
va vehették át azt a Milleiuúunii könyvcsoma-
got, melyet ebben az évben mindeu első osztá-
lyos tanuló kézhez kapott.

Figyelem!

A fényképen látható alapitóbiak köszöiúietően az 1910-es évekbeii inár míikö-
dött a Pilisborosjeiiői Civil Kör. Szeretnéiik ismét létrehozni. Olyan polgarok
jelentkezését várjidí, akikiiek hiáuyzik egy korhatár nélkíili kulturált társasag, és
baráti jó hangulatú, pártatlaii beszélgetések légköre, akik az összejövetelek al-
kalmával felvetödött kérdésekre a választ megtudják keresni és hajlandók részt
veimi azok megoldásában faluiikért! Az összejöveteleket a Művelödési Házban
tartjuk. A jelentkezések lezajlása után értesítjük a tagokat az első talalkozó idő-
pontjáról.

17-én a zene költözött be a művelődési ház falai

közé. A Zeneiskola iiövendékei közül tizeiilie-

ten mutatták be tiidásukat zongorán, fumlyaii,
gordoiikán, klarinéton vagy trombitan, s tették
kellemessé a délutánt a kevés szamú közönség
számára. Kedves élményt jelentett szamoinra a
legfiatalabbak imndent beleadó játéka, kik lá-
bukkal vagy szemükkel is hozzaadták az íitemet
pluszként, niintegy megadva maguknak a dal-
lam ritmiisát.
A tellépők: Zakariás Janos, Horváth Boglárka,
Horváth Orsolya, Bozsódi Blaiika, Bozsódi
Borbála, Temleiter Zsófia, Havasi Petra, Dér
Assia, Tóth Agnes, Szentesi Kinga, Radics Esz-
ter, Takács Fábiaii, Gergely Enikő, Cserhalmi
Tamás. Kiss Gábon Horváth Vüctóna. Bereczki

Aiital. Köszönet a felkészitő tanárok - Széll
Agnes és Balogh Csaba - mmikájáért.
Lyiikas zsakkal érkezett Sándor, József, Bene-
dek. hiszen hiaba volt a sokiele télbúcsúztató
népszokás, az igazi tavaszt a szombaton meg-
rendezésre keriilő Tavaszváró program sem

hozta meg. A rendezvényen a néptánc vette át ü
szerepet, és a Napvirág zenekar kiséretében
láthattiuik táiicokat a pilisborosjenö óvodások-
tól Eva uém vezetésével, az iskola 2. a osztálvos
csoportjától Csaba bácsi vezetésével, az iirömi
Oröm Néptáncműhely Csillag csoportjától Totó
vezetésével. Meghívott vendégként szerepeltek
még a békasinegyeri Kmcsö egyilttes néptánco-
sai.

20-án, a rendezvénysorozat záró programjaként
a Nenizetiségi Dalkör hangulatos műsora volt
hallható.

Ez a Művészeti Hét elsösorban gyennekelőadók
műsorára épíilt, akik az elkövetkezendö évek-
ben tudásukat még tovább gyarapitják, fejleszt-
hetik. Kiváiiom, hogy e rendezvény hagyo-
mányként épüljöu be a falu életébe, a szereplők
tovább mmikálkodjanak, a rendezők lelkesedése
töretlen maradjon, a közönség pedig egyre na-
gyobb számban legyen részese községíuikben
felcseperedő kis művészeüik sikereinek.
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A Kultúra napja
-2000. jan. 22. -márc. 12.

A 2000 éves kereszténység és az 1000 éves Ma-
gyar államiság fennallásának jubileumát ünnepel-
jük.
Ehhez kapcsolódik községtink 300-400 év közti
községalapitása, melyet a Plébániatemplom hiteles
dokumentiimai őriznek.
Több 14. és 15. századi forrás említi a Plébánia-

templomot. 1756-ban a régi templom anyagát is
f'elliasználva építik fel a birtokos klarisszák támo-
gatásával az új Plébániatemplomot. A 14 segítő
szent, kiváltképpen Szent Vid tiszteletére éptilt
templomunk 1698 óta plébánia.
Műemlékjellegíí a templom és a plébániaház.
A tablóban, amely a kultúrház felső folyosója fa-
láii van elhelyezve. dokumentumok fénvniásolatait

láthatjuk. Az eredeti példányok a Plébánián talál-
hatók.

Az egyik itt látható dokiimentum hatodik Piusz
papa adománya a községnek. Ez a 14 éves Szent
Vid ereklyéje, ami az oltár fedlapjába van bele-
épitve. Az ereklyét 1777-ben kapta a templom. Ezt
az eseményt az egyházközség minden éven meg-
ünncpli Búcsi'i idején. ami a júniu.s 15-ót követő
vasárnapra esik.
Továbbá a tablóban látható egy dokumentum a
temetSkeresztről, amelyet Koller György 1832-
ben készített.

A templomt'eljáró lépcsoje nielletti keresztet Tiiehl
Jáno.s apja Józsefés tia Józset' 1832-ben állíttatta.
Látható még a Rozália kápolna építésével kapcso-
latos okirat is. 1833-ból.

Egy másik okirat Ignacies Gottwald plébanos ko-
rából való. Látható egy 1800-ban készült foto má-
solata. a kép aljan német nyelvü felirat: "Németek
bevándorlása Magyarországra".
Még egy fontos dokumenhim érdemel említést.
amely a tabló alján helyezkedik el, az 1698 óta az
egyhazközséget vezető és szolgaló papok névsora,
itt tartózkodási idejiik évszámokkal feltüntetve.
Megköszönöm mindazok segitségét. akik adomá-

Amihez nem kell orvos...
Tanácsok egyébként egészséges felnőttekiiek és
szíilőkiiek.

Laz
A legtöbb lázas betegségnek hétköznapi oka
van. E betegségek rendszerint antibiotikumok
nélktil gyógyulnak. Orvos jóváhagyása nélk-íil
sose szed]eii antibiotikumot! Az antibiotikum
nem lázcsillapitó!
Mi a teendö láz esetén?

38 C-tok fölött lázcsillapitás szükséges. Erre
alkalinas a Paracetamol, vagy inár iiéven
Rubophen, Paiiadol stb. Jó gyoniriiak bevehet-
iiek Kalmopynnt vagy Aspyrint (inás iróven
Colfarit), de sosem éhgyoinorra. Az Algopyrin
is hamar leviszi a lázat.

39 C-fok t'elett priznic vagy hűtöfiirdő a legha-
tékonyabb. A pnzuic 4-5 perceiiként valtott
állottvizes borogatást jeleiit nagy felületeii.
Laiigymeieg legyen, iiejéghideg!
Ha On lázas, feküdjöii ágyban, étkezzeii diétá-
saii, igyon sok-sok Iblyadékot! Ha a magas láz
3 napon tíil tart, vagy egyéb súlyos tünetek tár-
sulnak hozzá hivjon orvost!
Megfázás. iiátha

Mindemiapos betegség, mely nem igényel anti-
biotikumos kezelést, még akkor sem, ha lázzal
jár. I-Ia köhög, emlékezzen ra, hogy a legjobb
köptetö a viz, igyon sok folyadékot, hig teát,
különösen jó a hársfatea, mézes tea. Silialálasra
legalkalmasabb a konyhasós-szódabikarbónás
fon-ó víz göze. Fajó torkát öblögesse meleg sós

nyaikkal és a dokumentumok másolatával hozzá-
járultak a kultúrális napok sorozat sikeréliez.
Köszönet a Kultúrház vezetőjének. munkatársai-
nak a nagyszerű rendezésért és az ezzet járó fárad-
sagos munkáért.

Galambos Ferenc

a Kulturális Bizottsag Elnöke

Der Tag der Kultur -
22.01-12.03 2000

Wir t'eiern die Jubilaen des Bestehens des

zweitausendjahrigen Christentums und der

tausendjahrigen Ungarischen Eigenstaatlichkeit.

Daran knüpft die Grundlegung unserer
Dorfgemeinde vor 300-400 Jahren. was die

beglaubigten Dokumente der Parochialkirche

bewahren. Mehrere Quellen erwahnen aiis den

XIV. und XV. Jahrhunderten die

Parochialkirche ... Im Jahre 1756 vvurde die neiie

Parochialkirche mit dem Zuschuss der

Besitzenden-Klarissen dtirch Wiederbenutzung
des Abbruchsmaterial der Altkirche

wiederaufgebaut. Zii Ehren der Schutzheilige,
vornehmlich z. E Sankt Vid. Hier ist seit 1698 ein

Kirchdort'.

Die Kirche iind das Pfarrhaiis sind

hi.storisch vvertvolle Bauwerke.

Hier im Kiiltiirhaus - ain obersten Korridor an

der Wand - ivird ein Tableau autgestellt, wo die

Kopien der orig. Dokumente zur Schau gestanden

sind. Die originalen Exemplaren sind in der

Parochialkirche zu besichtigen.

Hier kann man ein Dokument sehen. gespendet

vom Papst VI. Pius dem Dorf...

Die Reliquie des vierzehnjarigen Sankt Vid

vagy cukros vízzel.
Ainemiyiben a torkában lepedéket, a mandulá-
kon fehér tíiszőket lát, forduljou orvoshoz!
Orrdugulás esetén az alvást segiti az orrcsepp,
de csak néhány napig szabad használiú. Sokat
segíthet az iiifralampa melege vagy az arcra
rakott csomagolt meleg só. Sosem árt az
ágyineleg, a C-vitamin és egy-egy Aspyrin.
Ra. a hangja eltíiiiik, ne beszéljeii egy-két iiapig,
kemlje a torró vagy jeges italokat, doháiiyfüs-
töt! Ilyeiikor iiilialáliii sem szabad!
Hasmenés, hányás, gyomorrontás
A legtöbb hasmeiiéssel, hányással járó ak'ut
betegség niagától gyógyul. Egyetlen teendö a
lázcsillapítás (lásd: feiui.) Evést, gyógyszersze-
dést nem szabad eröltetiii. A gyomorrontás
okozta hányas rendszerüit fél nap alatt magától
abbainarad, a hasmenés 2-3 nap alatt szűnik
meg. Antibiotikiun rendszerint felesleges, a
Reasec, ünodiuin az első 2-3 napban kifejezet-
teii árthat. Fontos azoiibaii a diéta, a lolyadék-
és sópótlás. (Sózott száraz piritós, ropi, tea,
limoiiádé, késöbb húsleves, rántottlegvcs, főtt
krumpli levével, reszelt alma, banáii.)
Ainemiyiben a tünetek 3 napon túl hózódnak,
forduljoii orvoshoz!
Ha a tünetekliez erős hasfájas társul, azomial
forduljon orvoslioz!
Lumbágó
A derékfájás, a hattajás uépbetegség. Nem cso-
da, liisz gerinctüik 24 törékeny csigolyából,
porcokból és szalagokból áll, sok pici izület

wurde in die Altarplatte eingebaut. Im Jahre 1777

hatte die Kirche diese Reliquie bekommen von

Papst VI. Pius. Die Kirehegemeinde feiert das

alljahrlich am Kirchtag, was am nach 15 Juni

daraufíölgenden Sonntag kommt.

Sowie ist hier das Dokument über die Kreuz

vom Friedhof schaubar, was von Georg Koller im

Jahre 1832 gefertigt wurde.

Die Kreuz. was neben der zur Kirche fíihrenden

Treppe steht. wurde im Jahre 1832 durch Hans

Tüehl, sein Vater Joseph und sein Sohn Joseph

aut'gestellt.
Es ist noch eine Charta über den Bau der

Rosalie-Kapelle aus 1 833 zu besichtigen.

Eine andere Charta ist au.s der Zeit vom Pfarrer

Ignacies Gottvvald. Es ist eine Fotokopie aus 1800

zu selien, mit einem Aufschrift unten: "Anzug der

Deutschen nach Ungarn".

Noch eine Charta ist nennensvvert. vvas im

unteren Teil des Tableaus ausgestellt ist. Die
Namensliste dieser Priester. die seit 1698 die

Kirchengemeinde geftihrt und gedient haben.

aiifgezeichnet ihre Aiifenthaltszeiten in Jahren.
Ich bedanke mich bei allen Leuten für die Hilfe.

die mit Ihren Spenden und Kopien der

Dokumenten zum Erfolg des Kulturtages

beigetragt haben.

Ich möclite mein Dank dem Leiter. den

Mitarbeitern des Kiiltiirhaiises tíir die grossartige

Organisierung und miihselige Arbeit!

Vorsitzende des Ktilturausschusses

alkotja, és ez a labilis szerkezet egy életen at
cipeli felsőtestíüik terhét. Igeii sériüékeiiy. A
legtöbb gerincfajdaloin néhány iiap alatt elmú-
lik ha tehennentesítjük gerincmiket, többet pi-
hentüik, úszuiik, nem cipekedlüik, és megfelelö,
nigalmas feklielyet kerestüik inagmiknak.
Paracetamol vagy Algopyrin bevétele is sokat
segíthet.
Ha a fájdalom tíirhetetlen, vagy néhány nap
alatt nem enyhíil forduljon orvoshoz!
Ha orvost szeretne híviu hétköznap, lehetőleg
8-10-ig tegye meg a rendelök teletbnszámáii.
Hétvégéu az ügyeletes orvosnál ugyanebben az
időben. Slirgös esetben persze bánnikor hívhat-
ja az ügyeletes orvost, vagy a 104-es a Mentö-
szolgálatot.

dr. Borsi Zsófia
orvos

Fontos!

Allaforvos:
Dr. Mölnar Attila
06-30-9846-692

Dr. ifj. molnárAttila
06-30-9642-160



Orvosi ügyeleti beosztás
IP
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1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.
10. Dr.
11. Dr.

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Csiics Orsolya
Borsi Zsofia
Borsi Zsófia
BorsiZsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Kovács Levente

Csúcs Orsolya

l2. Dr.
IS. Dr.
14. Dr.
IS. Dr.
ló. Dr.
l7. Dr.
18. Dr.
l9. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22. Or.

Borsi Zsófia
BorsiZsófia
Csücs Orsolva

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Peterffy Lásfló
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Kovács Levente

Kovács Leveiife

23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
2S. Dr.
29. Dr.
30. Dr.

majiis
Ol. Dr.

Kovtics Levente

Kovács Levente

Csiics Orsolya
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia

Kovács Leveiite

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, bérleli. megbizási. adásvételi
szerzödések. stb... Végrendelet elkészítése.

Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznap 11-19 között a
336-504-es telefonon

Ít.

Dr. Kovács György
Dr. Veneszllona

Dr. Kormos József

Dr. Péterfly László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva

Dr. Borsi Zsófía

Oröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Oröm. Doktor 11. 21. 350-224
Oröm, Dózsa Gy. 18. 350-162
Pbj., Steinheim u. 2. 336-900
Oröm, Honvéd u. 24. 35 1-410
llröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440
Pbj. Rákócziu. 18. 336-007

Ejszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Héh'égén:
péntek 14°° liétfö reggel 8-ig

Muiikanapokon nappal, rendelési idöben (hétfotöl-péntekig) -
sürgős esetben - sziveskedjenek az orvosokat a rendelöben keresni.

Oröm. 350-224; 350-733. Pbj. : 336-308; 336-187

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bér-
beadás külföldieknek is, videofílmes

nyilvantartás, szamítógépes adatteldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremíiködés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Uröm, 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

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütortökig:

8-13 és 14-18óráig
Péntck:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig
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Megnyílt, bevezetö árakkal,
nagy anikészlettel!

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, diirva és
, . finomleinezek, huzalok nagy választékban.

Készleteu nem lévő anyagok szállitasa 24 órán belül, közpoiiti
teleptüikről.

Engedmények a kisker árból:
50. 000, -Ft felett 5 %

200. 000, -Ft l'elett 8 %
Felhasznalókiiak meimyiségtől függetleuül 5%

Viszonteladókiiak nagyker. ár!
Házhozszallítást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7 - 12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

BIZTOSÍTÁS
Készségesen állok

rendelkezésiikre

mindenhétfőn 15-17 óráig
a pilisborosjenői polgár-

mesten

lüvatalban.

Süvcgcs Lászlóné
AB-AEGON teriileti kép-

viselő
Tel: 336-856

06-20-9335-673

;'G'!sempezes, :]
mai'ványozás, kisieüb

kőművés münkák

garanciaval!

Schraufll-ászlö

PÍliSborösjeno,
IslíOláu. 16.

336-686
06-30-9-919-391

Frajna Imre
országgyíílési képviselö

fogadóórát tart
2000. május 29-én 1430 -tól
a Polgámiesteri Hivatalban.

Dr. Sztanyik László
( 1 éve ürönú lakos)

15 éves klinikai gyakorlat és
oktatás utáii megnyitotta
szülészeti-nőgyógyászati

magán rcndclőjét.

Obudai Egészségügyi Centi-um
III. Bécsi út 61.

Bejclentkezés:
436-73-44

Volskwagen Golf Vanant 5 éves,
garázsban tartott, extrákkal (ABS,
légzsák, téligumik, tetőtartó) eladó,

irányár: 2, 1 millió fonnt.
Erdeklödni. 06 20 99 74 582
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AIIergia, asztma, ekcéma, migrén, csontritkulás,
alacsony - magas vérnyomás, súlyfelesleg, stressz.....

ós inég sorolhatnaiik a ma emberének problémáit.
Megoldast keres? Segítséget vár?

Ncmzctközi kereskedclmi cég forradalminn új, XXI. századi,
világszabadalmazott tcrmékei altcrnativát kinálnak.

Erdeklődni lehet:
06-26-336-949

Alapította: az Oiikonnányzat Képviselö Testtilete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelős szerkesztö: Fáyiié dr. Péter Emese

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

Typografía: Windisch László Nyomdai inunkák: Petliő Kft.
Engedély szam: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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MÁJUSI SZÁMUNK A MEDITOP KFT TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT'

Kedves Olvasóink!

A múlt havi Hírmondóban szomorúan adtuk
hiriil, hogy lapunkat a megsemmisülés fenye-
geti, bár azt is jeleztük, hogy különbözö
forrásokat keresünk fennmaradásunk érdeké-
ben.

Nagy örömmel számolunk be, hogy a helyi
vállalkozók közül néhányan máris segítségünk-
re siettek.

Mint bizonyára észre is vették, ezt a lapszá-
mot a Meditop Kft. támogatta, s felajánlotta
segítségét az Utilis Kft. is, jelezte továbbá

Helyzetkép beruházásainkról

Amikor a címben megjelölt témáról szólok, le-
hetséges egyrésst a sürgó'sségi rangsor, illetve
az aktualitás szerint pergetni a gondolatokat,
de lehet a történések sorrendjében is fuwi az
eseményekfö állomásait.
Jelen esetben a két lehetséges megoldást ve-
gyesen fogom felhasználni. Mivel minden
ntíndennel összefügg, ezért az egyes témákat
elkülönítve tárgyalni nem is lehet.

Iskola bővftés

Az iskola fejlesztése évek óta alakuló komoly
ügy. A tervek komplett fejlesztési elvet rögzíte-
nek 200 fő tanuló befogadására. A terv össze-
tett: új tantermek építését, az ezekhez tartozó
szociális feltételek kialakítását foglalja magá-
ban: vizes blokk, étkező, melegítö konyha, tor-
naterem megépítését és a régi iskola épületének
felújításáti. részben átalakítását, s a tereprende-
zést. -~
A tanuló létszám elsősorban a nagyarányú bete-
lepülések révén jelentösen emelkedett. Ennek a
változásnak következménye, hogy amíg a váro-
sokban és országosan áltaiában az iskolák lét-

segítő szándékát a Pilisborosjenőért AIapít-
vany.

Bízunk benne, hogy a többi megszólított is
átérzi gondjainkat, s így talán biztosítva lesz az
egész évi megjelenés.

Nagyon nagy örömünkre szolgál és az
összefogás szép példaja, hogy egy a falunkba
nem régen költözött vállalkozás, a Római
Kiadói és Nyomdaipari Bt. jóvoltából ismét
1000 példányban tudunk megjelenni, hiszen azt
vállalták, hogy nyomdajukban önköltségi áron
állítják elő ezentúl a Pilisborosjenői Hírmondót.
Mindnyájuknak köszönjük!

szám csökkenésével találkozunk, nálunk és a
főváros észak-nyugati agglomerációjában növe-
kedéssel szembesülünk. Ajövöben milyen mér-
tékü lesz és mikor áll meg ez a folyamat, erre
választ ma biztonsággal adni nem lehet, csak ta-
lálgathatunk.
Ma a tény adott. Az iskolaérett gyermekeink
elhelyezése azonnali feladat! (Külső gyerme-
kek felvételét leállitottuk). A feladat megoldása:
új tantermek építésével lehetséges.

A teljes tervet utemekre bontottuk:
- Elsö ütemként négy tanterem felépítését kell
megoldani. A bövítö-fejlesztő tervek elökészftése
során több részintézkedés megvalósult, az életve-
szélyessé vált épületeket visszavásárlás és kiürítés
után lebontottuk, a régi számyat részben felúji-
tottuk, szervezéssel az elhelyezéstjavítottuk.
- Az új tantermek felépítése az állami fajlagos
költség adatokkal került be költségvetésünkbe.
Ezek 50%-át önkonnányzati pénzből kell biz-
tosítani (számadatok közlése azért nem aktuális,
mert még a pályáztatás előtt vagyunk). Az ön-
rész elöteremtésének több lehetösége van: in-
gatlan értékesités, rövid lejáratú pénzintézeti
közreműködés, más központi, vagy decentrali-
zált alapok megpályázása. Felmerül az a kérdés,
mi tönénik, ha az állami céltámogatást pénz-

A Hírmondó körüli aggodalmak felszínre
hozták azokat a véleményeket is, melyek a lap
tartalmát érintik. Minden észrevételt
köszönünk! Kérjük, hogy írjanak nekünk,
jelezzék, miről szeretnének hireket kapni!

Nagyon kérjük a képviselőket, hogy ne csak
a Kulturális Bizottság és a Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökei, hanem mások is keres-
senek meg bennünket, szívesen beszámolunk a
testületi és bizottsági ülésekröl, a falut érintö
problémákról és természetesen az eredmények-
röl és örömökről is.

Várjuk észrevételeiket!

hiányra vaió hivatkozással nem kapjuk meg? Ez
új helyzetet teremt, s az állami céltámogatásról
szóló döntés kézhezvétele után újra tárgyalnunk
kell. Az állami céltámogatásra 2000. április 3-ig
a pályázatot beadtuk. A várható döntési idöpon-
tig előkészítjük a kiviteli terveket (szükséges
kiegészítő adatokkal, anyagkiírás és egyéb in-
tézkedésekkel). Fő célunk íermészetesen az új
tantermek építése!
Fontos kisegítő megoldással is rendelkezünk.
Ez a megoldás több lehetöség megvizsgálása
után a Missziós Ház (ONO) helyiségeinek
igénybevétele maradt.
Ennek a megoldásnak - kihangsúlyozva a szük-
ségmegoldás szerepét - az alábbiak az előnyei:

a termek korábban is mindig oktatás céljait
szolgálták,
A szociális blokk teljesen új állapotban
rendelkezésre áll,
a melegitö konyha, tálaló, étkeztető ren-
delkezésre áll, az udvar minden igényt ki-
elégítő, a kömyezet csendes, oktatásra al-
kalmas,
a helyiséget a katolikus egyházközség
készséggel és ellenszolgáltatás nélkül áten-
gedi a kért egyéves időtartamra.

(folytatás a 3. oldalon)

ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

A tartaloiiiból:
< Hetyze&ép berBhSzásaiiifei 'ol (1. es 3. etáftl)

. Önkoi-fiiáByzatt rendfiletek, faírels,
iafbtmécióll, Nhft?ás@k (2-3 oldal)

o Egyházi hfrek 4. oNal 'S^^e^ ^^Sf^a^
''^JT' 3S.

A tartátonaWl;
. A M8velődési Hsz hírei, prograsgai (4.ot<I.)
. Otvasóiievél(5. (diíal)

. Orvosi taaáesok: az aBergía {5. oldal)

. Orwai ügyelet 6. oldal

. Hirdetések i>fbn'náci6k( 6. oláal)



Pilisborosjenő község Önkormányzat
2/2000 (III. 7.) számú

RENDELETE
az onkormányzat 1999. évi - 3/1999 (III. 10.)

szám alatt elfogadott
és a 12/1999. (X. 7.) és a 16/1999. (XII. 13.)

számú helyi rendelettel módosi'tott -
költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 1999.
évi költségvetési rendelet módosítását az aláb-
biakban fogadja el:

A költsé etés bevételei és kiadásai

l. §.
A képviselő-testület a Polgármesteri hivatal, az
intézmények 1999. évi költségvetését 304. 959
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

2. §.
A költségvetési bevételek forrásonkénti és szak-
feladatonkénti, kiadások jogcímenkénti és szak-
feladatonkénti bontását a rendelet 1-4. számú
melléklete tartalmazza.

3. §.
A rendelet 2000. március 8-án lép hatályba, ki-
hirdetéséről ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester jegyző

A mellékletek a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetők.

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének
13/1999. (X. 07. ) számú

RENDELETE
az önkormányzat tulajdonában lévő

önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéröl, a lakbérek mértékröl

szóló
4/1997. (III. 13.) számú rendelet

módosítása

A Pilisborosjenő község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő önkormányzati lakások és helyiségek bér-
letéröl, a lakbérek mértékéről szóló helyi rende-
letének 12. §. (1. bek.) az alábbiak szerint mó-
dosítja:

l. §.
A tén le esen fízetendő lakbér mértéke:

a.) összkomfortos lakás esetén 160 Ft/m''/hó
b. ) komfortos lakás esetén 120Ft/m2/hó
c. ) félkom&nos lakás esetén 80 FVm2/hó
d. ) komfort nélküli lakás esetén 40 Ft/m2/hó
e. ) szükséglakás esetén 10 Ft/m2/hó

2. §.
A rendelet 2000. január l. -én lép életbe, a lak-
bér mértékét ezen időponttól kell alkalmazni.

3. §.
A rendelet kihirdetéséröl a jegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
polgármester jegyzö

Pilisborosjenő község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2000. (III. 7) számú helyi rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdfjáról,

juttatásáról, költségtérítéséről

Pilisborosjenő község Onkormányzat Képvi-
selő-testülete a helyi önkomaányzatokról szóló,
többszörösen módosított LXV. számú törvény
(Otv. ) 20. §. (2) bekezdésében, valamint a
poigármesteri tisztség ellátásának egyes kér-
déseiröl és az önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továb-
biakban Ptv. ) 17. §. (1) bekezdésében foglaltak
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.)
l. §.

Az önkormányzati képviselő havi tiszte-
letdíja a polgármester részére megálla-
pított tiszteletdíj 18,79%-a (továbbiakban:
alapdíj). (16.350 FVhó).

2.) Ha a képviselő bizottságnak tagja a tiszte-
letdíja az alapdíjon felül - több bizottsági
tagság esetén is - az alapdíj 50%-a.
(24.525 Ft/hó).

3.) A bizottság elnökének tiszteletdíja az
alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági
tagság esetén is - az alapdíj 100%-a.
(32.700 Ft/hó).

4.) A bizottság nem képviselő tagja (külsös
tagok) az alapdíj 50%-ára jogosultak
(8. 175Ft/hó).

5. ) A kisebbségi önkormányzat elnökének
tiszteletdíja az alapdíj 100%-ával növelt
összeg (32. 700 Ft/hó).

6. ) A kisebbségi önkormányzat képviselő
tagjai - kivéve a kisebbségi önkormányzat
elnökét, a község képviselő-testületének
képviselő tagjait - az alapdíjrajogosultak.
(16.350 FVhó).

2. §.
1.) A képviselö-testület a képviselőt és a

bizottság nem képviselő-testületi tagját
természetbeni juttatásban részesíti a Ptv.
16. § (1) bek. a.) pontja szerint: az alábbi
táblázat alapján:

Megnevezés költségtérités (nettó havi összeg)

bizottsági tag 4. 875 Ft
bizottsági elnök 6. 500 Ft
kisebbségi önk. elnöke 6.500 Ft
kisebbségi önk. tag 3.250 Ft
bizottság külsős tag 1.625Ft

Záró rendelkezések

3. §.
1. ) A rendelet 2000. március 8-án kerül ki-

fiiggesztésre, rendelkezéseit egyébként
2000. január 1-től kell alkalmazni.

2. ) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kép-
viselök tiszteletdíjáról és egyéb jut-
tatásairól szóló 2/1999. (III. 2. ) és a
10/1999. (VIII. 5. ) számú helyi rendelet
hatályát veszti.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyző

A telephely engedélyekről

A telephely engedély alapján gyakorolható
ipari és szolgáltató tevékenységek vonat-
kozásában 15 éven át (1982-1997-ig) érvényben
lévö kormányrendelet szerint kellett eljámi.
Majd az e tárgyban kiadott 80/1999.WI. 11.
számú Kormányrendelet szabályozta újra az
eljárást.

A rendeiet hatálya kiterjed jogi sze-
mélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságokra, természetes szemé-
lyekre - egyéni vállalkozókra, bedolgozókra,
bérmunkát végzökre -, valamint a külföldi
vállalkozások magyarországi telephelyeire,
amelyek olyan ipari, szolgáltató, raktározási
tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és
a technológia során keletkezett anyagok,
illetőleg üzemeltetett berendezések miatt, a
végzett munkafolyamatok következményeként
egészségártalom, tüz- és robbanásveszély, vagy
zavaró kömyezeti hatásuk miatt levegő-, víz-,
talajszennyezés, zajhatás léphet fel.

Az egyes ipari tevékenységek gyakorlását
csupán épitési szabályzatban korlátozhatja a
helyi önkormányzat. Ennek alapján az adott
építési övezetben a helyi épitési szabályzatban
előírt feltételeknek meg nem felelő, vagy a
kömyezetszennyezési határértéket meghaladó
kibocsátással járó ipari tevékenység gyakorlása
megtiltható.

A Kormányrendelet 154 féle tevékenységet
sorol fel, melyek végzése során kömyezeti
ártalom léphet fel.

A telepengedélyezési eljárásért fízetendő
igazgatási szolgálati díj 5.000.-F1, a fellebbezési
eljárás díja ő.OOO.-Ft.
A kiadott Kormányrendelet 2001. június 30-ig
meghosszabbitotta a türelmi időt, mely alatt a
telephelyengedélyt minden érintettnek meg kell
szereznie.

Polgármesteri Hivatal

A Rumpold Kft. értesítése szerint
2000. június 22-én

csütörtökön lomtalanítás lesz.
Bővebb információval a

következő számban tudunk

szolgálni.

Pilisborosjenö Község
Onkormányzata

falugondnokot
keres, vállalkozási formában

történö működéssel.

Erdeklődni lehet ajegyzőnél:
06-26-336-028

BÉRBEADÁS
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
tajékoztatja az érdekelődőket, hogy a Pilis-
borosjenö Budai út 18-20. szám alatti ingat-
lanból 140 m2 területű helység kiadó.

Elsösorban szolgáltatói tevékenység végzésére.
Erdeklödni lehet: ajegyzönél a 06-26-336-028
telefonon munkaidőben. (8-16 óráig)

A RŐMAI KATOLtKÜS EGYHÁZXíÖZlSÉe 2WR, MÁJÜS HAVI HÍREI

Imaszándék: Hogy Kríszüts hüséges és
nagylelkü követésében igazán példaképünk
legyen a Szent Swz, Urunk Edesanyja!
Valahányszor a hónap nevén siklik át tekin-
tetünk, gyermekkori, bájos versike zeng fii-
lünkben:

Csingilingi gyöngyvirag,
O, be szép ez a világ.
Fű, fa, virág hannatos,
Napsugaras illatos.
Aldva légyjó Istenünk,
Szép tavaszt Te adsz nekünk.

Elgondolkoztató a dalocska, hiszen ahogy a
gyöngyvirág csilingelő bajával, finom illa-
tával megszépíti a tavaszt, úgy az emberek
élete szépségét, reményét adja Jézus édes-
anyja, Mária. O életünk májusa, rajta ke-
resztül kaptuk emberi voltunk legnagyobb
átkának, halálunknak megsemmisítőjét, Jéz-
ust. Ö tudja, hogy gyarlóságunk folytán mily
sok veszély vesz körül bennünket. Jézus,
mint'növekvő ember, sokszor szaladt Mári-
ához segítséget kémi. Mária a mi jó Anyánk
is, esendöségünk folytán igen sokszor szom-
lunk rá az O segítségére.
Ha ezt a hónapot az anyák napja teszi széppé,
a legszebb köszöntés Máriát illeti, ahogy az
ének mondja: "Vigyázz reánk Edesanyánk!"

01. Szent József, a munkás emléknapja

07. Húsvét 3. Vasárnapja
A nyolc boldogságról: "Boldo ok a lelki
sze én ek"
Nem azok a lelki szegények, akik szerény
szellemi képességekkel vannak megáldva. A
lelki szegények nagyon küiönböző adott-
ságokkal felruházott emberek, komoly szere-
pet tölthetnek be, új vívmányokkal gazda-
gítják a tudomány, a vallás, a művészet vilá-
gát. Arrói lehet megismemi őket, amit Szent
Pái mondott: "Mid van, amit nem kaptál?" A
lelki szegényekből hiányzik az élet kevély-
sége: "En ez vagyok, én ezt nyújtom, én erre
vagyok szerény, de erre aztán nagyon. " A lel-
ki szegény tudja magáról, hogy mindent Is-
tentöl kapott és mindenröl számot kell adnia
Istennek, amije van, az arra való, hogy szol-
gáljon vele, mert a talentumot kamatoztatni
kell. A lelki szegény pontosan tisztában van
az értékével, nem álszerény. Igy gondol-
kodik: "Amim van, azért kaptam, hogy ka-
matoztassam az egyház és a közösség javára.
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok."

14. Húsvét 4. Vasárnapja
Ma van a papi és szerzetesi hivatások
vasámapja.
"Meg vagy jelölve a kereszt jelével és ezt a
keresztet naponta hordoznod kell. Utadat
sokszor keresztezik váratlan dolgok. liyenkor
imádkozz és az Ur Jézus mindig ad erőt,

hogy elviseld a szenvedést. Mert ezt a segít-
séget mindig megadja. Minden aggódás és
félelem ellen a legjobb orvosság az imád-
ság."

(Szenl Maximilian Kolbe)

21. Húsvét 5. Vasámapja
Igy szól az Ur:
"Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál időt nekem.
Annyiszor akartam már mondani neked:
Itt vagyok számodra, de te féltél.
Annyiszor akartam már mondani neked:
Ne félj, veled vagyok, de nem hittél nekem,
hanem távolinak és halottnak gondoltál.
Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen
szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghall-
gatsz-e, vagy ha akarod, kikapcsolsz.
Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass,
akkor azt szeretném mondani neked:

ÖRÖKSZERETETTEL
SZERETLEK TEGED,

ENGEDD MAGAD SZERETNI!
(Martin Gutl)

28. Húsvét 6. Vasáraapja
A Hősök emléknapja

A 10 órai szentmise után
11 órakor a Hősi Emlékműnél megemlékezés

lesz a hősi halottakról és a háború áldozatairól.

A TIGÁZ Rt.
közleménye

szerint

a márciusi hónapban
mért

átlagos gáz fíítöérték
34, 04 MJ/m3 volt.

Virágvasárnapi Passió
Templomunk alkalmi kórusa nagyon szép élményt adott a Római Katolikus templom híveinek április 16-án
Virágvasámapján. Krisztus szenvedésének zenei felelevenítése mindig megrázó élményt nyújt a hívő em-
bereknek, az előadók pedig őszinte átéléssel közvetítették a szenvedő Jézus tragédiáját. Idős és fíatal együtt
énekelve idézte fel az eseményeket, s mintha Ady Endre is megszólalt volna:

"Járj közöttunk
drága Isten - Ember,

Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok"

Köszönjük a kóms vezetöjének Szimeth Géza kántor úmak és minden szivből éneklő tagjának!

A MtrelMési Ház Urei, prRgrainj|ai

Aprilis 13-án a Művelődési Házban a Költ-
észet Napja alkalmából adták elő műsorukat a
Szinjátszók. Az elöadás anyagát József Attila
verseiből^ állitotta össze vezetöjük Taskovics
Judit szihész. Az elhangzott verseket, megze-
nésített verseket nagy élvezettel adták elő a kör
tagjai. A rövid kis műsort nagy tapssal honorál-
ta a kis létszámú, de annál hálásabb közönség.

Sajnos úgy néz ki: még jó néhány
színvonalas előadás kell, hogy érdektelenséget
szenvedjen, amíg községünk lakói jelenlétükkel
támogatják az intézmény rendezvényeit. Hogy-
ha csak annyi embert lehetne becsábítani egy-
egy hasonló előadásra, mint ahányan egy vá-
sárra kiváncsiak, már nem dolgozna hiába az a
sok tehetséges gyermek, felnőtt, a szervezők.
Nagyon elkeseritő látni, hogy a sok munkát,
lelkesedést igénylő megmérettetésen a fellépők
jutalma a kongó terem.

Tisztelt Lakók! Legyünk büszkék gyerme-
keinkre, lakótársainkra, s arra, hogy a nem túl
sűrű forintokból, melyek ma visszajuttathatók a
kultúrára, müvelödésre, még áldozni tudunk
arra, hogy az évek óta tartó folyamatos anyagi
ellehetetienülés mellett a művelődés helyi szín-
tere ma még létezzen. Ha figyelemmel kisérik a
programokat, szórakozási lehetöségeket biztos
találnak megfelelőt maguknak. Jöjjenek el a
helyi kultúra házába. Szeretettel várjuk Önöket!

Windisch László

Színjátszóink az újpesti József Attila
Müvelődési Központban részt vesznek a Pest
megyei szinjátszó találkozón.
A Tavaszi Müvészeti szemlén elöadott 'Minden
egér szereti a sajtot' című előadásukat mutatják
be.

Sok sikert gyerekek!

Májusi programok

május 1. 8 óra
Térzene a Művelődési Ház előtt

Olcsó büfé várja az érdeklodoket.
Játszik: a Pilisvörösvári Ifjúsági Zenekar

május 14. 14 óra
Madarak Fák Napja.

Találkozó a Müvelődési Ház elött
A Kövesbérci erdőben változatos programok

várják Önöket.
A Pilisvörösvári Ifjúsági Zenekar ad

hangulatos zenét

május 21.
Gyermeknap a Teve-sziklánál ( 9 órától)

Várható vásárok:
május3. ; 17. ; 19. ; 24.



Építményadó mentesség

Korábbi építményadó tajékoztatónkat kivánjuk kiegésziteni
akövetkezökkel: _. ".., ^. ,_.,
Az 1990. évi C tv. VI. fejezet 50. § alapján a
építményadó mentesség az erre vonatkozo jogerös hata-
rozat'birtokában adhato. A Közigazgatási Hivatal, mint II.
foku adóhatóság állásfoglalása szerint al9/1974. (V. 18.)
MTSZ rendelet~4. § c., pontja alapján mindenkinek kapnia
kellett volna ilyen határozatot, de az akkori tanácsok nem
minden esetben egységesen adták ki ezeket, ami személyes
tapasztaíatunk szeíint is igaz a beérkezett dokumentumok
cTekely száma miatt. Ezértaz adóalany számára ye lelmezni

kell az irat meglétét akkor is, ha sem irattárban sem
magántulajdonban nem lelhetö fel.

Az akkori jogszabály szerint: 1971. év június 30. napját
követöen es "1986. január 01. napját megelőzöen hasz-
nálatba vett lakóépületek, valamint emeletráépités tető-
térbeépítés, lakásbövítés (különállóan v. toldaléképi t-

kezéssel is) létesitett lakást és lakószobát is megilleti a 25
éves mentesség.

Kérjük az'érdekelt adóalanyokat, hogy a fenti idöben
kapott Íiasználatbavételi engedélyük bemutatásáyal segít-

sék munkánkat az adómentesség megállapítása érdekében.
Továbbiakban ismételten felhívjuk a figyelmüket, hogy

minden adónem befizetéseit külön bankszámlán kezeljük.
Kérjük Önöket, hogy a különféle adónemek esetében a

megfelelő csekken történjék a befizetés a számlák közötti
keveredés elkerülése végett.

Megköszönjük figyelmüket
Polgármestrei Hivatal

Figyelem!

Tájékoztatom a
Tisztelt lakókat,
hogy B. Nagy Hel-
ga főépítész min-
den hónap utolsó
szerdáján tart fél-
fogadást a Polgár-
mesteri Hivatal
helyiségében.

Ajegyzö

Amit fontos tudni a földhasználati nyilvántartásról

. családtagja földterületét müveli, vagy bérlőként más tulajdonában lév6Jöldtemletet, hasmtL ;ami^he^^^^^^

a polgánnesteri hivatalban található. polgármesteri Hivatal

(Folytatás az elsff oldalról)

Helyzetkép beruházásainkról

A termek elökészítésével kapcsolatos
feladatokat megállapodásban rögziti az Egy-
házközség és az Önkormányzat. A vonatkozó
ANTSZ "hozzájárulást szóban és írásban is
megkértem a tiszti föorvostól.
Az"oktatáshoz szükséges bútorzatból a padokat
az elözetes megbeszélések szerint a nemet-
országi Hessen tanományi kapcsolatok revén
megkapjuk, kívánság szerint alsós vagy felsős
tanulók részére.
Az eddig megtett intézkedések alapján levon-
ható tanulság tehát:
összefogás esetén megoldhatatlan akadály
nincs, csak jóindulatú, megoldás-érzékeny
együttműködésre van szükség minden te-
kintetben. Szerencsére nagyon sok szülő, nagy-
szülő van, akik ilyen együttmüködésröl tettek
tanúbizonyságot: a szükségtermek kiválasz-
tásával, pénzforrások felkutatásával, bátoritó
közreműködéssel.

Szennyvíztisztító bővítés

Az 1992-ben eröteljesen megindult szenny-
vízkezelés fejlesztési program idején, a Szerve-
zö Bizottság elötanulmányában és a pénzügyi
lehetöségek" alapján a község szennyvízháló-
zattal való ellátásához 300 m3/nap kapacitású
szennyvízkezelési rendszer épitésétjavasolta.A
vizjogi létesítési engedély kiadásának idejéig
(1994) már a lakosság várható növekedése
alapján a vizjogi engedélyben a Vizügyi Igaz-
gatoság a beadott terveknek megfelelően a tisz-
títási kapacitás 600 m3/napra megemelésének
szükségességét jelezte. Jelenleg a tisztítóba ér-
kező szennyvízmennyiség konszolidált hely-
zetben 270-300 m3/nap körul ingadozik. Esős
napokon a szennyvíztisztítóba érkező mennyi-
ség a 680 m3-t is eléne. (Erre, illetve a megfele-
lö'szigorú ellenőrzö lépésekre a Pilisborosjenöi
Hírmondó következő számában még vissza-
térek!)
Megállapitható tehát, hogy szennyvíztermelésünk
normál napokon elérte a tisztitó teljesitményének
felsö határát, a bővítés halaszthatatlan!

Erre a feladatra a képviselötestület is meghozta
döntését. Az állami céltámogatásra vonatkozó
pályázatunkat 2000. március végén immár har-
madszor benyújtottuk. Eddig állami pénzhi-
ányra való hivatkozással visszautasították pá-
lyázatainkat. Alapvetö gond tehát ma is első-
sorban a kivitelezéshez szükséges pénz állami-
és önrészének előteremtése. (A jelenlegi állami
pénzforrások a folyamatos katasztrófák elhárí-
tása miatti átcsoportosítására utalok!)
A másik gond az idő sürgetése. A csatoma
hálózat beruházási feladatainak müszaki és
pénzügyi elszámolásának késedelmes és súlyos
tételekben rendezetlen állapota késleltette a
vízjogi üzemelési engedély kiadását. Elle-
hetetlenült a mai napig a csatornahálózat
beruházásának aktiválása és az elszámolás
folyamata.
Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos helyzetröl is
lapunk következö számában tájékoztatom a falu
közösségét, egyéb aktuális ügyekkel együtt.

Szegedi Róbert
polgármester

Tisztelt
Pilisborosjenöi

Polgárok!

Szeretnénk az eb-nyil-
vántartást a valós
helyzethez igazítani,
ezért kérjük Önöket,
hogy a mellékelt
nyilatkozatot kitöltve
mielőbb adják le az
ügyfélszolgálati iro-
dán, vagy postai üton
juttassák el a Polgár-
mesteri Hivatalba
(Pilisborosjenő. Fö út
16. ).

NYILATKOZAT
Az állat-eeészségügyröl szóló 1995. évi XCI törvény szabályai szerint bejelentési kötelezettségemnek eleget téve,

lb^ntetöj^rf eTel-osségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi adatok a valóságnak megfelelnek:

Tulajdonos neve, címe kutya fajtája neme szine egyéb adat, megjegyzés

Olvasóí levél
Kedves szerkesztőség!
Szeretném, ha az alábbi gondolatot leközölnék a Hírmondóban.

A rét Pilisborosjenön

Ez a rét a kedvenc helyem, oda megyek, ha bánatom, vagy éppenjókedvem van.
Kimegyek a napsütésre, a kellemes napfényre, s közben a lovak, a gyönyörű lovak
patadobogásait és jóízű ropogtatását hallgatom. Itt mindig jól érzem magam. Ez a
lényeg az egészben.
Remélem ez az öröm a gyerekeknek, felnőtteknek sokáig megmarad. Kérem értsék
meg ezt.

Köszönettel: Kara Fmzsina 6. osztályos tanuló

A Pilisborosjenői Civil Kör
első találkozója

2000. május 10-én 18 órakor lesz a
Művelődési Ház büfé helyiségében

A kezdeményezö tagok hangsúlyozottan nem kívánnak a
kör működéséhez politíkai irányelveket meghatározni.
Csak községünk jobbítása lehet a cél. Csak a vélt, vagy
valós sérelmeken túllépni képes közösség lehet úrrá
gondjain. Bármely helyi politikai, érdekérvényesítő egye-
sület, civil szervezet tagjatí szívesen látjuk a találkozón
fentíek megvalósítása érdekében!

A Kezdeményezők

Pilisborosjenö 2000. Az ebtulajdonos aláírása

Kedves olvasók!
Mint előző számunkban észrevehették Borsi

Zsófia doktornö tollából egészségvédö,
betegségmegelőző, a kialakult tüneteket kezelő
jó tanácsokkal, ismeretekkel szolgálunk Őnök-
nek. Az alábbiakban ismét egy aktuális témával
foglalkozik aszerzö.

Nemulasszael...

Az allergia

Az allergia kóros immunreakciót jelent: az
immunrendszer "ártalmatlan" antigénekre (a
szervezetben ellenanyag termelődését kiváltó
anyag vagy tényező) a szervezetet kárositó
"túlzott" reakcióval válaszol. Ez az allergén
behatolási helyén kialakuló krónikus
gyulladásban nyilvánul meg. Az atópia
(másnéven allergiás hajlam) asthmára,
szénanáthára, ekcémára, urtikáriára (allergiás
bőrelváltozás) és ételallergiára való hajlamot
jelent.

Az allergiás betegségek a fejlett országokban
egyre növekvö egészségügyi problémát okoz-
nak. Minden ötödik ember szenved tölük, a
tünetek az enyhe kellemetlenségektöl kezdve az
életet veszélyeztetö súlyos állapotig terjednek.
Mi a magyarázata annak, hogy az allergia
"civilizációs betegség"?
Az urbanizáció olyan mesterséges környezetet
jelent, amelyben az ember (a gyermek) egyre
kevésbé találkozik természetes anyagokkal, il-
letve élőlényekkel (kórokozó és nem kórokozó
mikroorganizmusokkal), viszont egyre inkább
mesterséges anyagokkal, szennyezett levegövel
kerül kapcsolatba. Többet tartózkodik zárt tér-
ben, ahol minimális a levegő cseréje (pl. Lég-
kondícjonálás), és ez juttat erősen allergizáló
anyagokat a levegőbe, illetve folyamatosan fel-
kavarja azokat.

Az allergiás állapotok leggyakoribb alakjai

Asthma bronchiale
Allergiás rhinitis
Allergiás conjunctivitis
Allergiás börbetegségek

-atópiás dermatitis
-kontakt dermatitis

-krónikus urticaria

-Rovarcsípés allergia
-Gyógyszerallergia
-Ételallergia

Mi a szénanátha?

Az allergiás rhinoconjunctivitís- ismertebb
nevén szénanátha olyan kötöhártya-,
orrgyulladást (inkább hurutot) jelent, amelyet
allergiás reakció vált ki.

Rhinoconjuctivitis allergica

Az atópiás betegségek- köztük az allergiás
rhinoconjunctivitis- gyakorisága világszerte
megnövekedett. A bizonyos évszakokhoz kö-
tött, szezonális tünetekkel járó "szénanátha"
mellett gyakori a perinneális forma, amely fo-
lyamatosan, vagy kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal egész évben naponta legalább egy
órás panaszokkal jár. A betegséget sokszor fer-
tözések, gyógyszerek, alvászavar kedvezőtlenül
befolyásolják.
Az allergiás rhinitis rendszerint serdülökorban
indul, és a fiatal felnőttkorban éri el maximális
intenzitását. Fontos azonban tudni, hogy az al-
lergiás rhinitis megjelenése csecsemö- vagy
felnőttkorban is lehetséges.

Mi okozza az allergiás rhinitist?

Az allergiás rhinitiszt a szervezetbe kerülő,
rendszerint ártalmatlan idegen anyagok
(allergének) okozzák, pl. virágporok, állati
szőrök, házipor, stb...A leggyakrabban elő-
forduló allergének a parlagfu, a fűpollenek, és a
fapollenek. Az allergiás rhinitisznek két formaja
van. A szezonális és a nem szezonális rinitisz.

A szezonális allergiás rinitiszben szenvedő
emberek legnagyobb részénél a parlagfíí a leg-
fobb allergén, de a füpollenek (kevésbé a fapol-
lenek) szerepe is jelentös. A virágporok nagy
része túl súlyos és tapadós ahhoz, hogy mesz-
szire utazhasson a levegöben, és így távolabb is
belélegezhető is legyen. Ezzel szemben a
nemvirágos növények pollenjei kicsik és köny-
nyüek, nagy tömegben, nagy távolságokra is
könnyen is eljutnak.
A perinneális (nem szezonális) allergének
között legfontosabbak a háziporban található
atkák, amelyek az ágyneműben, a szőnyegben
bútorkárpitban élnek, emberi hámfoszlányokkal
táplálkoznak. Az állati eredetű (macska, kutya,
nyúl, stb... ) allergénforrás többféle lehet (állati
szőr, hám, vizelet, nyál). A gombaspórák ked-
velik az eldugott, nedves, szellőzetlen helyi-
ségeket, fürdöszobák nedves sarkait, radiátorok,
hütőszekrények, légkondicionátók, bizonyos
élelmiszerek felületét. Az atkák és a gombák a
párás, meleg kömyezetben szaporodnakjobban,
ezért ilyen kömyezetben számuk ugrásszerűen
megno.

Mik a tünetek?

Az allergiás rhinitis jellegzetes tünetei a
szokványos megfázásra emlékeztetnek: vizes
orrfolyás, tüsszögés, orrfolyás, viszketés az
orrban, garatban és a szemben, valamint változó
mértékü gázolt orrlégzés. A szemek köny-
nyeznek, viszketnek, a szemhéjak beduz-
zadhatnak, a kötőhártya belövellt, erei kitá-
gulnak, vérrel teltek, ami a szem piros ere-
zettségét okozza. Súlyos esetben fénykerülés is
fellép.
Fültünetek: fíilfajdalom vagy nyomásérzé-
kenység fordulhat elő. Torokfájás és rekedtség,
mint allergiás tünetek általában ritkák, láz és
izomfájdalom kíséretében fertözés a legva-
lószínübb ok. Általános tünetek: fejfájás, inger-
lékenység, fáradtságérzet fordulhatnak elő.

Hogyan kezelik az allergiás náthát?

Oki kezelés:
Oki terápiaként napjainkban az allergénkerülés
áll rendelkezésre. A pollenexpozíció csök-
kentése ajánlott: - javasolt a pollenelőrejelzés
alapján, ha lehetséges - a pollenforrás el-
kerülése, illetve eltávolítása: magas pollenszám
esetén a lakáson belül tartózkodás és a

nyílászárók bezárása, bizonyos szabadban
történő aktivitások kerülése (főleg reggel és
napközben, amikor a pollenszám a leg-
magasabb), légkondícionálók vagy szűroberen-
dezések alkalmazása a lakásban, autóban,
lakáson kívül szemüveggel történö kötö-
hártyavédelem, valamint rendszeres hajmosás.
Minden olyan eljárás, amely alkalmas a
páratartalom csökkentésére, enyhíti a tünetek
erősségét.

Gyógyszeres kezelés:
A tüneteket kiváltó allergén elkerülése lenne a
legjobb megoldás, de nem élhetünk üvegbúra
alatt. Nyálkahánya duzzanatot csökkentő orr-
cseppet csak rövid ideig szabad használni.
Valamilyen antihisztamin tartalmú gyógyszert
tüdőgyógyász, vagy allergológus javaslata alap-
ján a háziorvos kedvezményesebben fel tudja
imi.
Az allergiás rinitisz nem gyógyul a szó eredeti
értelmében, de tünetei elnyomhatók, meg-
szüntethetök. Egy kórszerű kezeléstöl elvár-
hatjuk, hogy mellékhatások nélkul szüntesse
meg a kellemetlen tüneteket. Kérjük bátran
keresse fel kezelőorvosát - ha vannak ilyen
panaszai - a hatékony kezelés érdekében.

... csakazallergiáí!
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BorsiZsófia
BorsiZsófla
BorsiZsófia
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PéterjfyLasdó

BorsiZsófia

ÜGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,
polgárjogi, bérleti, megbízási,
adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészítése. Jogi

tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznapll-19közötta
336-504-es telefonon

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Kormos József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Éva
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Csúcs Orsolya

Üröm, Honvédu. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Üröm, Doktor u. 21. 350-224
Oröm, DózsaGy. 18. 06-20-9108-315
Pbj., Steinheim u. 2. 336-900
Üröm, Honvéd u. 24. 351-410
Oröm Dózsa Gy. u. 69. 350-440
Pbj., Rákócziu. 18. 336-007
Oröm Doktor S. u. 21. 06-20-9535-187

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyifrvatartási ideje:

Hétfőtől-csütörtökig:

8-13 és 14-18 óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Éjszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntek 14°° hétfö reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési idöben (hétfőtől-péntekig)
- sürgős esetben - sziveskedjenek az orvosokat a rendelöben keresni.

Oröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

ilisfeorosjenoi Tuzép
Budai út 2/a

Nagy választékkal, atacsony árakkal, ál;a<id6 akctóyta! várjuk
kedves vásdrlóinkat.

Kfnálatunk; tégla, cserép, zsindely, szigetelőanyagok, vakolatok,
gipszek, ragaszték, betonelemek, cement, mész.

Ömtesztett anyagolt: homok, sóder, 2x rostált, termőfold,
kulé kavics, stb.

Gáz-eseretetep. Konténeres és teljeskoru szállítás kedvezo aron
NyStvatartósi hétfotöl-péBtekig 7-17-ig

Otí-26-336-466, 336-188, 336-066
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3 Megnyílt, bevezetö árakkal,
Í 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 fi-

nomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készlelen nem lévö anyagok szállítása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
Engedmények a kisker árból:

50. 000, -Ft feleu 5 %
200. 000, -Ft felett 8 %

Felhasználóknak mennyiségtől függetlenül 5%
Viszonteladóknak nagyker. ár!

Házhozszállítást vállalunk!
Nyitvatartás: H-P 7-16-ig Szom. : 7-12-ig
Tel/Fax: 06-26-363-900; 06-20-9-563-900

PILIS2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO
KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás külfoldieknek is, video-
filmes nyilvántartás, számítógépes adatfeldolgozás, értékbecslés,

ügyvédi közreműködés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Üröm, 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

Ügyvezető igazgató: Kerényi István

BIZTOSÍTÁS

Készségesen állok
rendelkezésukre

mindenhétfön 15-17
óráig a pilisborosjeiiői

poIgánBesterí
hwatalban.

Süveges Lászlóné
ÁB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Csempézés,
már^ányozás, kisebb

kőmuves munkák

garanciával

Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.

336-686
06-30-9-919-391

Acélpa.jzs
Perfect Kfó.

Iroda: p.. .. zcst l-ás%ló

lielyi maatetárs:
Rácz-Parádi Erein
06-30-221-0161

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
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
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FÜZES GYULA

képviselö
minden hónap utolsó keddjén 18-20 óráig várja a polgárokat

a Téglagyár portaépületében.
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Alapitotta: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenő Fő u. 16.
Tel. : 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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JÚNIIISI SZÁMUNKAT AZ UTILIS KFT. TÁMOGATTA. KÖSZÖNJÜK;

Helyzetkép beruházásainkról

A 2000. májusi Pilisborosjenői Hírmondóban adtam rövid tájékozta-
tást a község lakóit is foglalkoztató beruházásokról.
Ezeknek időközben történt változásairól további kiegés/itéseket adok
közre és ezen témákhoz kötödö egyéb felmerült Ugyekben.

Iskola bővítés

Az iskola fejlesztését megindítottuk eröteljes ütemben, a kivitelezés-
sel összefüggő tervek készíttetésével.
Ennek egyik feladata a statikai tervek elkészíttetése, szükség szerinti
anyagkiírásokkal a kiviteli tervekkel, gépészeti tervekkel stb. Ismere-
tes az állami céltámogatáshoz pályázattal éltünk, amely a költségek
közel 50 %-át fedezné. A kivitelezéshez szükséges önrész a másik 50
%-ot az önkormányzat saját forrásaiból köteles fedezni.

(Folytatása2. oldalon)

Köszönetnyilvánítás

Pilisborosjenö Német Kisebbségi Onkomiáiiyzata köszönetét
fejezi ki mindazoknak a személyeknek, cikik május 1-jei
"Kitelepítési iinnepségünkön" szervezéssel, adakozással vagy
közremüködéssel elősegítették, illetve támogatták a rendezvény
sikeres lebonyolítását.
Pilisborosjenő, 2000. május 5.

StampfRomán
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Dank Aussprechung
Der Weindorfer Deutsche Minderheitsselbsverwaltung bedankt
sich filr alle Personen, die am l.Maj. veranstalteten Gedenkfest
"54 Jahre der Vertreibung" mit Organisierung, Spenden oder
Mitarbeitung die Vorbereitung geholfen haben.

Egy szép tavaszi kirándulás
A Karitas egyesület helyi szervezete majus 1 -én kirándulást szervezett hazánk művelődéstörténetének egyek fellegvárába, Pannon-
halmára. A kirándulásra a szervezet vezetösége meghívta a Nyugdíjas Klub tagjait is. A kiránduló csoporttal az autóbusz a helyi má-
jus 1-i megnyitó ünnepély után kellemes, szép tavaszi idöben indult. Utközben alkalmunk volt gyönyörködni a Kisalföld szép, üde
májusi pompájában.

(Folytatás a 4. oldalon)

BANKI HITELEK
közvetítése rövid határidövel!

Ingatlanfedezet szükséges!
Vállalkozók előnyben!

. gépekre eszközökre, stb.,

. lízing lehetőségek

. ISO 9001, EUkonformmi-

nőségirányítási és köniyezet-
központú iráiiyítási rendsze-
rek felkészítése, bevezetése

06-30-9722-215

Pilisborosjenöi
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla. cserép. zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek, cement,

mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termöl'öld. stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű szállítás

kedvező áron!

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

.
k. AÁÁÁAÁAÁ&áAA&ÁAAAÁÁAAÁAAÁAAAAAAA^AAAAAAAAAÁAAAAÁAAAA ^

Búcsú
Júniusl7-én20órától

a pilisborosjenöi búcsú alkalmából táncestet
rendeznek a Művelődési Házban.

Közreműködik:

a Broadway Trio + meglepetés vendég!
l.egalább négy meghívó megvásárlása esetén a
helyszinen l üveg pezsgöt sidunk ajándékba!

Ameghívóára: 1.000,-Ft
Olcsó büfé! llidcgkonyha megrcndelhető!!!

Meghívók csak elővételben vásárolhatók meg a
Művelödési Híff. irodajában hétköznap 9-1 1-ig,

vagy a déliitáii zajlo prognunok idcjén.

A tartahiiiibél:
. Hel3%elkép bwataáAaíaieFól (1 old.)
. Öaleorsmyzati i-esáelet ( 2. olá.)
. ^tó^hWs(3. oid.)

A pamoAsiití tóráBAiIa^ót ( 4. CId.)
A Nteégi civil swvezMésÉkröl (6. old.)

"-:ST̂ . ;_^. -;. _^

iiáSi'jSKS'fSSS-KSSi'^- -ass-se---^^-"Ka^iift.., ""

<3a^:fa<S><<a&>*^S>>.
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A tarfaloiiiNls
. Reagálások akttí^& témálsi-a (7. oUal)
. CseBdes töbfoség (9. olá.)
. Olvaséi W! (16. Cld.)
. A íyataiwftási Rapról ( 10. DM.)
. Kultfii-a-szabatiiítö-spwt (11. Ctá.)
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Helyzetkép
beruházásainkról
(Folytatás az elsö oldalról)

Ezzel összefiiggésben szüleletí meg az ön-
kormanyzat képviselő-testülct döntése
2000. majus 16-án, hogy a fejlesztéseink-
hez az önrészhez pénzt kell előtcrenrteni a
2801-2848 hrsz-ú ingatlanok megpályázta-
tásával, versenyeztetett eladásával egyben
és ennek sikertelensége eseten tclkenként.
Az építkezés idejére is biztosítjuk a gyere-
kek elhelyezését jó körülmények között.
Ehhez az Allami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat teljes mérvű táinogatását
megszereztük. Ez az engedély 1 tanévre
szól.
Az iskola igazgatója is részt vett a kisegítő
termek igénybevételével kapcsolatos meg-
beszéléseken.

Szennyvíztisztító bővítés

Ez a fejlesztés is alapvetően fontos a köz-
ség jó müködése szempontjából. Ehhez
szükséges önrész előteremtése egyazon for-
rásból kerül felhasználásra, mint amelyről
már szóltam az iskola fejlesztés kérdésében.

A szennyvízkezelő rendszer (tisztító és csa-
tomahálózat együtt) a 2000. 03. 31-én ki-
adott vízjogi üzemeltetési engedély alapján
kell szakcég közremüködésével üzemeltet-
ni. Ehhez elsősorban erre alkalmas és a fej-
lesztendő feladatok megoldásában hatható-
san együttműködö vállalkozást kell talál-
nunk, szerződést kötni. Erre vonatkozó pá-

lyázati felhívást közzótcttünk.
Az erdeklödés már megindult.
Az üzenieltetósi szerződós egyrészt av cii-
gedélyben rögzílett feladatok tcljcsítcsére
ad jogi keretut. A szerzödésbcn rögzíteni
kell a pilisborosjenői szcnnyvízke/elö raid-
szert bérleti feltételekkel adjiik át. lehát a
kö/.sóg hilajdonát bérleti dij fejóben, bórle-
ménykcnt íuljiik üzemeltetósrfc.
Ennek egyik kritériumii, hogy ;iz üzcmelte-
tövel meg kell egyezni a szennyvízkezelés
díjában, aniely az eddigi ideiglenes üzeinel-
tetésjogerős vízügyi engedély alapján foly-
tatódjék.
Ehhez a képviselő-testületnek szennyvízdíj
mértékére rendeletet kell elfogadiiia, amely
a lakossági szennyvízdíj fizetésének mérté-
két érinti.

A szerződéssel párhuzamosan az ingatlan-
tulajdonosokat érintő fontos ügyeket is ren-
dezni kell!
Ezek közül már ma láthatóak az alábbi

ügyek:
1. ) Községünkben a csatomahálózat

"elválasztott" rendszerben épült meg. Ez
aztjelenti hogy csapadékvíz nem vezethető
a csatomába. Csak kommunális szennyvíz
engedhetö a hálózatba, vagyis a háztartás-
ban keletkezett szennyvíz. Allattartásból,
ipari tevékenységből származó szennyvíz
nem engedhető a csatomába.

2.) Vizsgálni fogják a szennyvíz-
csatomába engedett szennyvíz minőségét.
Az OVH 4/1984. (II. 7.) rendelkezésben
előírt határértéket kell betartani. Szikkasz-
tásból, úgynevezett "döglött" szennyvizet
tilos bevezetni.

3. ) Vizsgálni köteles a bérlö az ön-
komiányzat közrcműködósóvel a szenny-
víztelepre beórkezö szeiinyvíz ininöségét és
fel kell tiu-ni a kiiigróaii magns határérték
feletti s/ünnyczö anyag fbrrásokat és azok
megszüntctesérc intézkedést kell tenni.

A próbaüzem soran tapasztaltunk egészen
szélsőséges szennyezeseket. Allati belsősé-
gek, egyéb szilárd hulladékok (rongyok
stb. ) kerülnek a csatomába, amelyek szi-
vattyú uzenizavarokat okoznak és megbont-
ják a szennyvíztisztító (miirt bonyolult bio-
lógiai üzein) működési egyensúlyát. Az
ilyen jellegű felelőtleiiségeket nagyon szi-
goní, kömyezetvédelmi bírságokkal bünte-
tik.

Akik nincsenek a hálózatra rákötve, azok
tartoznak a "szippantással" elszállított
szennyvizük elhelyezését szakcéggel iga-
zolni.
Ellenkezö esetben kömyezetszennyezési
bírsággal szembesülhetnek.

Arra kérek minden pilisborosjenöi lakost,
hogy szíveskedjék a leírtaknak megfelelő-
en használni a csatomarendszert. Védjük
együtt az alattunk elhelyezkedő karsztvíz-
bázisunkat utódainknak.

Szegedi Róbert
polgármester

AlcNálls figyrtenifeUiIváwfe!

Tuzvédelem

Tűzeseteket megelöző intézkedésként felhívom a községben lakó
és pihenő polgártársaink fígyelmét arra, hogy a nyár közeledtével
a szárazság miatt is könnyen keletkezhetaek helyi mzek.
Gondoljunk a szömyű veszélyre, amelyet elharapózó tííz okozhat.

Előzzük meg!
Erdőben csak gondos előkészítés után rakjanak tüzet!
A tüzrakó helyet csak 100 %-ban eloltott állapotban hagyjuk el.

Kutyaügy
Folyainalosaii kapjuk a bejcleiitéseket, az eb tartási kiadctt rendelet
be ncni tartása iniatt

A szabályozá-s tartalmazza a
4/1994. (II. 15) sz. önkormányzati rendelet.

Az ebekre e rendelet 4. § -6. § írja elö a szabályokat.
Arra kérem az eb-tartókat, hogy ezt a rendeletet a közösségben való
élet normális feltételeinek megőrzése érdekében mindenki tartsa és
tartassa be.

SzeUemi zavarok

Az önkonnányzat miiide.nkori képviselö-
testiilete a fcjlesztésekhez sxükséges pénzek.
(onrész) előteremtésére külön intézkedés soro-
zatot hozott 1993-tól folyaniatosan. Tehát 3
választási cikliison át.

Jelenleg a községnek nagyon fontos ugyekben
kell tovább lépnie. Az e fcladatok megoldásá-
hoz szükséges pény-forrást kell elöteremtenie.
Ennek egyik tótele: az egyházi tiilajdonban
volt 095. hrsz-ú ingatlan. Ennek a területnek
belteriilerbf vonását még az 1993. óvben intéz-
kedö képviselo- testület határozta cl.
A mai aktualitás a korábbi előkészítések soro-
zatát viszi tovább az eredeti cél megvalósításá-
hoz, mégpedig a község beruházásainak tőke-
fedezet céljára.
Az aktualitást felkarolta a jogi megalakulás
stádiumában lévő Pilisborosjenöi Községvédő
Egyesület, melynek vezetöi és szószólói Dér
András, Kara Árpád, Takács Zoltán urak, vala-
mint Dr. Fiák István ügyvéd úr.
A megalakulás föbb indítéka vélhetően az
említett földterület eladási szándéka elleni
tiltakozás.

Az Egyesulet képviselőivel és részben néhány
tagjával egyeztetések indultak meg. Az egyez-

tetések egyik fóruma a 2000. május 13-án ösz-
szehivott lakossági fórum volt. anielyre a pol-
gármester is kapott mcghívást szóban. snjiiála-
tos. a közbes/ólások taktikájával széttönék a
mondanivalómat és a gondolataim clmondásá-
ra már nem kaptam lehetőséget, mint ineghi-
vott vendég. Sajátságos veiidégfbgadói stilus-
nak foglam fcl.
Kirajzolódott egy alapkritérium. Megakadá-
lyozni az önkonnányzatot a továbbhaladás
céljára szolgáló pénz előteremtésóbcn, azzal,
hogy közben hangoztatták a inegvalósításra
váró feladatokat. Miután a véleményemet nem
mondhattain el, elhag>-tam a fórumot.
Ezt követöen ugyancsak pilisborosjenői lakos
a Népszabadság Pest Vidéki mellékletében
közzé tett egy írást "Csöd szélén
Pilisborosjenö" címmel.
Ügy vélem, hogy a község csődhelyzetéröl
ími - ország, világ előtt - akkor, amikor beru-
házásokra, állami támogatás elnyeréséért tet-
tünk komoly erőfeszítéseket nagyon
"erkölcsös és bölcs" dolog azok részéről, akik
községvédők.
A cikk alcíme is szellemi frissességet tükröz,
ugyaiiúgy, mint az összes emlegetett tétel.
Csak néhányra reagálok: mindjárt az első gon-
dolatfilzér: "augusztusban elfogy az önkor-
mányzat pénze!" Erre vonatkozóan nem isme-
rek testületi intézkedést. A másik ilyen jellegű

siipallat és a valós helyzetet nem tükrözö meg-
állapítása: "jogtalan AP'A visszai{iónylést" ir a
csatnrnacpités iitan.

Nem volt jogtalan, ezt ncm irta le senki, ha-
nem az AFA törvényben előirt, AFA körös
tevékenység késedeline a^ nk. lízt a csatoma
beruházással kapcsolatos inűsyaki átadás elhú-
zódása okozta. Sok-sok költscg vállalással az
önkormányzat átvette müszakilag a rendsz.en.
A vízjogi üzemeltetési engedély kiadása elötti
végleges és jogos ü/enieltetési szerzödést
megkötni nem tudott az önkomiányzat. Es
nem a c.satornáról szól az APEII vizsgálat,
hancm az 1996-os szeiinyví/tisztitó ügyekről.
Igy tovább sodródik a cikk adtlig, amíg egy
teljesen megalapozatlan és igaztalan állítást
nem közöl Marton Ferenc voll Csatomatársu-

lati Elnöktől, valami 70 millió forintos bevéte-
li buborékról, mely minden reális alapot nél-
külöz.
Nagyon hasznosnak tartanám, ha az újságban
megjelent cikket iró Szendrei Lőrinc körül-
tekintőbb lett volna.
Nem érzem az Egyesület és az újságiró részé-
röl a községvédö szándékot. Ezek után csak
arra kérem a község polgárait, ne ezen szelle-
mi háttérrel védjék a községet.

Szegedi Róben

Pilisborosjenő Önkormányzatának 4/2000.(IV.28.) számú ren-
delete Pilisborosjenő község Őnkormányzat 1999. évi zárszám-

adásáról

Pilisborosjenő község Önkormán)'zata a költségvetés alapján gaz-
dálkodó szervek beszámolási és könywezetési kötelezettségröl szó-
ló 54/1991 .(VI.12) Korm. rendelet, valamint a helyi önkonnányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. 10. §.d. bekezdése alapján az 1999. évi
költségvetés végrehajtásatárgyában az alábbi rendeletet akotja.

l.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költ-
ségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra.

2.§.
Az önkormányzat zárszámadása
Pilisborosjenő község Önkormányzata a település e rendelet mellék-
leteiben részletezett 1999. óvi költségvetési bcszániolóját:
- 69.959 eFt nyitó pénzkészlettel
- 26. 185 eFt záró pénzkészlettel
-185. 941 eFt bevétellel
-229.715 dFtkiadással
- 20.855 eFt módosított pénzmaradvánnyal

Az Általános Iskola (mint önálló)
- 216 eFt nyitó pénzkészlettel
- 309 eFt záró pénxkészlettcl
- 36.911,- eFt bevétellel

- 36. 819 eFtkiadással

- 597 eFt módosított pénzmaradvánnyal
1.428.439 Ft normatív támogatás visszafizetési kötelezettséggel

jóváhagyja.
3.§.

A zárszámadással egyidejűleg a kópviselő-testületjóváhagyja a
- 751153 szakfeladaton jelentkező 5.862 eFt
- 751845 szakfeladatonjelentkező 5.657 eFt
- 221214 szakfeladatonjelentkező 83 eFt
- 801115 szakfeladatonjelentkező 365 eFt
túllépést, összesen 11.967 eFt összegben.

4.§.
(1) Pilisborosjenő község Onkormányzatanak 1999 évi zárszám-
adási rendelete a kihirdetés napján lép hatályban.
(2) A kihirdetésről ajeg>'zö gondoskodik az SZMSZ elöírása alap-
ján.

Szegedi Róbert
polgármester

dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Mellékletek a hivatalban megtekinthetök.

Imaszándék: Hogy az Euhariszíiáhan imá-
dott és ünnepelt Krviztus legyen az élet
egyre készscKesebhen fogadott és megosz-
tott kenyere!

4. Drunk Mcnnybemenetele
\4indenhafó Istenünk, hadd ujjongjunk
szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki
hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztus-
nak mennybemenetele a mi fölemelkedé-
sünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsöség-
ben, oda kapott meghívást az egész test, az
Rgyház reménységben.

11. Pünkosd Vasámap
Islcn szerctete kiáradl szívünkbe a bennünk
lakó S/.entlólek által. Mi magy;m)k híresek
vagyiink pcsszimi/inusunkról, panaszko-
dunk akkor is. amikor scmini okimk sincs

rá
A hcgyi bes/cdbcn egésxen másról van szó:
"Boldogok, akik simak!" Ok azért szomor-
kodnak. ainiért valóban szomorkodni kell.

Esetleg megkapják - mint sokan a szentek
közül - könnyek adományát, tehát símak
saját bűneik miatt, van bennük öszinte bün-
bánat, ha hazainennek a miséről, akkor is
emlókemek: "Uram irgalmazz!" Tudnak
sími a bűn következményei, a temrószeti
csapások és egyéb tragédiák miatt, anii
mind benne van az emberi sorsban. Ebben
is Jézust követik, mert amikor ő ránézett a
templomra és a szent városra, sími kezdett,
mert volt oka, tudta, hogy miért, hányszor
akarta összegyűjteni a szent város fiait. Elő-
ször a bűn, a hűtlenség miatt, azután pedig
azért sírt, mert a hűtlenség majd büntetést
von maga után. Ezek tisztító könnyek, eröt
adnak, valahol katarzist hoznak létre az em-
berben, tehát: "Boldogok, akik símak!"

18. Szentháromság Vasárnapja,
Templomunk Búcsúja
Szent Vitus N\ál gazdag szicíliai ifjú volt, s
mikor keresztény lett, pogány atyja gyötör-
te. Ezért tanítójával, Modesztussal és dajká-
jával, Kreszcenciával együtt clhagyta őt és

Rómába ment. Mind a hármukat

Diocletianus végeztette ki 305-ben.

24. Keresztelő Szent János

25. Urnapja
Csak a mindenható tud ilyen óriási valósá-
got létrehozni. Feltámadása után 40 napra
elhagyta foldünket. Mégis, itt van közöttünk
a kenyér színében. O mondta, hogy nem
hagylak árván titeket. Hogy ne féljünk, O a
mindennapnak legszükségesebb tápláléka
alá rejtőzik. Növelni akarja lelkünket, tes-
tünket, igazi "testvér" lehessünk Vele.
Csodálatos nagy szeretet, melyet elménk fol
nem foghat, ember ilyet meg nem valósi't-
hat. Velem van jártamban-keltemben, bár-
csak ráébrednék erre a nagy kincsre, ahogy
Aquinói Szent Tamás oly egyszerűen fejezi
ki magát a nagy ajándék etőtt:

"Add, hogy egyrejobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, Téged várjalak "

29. Péter és Pál



Több olvasónk kórcsére ismét megkerü. 'i-
tük képviselöinküt, hoyy egy ilyen rovatnt
u' indíthassunk. Elsönek Szimeth Máriu,
a Szociális Bizottsáff elnökc heszámolú-
ját íesszük közzé

Beszámoló a szociális bizottság
munkájáról

A szociális bizottság elsődleges feladata,
hogy a rendelkezésre álló szűkös keretet
a falú rászorulói részére, hónapról, hó-
napra szétossza. Ebben a munkában a
szociális bizottság tagjai:

Heves László, Marton Ferenc

Szimeth Mária képviselők
és Pápai Istvánné
Szecsányí Bertalanné

külsös tagok vesznek részt. Esetenként,
az iskolát konkrétan érintő kérdések

megvitatásánál az iskolai gycrniekvtídel-
mi megbízottat, Kovács Károlynét is be-
vonjuk a döntéshozatalba. A bizottság
minden ülését, a Polgármesteri Hivatal
dolgozója, szakmai illetékese Víghné
Kalmár Veronika készíti elö, mivel a pol-
gárok hozzá nyújtják be kérelmeiket, és
tőle tudjuk meg a törvény vonatkozó elő-
írásait a különféle ügyekkel kapcsolato-
san.

Bizottságunk minden egyes kérelem elbí-
rálásánál a lehető legkörilltekintőbben és
a szűkös anyagi lehetöségeinket mérle-
gelve igyekszik igazságos döntést hozni.

KÍmSKL-ŐINKROVATA

Muiikánk révén meglehetösen pontos
képet kapunk a családok legnyomas/tóbb
prüblóin>iiról ós a legcgctöbl) szociális
jellcgű gondokról. Sajnos azt tapasztal-
juk. hoyy a/. alkutioliztiius ezeknyk az
okozója számos esetben. A másik igcn
jellemzö társadalmi problénia, a iiuinka-
nélküliség. Szeretnénk segíteni minden
bajba jutott emberen, de aki az igen ke-
vés pénzét is a kocsmába hordja, az nem
várhatja el megértésünket, olyan csalá-
dok rovására, akik kisgyennekeket ne-
velnek, vagy súlyos betegséggel küzde-
nek, vagy idösek és egyedülállóak és
még számtalan létezö okot sorolhatnék.
Atmenetileg szoktunk segíteni oly mó-
don is bajba jutott embereknek, hogy az
Idősek Napközi otthonába befizetjük né-
hány hétig ebédjüket, abban bízva, hogy
ez a kis segítség lökést adhat egy munka-
lehtítöség kcresésére, de tapasztalataink e
téren nem kedvezőek.

Arra szeretnénk mindenkit bíztatni, hogy
bizalommal forduljon bizottságunkhoz
támogatásért, ha segítségre van szüksége,
nehézségeink ellenére, amennyiben iga-
zolásai és az általunk végzett kömyezet-
tanulmány indokolja, segíteni fogunk!
Ezúton kívánjuk minden pilisborosjenöi
lakós fígyelmét felhívni arra, hogy nyi-
tott szemmel és érző szívvel nézze a kör-

nyezetében élő gyermekeket, felnőtteket
és időseket, hogy ha valahol súlyos szo-
ciális problémát tapasztal, de az érintet-

lek érthetö lenntartásaik miatt nem kí-

vánnak, vagy ncm menick támogatást
kérni, iiyugodtan hozzák tudomásunkra,
hogy lelietöscgeinkhe/. képest segíteni
tudjuiik.
I'emiószetesen ennek az üllenkezője is
előfordul mivel nemelyek kiapadhatat-
lan pénzforrásnak tekintik az Önkor-
mányzat segélykeretót és valótlan adato-
kat bemutatva, jogosuiatlanul fordulnak
segélyekért. Bíz. om abban. hogy megfe-
lelö körültekintéssel ki tudjuk szümi az
ilyen kérelmeket, hiszen célunk az, hogy
az a kevés pénzünk a legjobban rászoru-
lókhozjusson!
Végezetül kérem, hogy munkánkat támo-
gassák azzal, hogy vóleinényüket, meglá-
tásaikat, tapasztalataikat, öszintén osszák
meg velünk!

Tisztelettel: Szimeth Mária

a szociális bizottság elnöke

A szociális bizottság
közös fogadóórát tart:

minden hónap elsö hétföjén
17- ISóraközötta

Polgármesteri Hivatalban

vízszűrők tulajdonosai fígyelem!
Nagy József területi képviselö várja szívesjelentkezésüket az

1-326-1654, vagy a 06-20-325-5264-es telefonon.
K-edvezményes áron, házhozszállítással

juthatnak vízszűrőkhöz,

emé y
A Buda-kömyéki Bíróság

2000. július 17-töl augusztus 18-ig
nyári ítélkezési szünetet tart.

Egy szép tavaszi kirándulás
(Folytatás az első oldalról)

Pannonhalmához közeledve, a síkságból
kiemelkedö hegyen feltűnt előttünk a vár
és kolostor épületegyüttes szép látképe,
panoramaja.
Az autóbusszal kényelmesen feljutottunk
a Vár bejáratához, ahol a helybeli idegen-
vezetö fogadott bennünket. A Vár és ko-
lostor-együttes tönénetének ismertetése
után megtekintettuk a világörökséggé
nyilvánított épületegyüttest uraló szép
csúcsíves, korai gót stilusban épült. kupo-
lás tornyú bazilikát és az altemplomot,
melynek alapjait még Géza fejedelem
rakta le. A templom elötti (eraszról gyö-

nyörködhettünk az elénk táruló pannon
taj panorámájában. Utána a kolostor vi-
lághírű könyvtárát és a teljes épségben
megmaradt kolostori kerengöt tekintettük
meg, majd a végigsétáltunk a szépen par-
kírozott, virágágyakkal díszített kolostor-
udvaron.

A Vár megtekinlése után a liely hangula-
tához illő nevel viselő "Kolostor" étterem
várt bennünket ízletcs ebéddcl.

Dtbaii hazafclé beszélgettünk a látottak-
ról. Sok szó esik mostanában arról, hogy
az európai államok szövetségébe való
belépésünkhöz bizonyos "európai" szin-
vonalat kell elémünk, a kulturális, politi-
kai és gazdasági élet terén. Az európai
kultúra hazánkban már Arpádházi kirá-

lyaink idejében otthonra talált. István ki-
rály itt Európa szívében európai színvo-
nalú országot teremtett. Evezredes törté-
nelmünk során nem egyszer voltunk az
európai kultúra védelmezöi. liurópaisá-
gunkat nem divatos szavak, szólamok,
hanem balsorsvene történelmünk zivata-

ros sxázadaiban is megmaradt és megőr-
zött szcnt cmlékhelyeinek kövei igazol-
ják.
Dccsüljük ineg és ori/.zük tisztelettel tör-
ténelniünk tanúságtevö emlékhelyeit.
A Karitas egycsület lielyi szervezetének
ezi'iton is hálás köszönctunket fejezzük ki
a szóp és tanulságos kirándulásra való
meghívásért.

A Nyugdíjas Klub tagja

ÁRVÍKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSE

Falunk díszpolgára, Madeleine Allenspach asszony a szomorú tiszai árvízről értesülvén azonnal gyűjtésbe kezdett a szerencsétlenül
járt emberek megsegítésére. Pilisborosjenőn keresztül érkezett meg a hatalmas adomány, melyet Csépa község lakóinakjuttattunk el.
A csépai polgármester úr levélben köszönte az adományt és közreműködésünket annak eljuttatásában.

.^
Községi Öakormányzat

POLGÁRMESTERÉTŐL
5475Csépa, Rik6cziút24.

Szám:í^j , 2000

Fáyné dr.Péter Emese tanámőnek
a Pilisborosjenői Hírmondó szerkesztójének

PILISBOROSJENŐ

2097

Tisztelt Szerkesztőség !

Csépa Község lakói és önkonnányzata nevében szeretetteljes köszönetemet fejezem tí
a Pilisborosjenői Karitász Szervezet vezetöinek és tagjainak a településünknek adományozott
élelmiszer szállitmányén és az egyéb ajándékokért, amelyekkel a tiszai árviz szoritásának idő-
szakában segjtségünkre siettek.

Külön megköszönöm Madleine Allenschpach asszonynak a Svájcból küldött
nagyénékü adományt és azt, hogy volt szíves gondolni a Tisza mentí bajba jutott emberekre.
Felemelő érzés voh ezt tapasztalni.

Köszönettel és hálával tartozom Szimeth Géza kántor úrnak és Fáyné dr. Péíer Emese
tanárnőnek az adományozás megszervezéséén, s azért is, hogy a tiszazugi Csépát választották
megsegítésül.

C sé p a, 2000. majus 10.

,
SÉ^

i-'T,^-

Köszönjük a figyelmességet, a kedvességet
és az együttérző támogatást!

^Őszinte tisztelettel:

polgármester

Telefan/Fax: 06 5?/323-001
06 56/323-326

E-mail: inro^c>epa. >7.otnex. hu
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A rendszt'rváltás uzt u lehetöséget is elhozta, hogy valódi civiljogokkal élve. a társadalnm tagjai önként szrrvezödéssel különböző célú egyesülete-
ket hozzanak létre. Talán az sem vélrllcn, hogy a civiljugok tvkintetehen az E.urópai llnio hazánh-ól alkotott u. n. "országvélemcnyben" külön di-
csérettel illettc a mag\'ar h'zdeményezéseket. ' I''t:lzárkózásvnkat" niutatja, hogy' ki.'; fabtnkhan rgyszerre két tlyen kezdeményezés is indult. Az aláb-
biakban őkel mututjuk he.

A Pilisborosjenői Civil Kör

A Hírmondó márciusi száma bemutatta a Pilisborosjenői Civil Kör
fényképét 1908-ból. A nagybajiiszú, becsületes arcú felnöttek előtt gye-
rekeket is láttunk. Talán 6k is tagok voltak? A gyermekeik talán itt lak-
nak még? Kérjük a falu lakosságát, hogy akinek információi vannak a
régi Civil Kör életéröl, mondja el a szerveződő új Civil Kör tagjainak.

Felhivást tettünk közzé a márciusi Hirmondóban, hogy jelentkezze-
nek mindazok, akik a falu érdekében önzetlenul tevékenykedni kíván-
nak az újjáalakuló civil kör keretében. Bárki jelentkezhetett. Az áprilisi
Hírmondóban is szivesen hívtuk a falu lakosait első összejövetelünkre.
A május 10-én tartott megbeszélésünkön a következökrejutottunk.

A Civil Kör céljai: A becsületes életszemlélet és az összetartozás
érzésének erősítése Pilisborosjenőn. A lakossági közöny csökkentése, a
közérzet javítása. Fórumot kívánunk teremteni a problémák kifejtésére,
megoldására. Bár napi kérdések is elő fognak jönni, célunk mégis in-
kább a hosszú távú szellemi fejlődés biztosítása. A hagyományok ápo-

Pilisborosjenői Községvédő Egyesület

2000. április 25-én este a Művelődési Házban mintegy 40 borosjenöi
polgár gyűlt össze azzal a céllal, hogy megvitassák a falu néhány égető
gondját. A találkozó eredményeként egy egyesület született, s két sür-
getö kérdésben állásfoglalást fogalmaztak meg a résztvevök. Ezt eljut-
tatták a képviselőtestületnek.

lása, a hasznos új kezdeményezések támogatása, a falu életének színe-
sebbé tétcle. Rendszeresen tögunk találkozni, és egyszerűen jól kiván-
juk érezni magunkat. Igy lchetöséget biztosítunk a falu régi és új lako-
sainak, hogy aktivan bekapcsolódjanak a falu életébc.

A 'civil' szó magyarul 'polgárt' jelent, de hagyományőrzésből meg-
tanjuk az eredeti nevet: 'Pilisborosjenői Civil Kör'. A 'polgár' szó az
utóbbi évszázadban úgyis többféle jelentést nyert, ma inkább 'lakost'
jelent. Ennek megfelelően á Civil Kör rendes tagja lehet bárki aki ál-
landó bejelentővel Pilisborosjenőn él, és elfogadja a Kör céljait. Mások,
akik szintén elfogadják - de nem pilisborosjenői lakosok - pártoló tag-
jai lehetnek a Kömek. Baráti körként működünk, egyelöre hivatalos
bejegyzés nélkül, tevékenységünk teljesen nyilvános.

Az érdeklődőket örömmel várjuk következö találkozónkon 2000.
június 9-én, pénteken este 6 órakor a Művelődési Házban. Tíz perces
zenei program után a búcsú közelgő eseményeit és az új javaslatokat
fogjuk megbeszélni kötetlen, baráti körülmények között.

dr Fáy Arpád és Windisch László

A 2000. április 27-i képviselőtestületi ülésen az új egyesület képviselöi
bemmatkoztak. Az állásfoglalást tanalmazó levelet most a Hirmondó-
ban is közzé tesszük és kérünk minden, a faluért felelősséget érző
borosjenöi polgárt, csatlakozzon a Pilisborosjenöi Községvédő Egyesü-
lethez.

Takács Zoltán

A Pilisborosjenoi Községvédö Egyesület az
alábbiak közlésére kérte fel a Hírmondó szer-
kesztőségét:
Tisztelt Képviselő-testület'. Tisztelt Polgár-
mester Úr'
TiszteleUel értesítjük Önöket, hogy 2000. ápri-
lis 25-én a mellékelt jelenléti íven szereplő
pilisborosjenői lakosok a "Pilisborosjenöi Fa-
luvédö Egyesület" megalakítását határozták el.
Célunk, hogy a falu értékeinek megőrzése és
egészséges fejlődése érdekében, a helybéliek
életkörülményeinek javításában, valamint ter-
mészeti kömyezetünk óvásában tevőlegesen
részt vegyünk.
Egyfelől érzékeljük és méltányoljuk eddigi
erőfeszítéseiket, másfelől azonban tapasztaljuk
az egyre súlyosbodó gazdasági-szociális ne-
hézségeket is, ezért felajánljuk Önöknek
együttműködésünket.
Alakuló ülésünkön mindenekelőtt két halasz-

tást nem tűrö problémára kerestük mi is a vá-
laszt: az általános iskola épftésének ügyére,

valamint a papi földek énékesítésének kérdé-
sére.
Az általános iskolával kapcsolatban a7 az ál-
láspont alakult ki, hogy 2000. szeptember 1-ig
a minimálisan kót új tantercm megépítése el-
engedhetetlen, a folyamatban levö pályá^.at
eredményétöl fiiggetlenül.
A papi földek ügyében arra kérjük az Önkur-
mányzatot, hogy a 3012000 (IV .4. ) számú K'I'
határozatának végrehajtását tílggessze fel, a
határozatot vonja vissza. A lakosság tájékozta-
tása és véleményének megismerése nólkül új
döntést ne hozzon. Alláspontunk szerint feltét-

lenül indokolt egy komplex hatástanulmány
elkészíttetése, melynek vizsgálnia kell az in-
gatlan énékesítésének feltételeit, a falu gazda-
sági helyzetére, infrastruktúrájára és ökológiá-
jára, valamint az itt élök szociális, oktatási,
kulturális, egészségügyi, közlekedési, stb kö-
rülményeire gyakorolt hatásait. Amennyiben
bizonyságot nyer a terület énékesítésének
szükségessége, úgy kérjük az említett határo-
zat 2. pontjának megváltoztatását, más
altemativák felvétele révén. A "lakóház és/

vagy üdulöházas terület" meghatározás he-
lyett például javasoljuk a terület kulturális, re-
kreációs, egészségügyi, turisztikai vagy ide-
genforgalmi célú teljes vagy részleges értéke-
sítését, vagy apportálását, esetleg köszhasznú
társaság létrehozását.
Tisztában vagyunk, hogy levelünk az utolsó
óra utolsó percében született, ennek okát azon-
ban a faluban kialakult, évek óta tartó infor-

mációhiányban látjuk.
Tekintettel az érintett kérdések fontosságára
kerjük, hogy a hivatali rendben megszokott
válaszadási határidötöl eltekintve sürgősséggel
válaszoljanak felvetescinkre, továbbá a soron
következö teslüluti ülésen a 'l'estület tárgyalja

megjavaslatainkat lehetőséget adva Egyesüle-
tünk képvisclői számára a véleménynyilvání-
tásra.

Reméljük, Egyesuletünket jószándékú, scgítö-
kész partnernek tekintik. Ebben bizakodva
kivánunk munkájukhoz sok sikert.

Pilísborosjenő, 2000.04.26.
Dér András Takáts Zoltán

A Pilisbrosjenői Községvédő Egyesület
állásfoglalása

Mi, az Egyesület tagjai 2000. majus 13-i köz-
gyülésünkön, miután meghallgattuk a falu
vezetöit, az alábbi állásfoglalást hoztuk:
az Egyesület az Önkormányzat anyagi csőd-
helyzete mellett sem helyesli a község utolsó,
nagy értékü vagyontárgyának, az úgynevezett
"papi-földeknek" az eladását. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy az Egyesület által fel-
ajánlott segítségnyújtás mellett sem kerülhető
el az értékesítés. akkor ezt csak a következő

szempontok alapján szabad megtenni:
1. Időbeli megszorításban: az eladást mindad-
dig felfíiggeszteni, amíg esély van arra, hogy a
kritikus csődhelyzet más módon elkerülhető.
2. Célbeli megszoritásban:
a. Nem szabad úgy eladni, hogy az ab életmi-
nőség drasztikus megváltozásához vezessen,
hogy a község kommunális, infrastrukturális
állapotára újabb terheket rójon.
b. Oly módon kell énékesíteni, hogy az vegye
figyelembe a falu hosszútávú érdekeit, termé-
szeti, társadalmi, nemzetiségi adottságait.
Hosszútávú befektetésként hozzon hasznot.

Ilyenek például: turisztikai, idegenforgalmi,
egészségmegőrző, spon, rekreációs, stb. Be-
fektetések.

Kérjük a Képviselő Testületet, hogy a község
igazi érdekeit szem elött tartva nem egy egy-
szeri, gyors pénzszerzés mellet döntsön! Az
Egyesület ismételten felajánlja teljes szellemi,
erkölcsi erejét a feladatok megoldásához.
Pilisborosjenő, 200. majus 13.
Az Egyesület tagjai:
Dér András, Kara Arpád, Fiák István, Varsá-
nyi Zsuzsa, Takáts Zoltán, Kepes András, Ma-
rosi Mihály, Hifner Judit,
Papp Akos, további 80 aláírás

Községvédő egyesület
alakult?

Elszoinorított, hogy a polgármesteri beszá-
molón, a közmeghallgatáson 14 válaszadó-
val 9 érdeklödő ült szemben. A meghirdetett
íörumra a kérdéseket váró ládában 3 hét

alatt 2 boriték jelent meg mindössze!
Örömmel vettem hát a hat, hogy községvé-
dö egyesület alakul.
Egyesületi keretben talán véleményt nyilvá-
nít, részt vesz a párbeszédben olyan is, akit
a " hivatalos" szervezés távol tart. Az új
eszmecserélési, együttgondolkodási szintér,
a pár-beszéd, a jobb tájékoztatás és tajéko-
zódás, hasznosjavaslatok közelebb vihetnek
közös céljainkhoz, melyekért képviselöként,
alpolgármesterként is dolgozom, gondol-
tam.

Ottahelyem!

Az alakuló egyesület céljairól, jövendö te-
vékenységéröl a falu lakói nem a szervezé-
si fázisban és nem a közel mindenkihez el-

jutó Hínnondóból értesültek. Az alapító
tagokat a szervczők személyesen mcgkeres-
ték. En Takács Zoltántól értesültem, szinte
véletlenül. Közlöm, hogy tudják az olvasók:
az elfogadott Alapszabály szerint jövőbeni
belépőt csak két jelenlegi tag ajánlása alap-
ján vesz fel az egyesület, de tagja lehet min-
den magyar 14 évét betöltött állampolgár.
Nem feltétel, hogy pilisborosjenői legyen!
Miért?

A lakosság mégis értesült az egyesület lété-
röl, hiszen 2 írásos dokumentum már szüle-
tett. Az egyik a majus 15-i / hétfoi/ Népsza-
badságban megjelent cikk a 13-i Községvé-
dő egyesületi nyílt közgyűlésről, a másik
egy szórólap "Pilisborosjenői Polgárok!"
megszólítással. Mint egyesületi tag, mind-
kettőtől ezúton nyilvánosan elhatárolom
magam, és erre szólítom fel jóérzésű egye-
sületi tagtársaimat is. Szerencsés volna, ha
maga az egyesület is fontolóra venné ezt.
Remélem, hogy az alábbiak elolvasása után
sokan egyetértenek velem.

A Népszabadság PESTVIDÉK oldala több-
nyire eredményekről tudósít. A 15-i szerint
Százhalombattán hidrogéngyár, Kelenföl-
dön fütballaréna létesült, Szigetszentmárton,
Nagymarös, Gyömrő is egy-egy eredmény
mozaikkal jelentkezett. A lap tetején vasta-
gon szedve: " Csöd szélén Pilisborosjenő",
alcím: vita a községvédők és az önkormány-
zat között. Ime: Hírünk a világban, a cikket
jegyzi: Szendrei Lőrinc.

Az írás üzenete, hogy Pilisborosjenőn min-
denre alkalmatlan a választott vezetés, de az
egyesülct majd most mmdent rendbehoz,
visszavonatja, módosíttatja a rossz döntése-
ket, hiszen országosan elismert személyisé-
gek alkotják, színészek, színházi rendezök,
televíziós szakemberek, igaz így folytatja,
hogy sikeres vállalkozók, külszolgálatból
hazatértek.

Nem vitatom szakmai kvalitásukat, néhá-
nyukra büszke vagyok, hogy falunkban él.
Ha időm engedi elolvasom, megnézem,
meghallgalom, produkcióikat. Arról nem
vagyok meggyőződve, hogy kifejezetten
pénzügyi, gazdasági, műszaki, falufenntar-
tási, vagy fejlesztési kérdésekben legavatot-
tabb hozzáértők. Igaz a választott tesmiet és
a falu egésze is laikus, de azért az egyesüle-
ten kívüli 97 % sem mind gügye és ügyefo-
gyott. Egyébként a demokrácia teljesen azo-
nos beleszólási jogot ad bölcs, okos és bu-
tuska polgárainak, amig csak beleszólni
akamak. Persze, ha jelöltetik magukat és
megválasztják őket, akkor más a helyzet,
De akkor a jog mellé kötelességet és fele-
lősséget is kértek.

A tajékoztatás, a kommunikáció terén biz-
tos, hogy az egyesületben nagy ismcret-
anyag, tudás, rutin, tapasztalat koncentráló-
dott, messze több, mint a maradék 97%-ban.
Ehhez a nagy szellemi tőkéhez már csak jó
szándék és tisztesség szükségeltetik, hogy a
tajékoztatás hasznos, céliranyos, objektív,
tárgyszerű, korrekt legyen. Nézzük hogyan
sikerült az, amihez a legjobban órtenek,
ítéljemeg az olvasó!
A falunak mindenképp tökét kell szereznie,
így, vagy úgy. A meglévő forrasok akkor
sem volnának elegendők, ha pl az egyesület
összes tagja családostul bejelentkezne és ide
fizetné rossz útjainkon szenvedő gépkocsi-
jai után az adót. Mit tesz ebben a helyzetben
a falu sorsát szívén viselő, képzett kommu-
nikátor, községvédő újságíró? Megjelentet
az ország legnagyobb példányszámú napi-
lapj&an egy dolgozatot, "Csődben van"
címmel. Mégis mit gondol? Nem olvasnak
újságot, - minimum a Népszabadságot - a
bankok, ingatlanforgalmárok PR-osai? úgy
gondolta, hogy ettől a cikktöljavukii fognak
az eset-leges hitelfelvétel kondiciói, javítja
az állami támogatás elnyerésének esélyeit,
és a vételre kínált ingatlanok legmagasabb
lehetséges árának elérését segíti cikkével?
Es, ha mégis mindenki más máshogy gon-
dolja, akkor Szendrei Lőrinc úron ebbőlmi
kérhető számon?

Egyébként az egész cikk tele van valótlaii-
ságokkal, félretajékoztatásokkal, melyek
nagyon alkalmasak arra, hogy a faliinak
rossz hírét keltsék, és olyanok, amit az olva-
só még akkor sem ellenőrizhet, ha boros-
jenői. Néhány példa:

-Az utólag jogtalannak minősült AFA visz-
szaigénylés, - mely eredetileg 14 millió Ft
volt, s csak bírságokkal, és kamatokkal
együtt hízik 37 millióra, ha mégis, másodfo-
kon elvesztenénk,- nem a csatoma beru-
házáshoz tartozik, hanem a szennyvíztisztí-
tóhoz. Ez sokaknak mindegy lehet, akik
nem ismerik az önkormányzat és a Társulat
áldatlan vitáit. Pilisborosjenőiiiek, aki kicsit
is itthon van ebben a faluban hogyan lehet
ez mindegy?

-A cikk többs^or hivatkozik az egyesületi

közgyülésen felszólalt kópviselők egyik,
vagy másik mondatára. Csak a jelenvoltak
tudják, így én is, hogy melyüt megjegyzes
hangzott e! képviselőtöl, és melyik nem,
melyik miért volt úgy fogalmazva, ahogy.
De kit érdekel ez a Népszabadság olvasók
közül? Akár igaz, akár nem? Volt egy
olyan szóváltás a gyűlésen, melynek a vé-
gén az ülést levezető elnök, vagy inkább
moderátor: Kepes Andras úr kérte a jelen
lévöket, felejtsék el a számokat! Ö ugyanis
tényleg profi, s mint ilyen pontosan tudja,
hogy a számokat az emlékezet megőrzi, a
mögöttes tartalmat felejti. Tudja, hogy ez
felelőtlen, veszélyes, fígyelmeztette hát a
gyűlést. Szendrei Lörinc okosabb nála, nem
vette figyelembe intését, s nem, hogy felej-
tette, gyorsan le is (rta az ominózus vitatott
számokat!

-Hogy valami olyat mondjak, amit minden-
ki elsőre megért, a legnyilvánvalóbb valót-
lan állítás a cikkből, idézem: " ... 33 gyer-
meket nem tud fölvenni az összel kezdődö
új tanév-re. " Nos épp 33 új gyermeket vett
fel az iskola az új tanévre, mivel az ÁNTSZ
által igen jónak minösített 2 kisegító tante-
remről az önkormányzat az új 4 tanterem
megépüléséig gondoskodott. A nyomda ör-
döge kizárva, a szövegkömyezet egyértel-
mű. Szendrei úr vagy szándékosan félretájé-
koztatott cikkében, vagy olyanról írt, amiről
gőze sincs!

Egyáltalán tudja a cikkíró, hogy mitjelent a
szó, hogy csőd? Es mi az, ha " beüt", ahogy
írja? Tudja e, hogy hány önkormányzat gaz-
dálkodik hitelek segítségével, hányan bo-
csátottak ki kötvény/eke/t, mennyi ingatlant
értékesítettek? Ezeket a dolgokat
Pilisborosjenő még csak, fontolgatja. Azok
az önkormányzatok meg mind csödben len-
nének?

A cikk silány, nem ér annyit, amennyit rea-
gáltam rá, de nagyon sért, hogy kedves íá-
lumnak ilyen hírét kelti valaki ismerőseim
és vadidegenek előtt. Jobban érzi magát a
bőrében a cikk után? Előrevitte a falu sorsát
egy kakaslépéssel is?

S most a szórólapról, ezt már sokaknak kel-
lene címezni, nem egy aláírója van. Megle-
het csak válogatott kör kapta, de ho2zájutot-
tam.

Közlik velem, mint polgárral, hogy
"veszélyben a falunk"! Megijedtem. Öreg
még nem vagyok, de volt már életemben
olyan helyzet, aniikor így éreztem. Pl. nem
volt ve/fitékes víx, a kútvízről pedig kide-
rült, hogy nitrátos. Nem volt telefon, a Posta
zárva volt. Vagy amikor egyesítették a két
szomszédfalut, és minden érdemit más ka-
pott. Persze akkor még az aláírók azt sem
nagyon tudták merre van Pilisborosjenő.
Tovább olvastam. Először megnyugodtam,
majd aggódni kezdtem. Ila igaz a mondás,
hogy a barátoktól ments meg uram, az el-
lensógeimmel majd csak elboldogulok...



lehet, hogy igaziik van.
Vegyük sorra!

-Az óvoda mennyezete részben leszakadt,
írják, hogy mindjárt az elsö szóval veszély-
érzetet keltsenek a kisgyermekes családok-
ban. Elég sokan vannak. Mi tortént? Az év-
tizedekkel ezelőtt társadalmi munkában ké-
szult vakolat - mcrt pénz akkor is kevés
volt, csak akkor az emberek a faluban nem
papírokat gyártottak, hanem szerszániot
ragadtak - mintegy 1 négyzetinéteren az
egyik emeleti terem oldalfaláról lemállott.
Még aznap délután szakember háromszoros
felületet levert, és kijavította. Később is
elöfordulhat, elő is fog fordulni ilyesmi. A
há2ak nem fiatalodnak.

- A második fordulat az iskolások családjai-
ra rettent rá! Az iskola csatomaja eldugult,
írják! Most válaszolhatnék bőven és szak-
szeríien, elmondhatnám, hogy nem ott van a
vezeték, ahol a terven, kereshetnék felelősö-
ket, nem teszem. Eldugult, el bizony! Lehet,
hogy a képviselötestület, tán személyesen a
polgánnester dugitotta el!

- "Négy tanterem hiányzik!" írja röplap.
Nos ez tényleg nagy baj lenne, így hát ter-
mészetesen nem igaz. A bontás után tényleg
hiányzott két tanterem az örvendetesen sok
várható kis elsős miatt, így az önkormány-
zat intézkedett, az ANTSZ által igen jónak
minösített két szükségtantermet biztosított
az uj iskolaépület elkészültéig. Az igaz,
hogy épül 4 új tanterem, s mivel eztán épül,
jelenleg nincs készen. Ennyit a tajékoztatás
igazságáról.

- A pincék vízben állnak, szól a röplap most
már a régi borosjenőiek azon részéhez, akik
szenvednek ettől. Ez igaz. Egy ér csordogált
a falu adott részén mindig is. Tudtuk a he-
lyét a pincékben is. Honnan tudnák az alá-
írók, hol voltak ők akkor? En ittam belöle.
A vízfolyás útja elzáródott a nem természe-
tes változások miatt, bennreked a pincék-
ben. Azon dolgozunk, hogy újra kiszabadít-
suk, de ehhez is pénz kell!

-Nincs út, felszíni vízelvezetés, stb... Nem
újság! Most ez a soron következő feladat,
mert víz, gáz, telefon, csatoma már van.
Vagy a községvédők szerint az utakkal kel-
lett volna kezdeni a vezetékes közművek
előtt? Többek között ehhez kell töke, elő-
ször a tervezéshez, majd a megvalósításhoz.

- A régi iskola eladásából félretett pénzt
felélte az önkonnányzat, írják. Mi az igaz-
ság? Valóban ebből a pénzből vett el 16
millió Ft-ot az önkormányzat, hogy megvá-
sárolja a volt Interprima ingatlant. A ház és
a nagy telek az iskolával szeniben, a Müv.
ház, Hivatal közelében van. Akkor volt
eladó amikor megvette az önkomiányzat,
és nem várt addig, amíg erre szabad pénz-
eszköze lesz a falunak. A tulajdonos milli-
ókkal tartozott az önkormányzatnak, ami azt
jelentette, hogy a vételárból le lehetert von-

ni a tartozást. Távlati gondolkodás szerint
kötelcző volt megvásárolni, nincs a faluköz-
pontnak még cgy ekkora, alkalmas fejlesz-
lési terület. Azért is megtehette ezt lelkifur-
dalás nélkül, mert azonos árban előkészített
adásvételi szerződése volt az Omninvest-tel
egy neki az önkonnányzat által kínált ingat-
laii tárgyában. A karsztvízvédők a kutatófü-
rások miatt felfiiggeszttették ezt a szerző-
dés-tervezetet, nem tudni mennyi idöre. Így
a 16 millió Ftjejenleg valóban hiányzik.
- 37 millió Ft AFA tartozást halmozott fel
az önkormányzat hibás döntéseivel, írja a
röplap. Eközben a valóság az, hogy egyet-
len, a szennyvíztisztító beruházásával kap-
csolatos AFA visszaigénylésröl van szó,
melynek akkori jogosságát APEH határozat
's tanúsít-ja, de erről már a másik cikk kap-
csán írtam.

-Tervezett költségvetésének két éve több,
mint kétszeresét költi az önkormányzat,
folytatódik a röplap. Nem igaz. 1998-ban
valóban kellett pótköltségvetést készíteni,
hiszen az elöző testület csak a választásokig
tervezett. Erre az évre tehát igaz, hogy a
végső felhasználás több volt, mint az erede-
ti - csonka - költségvetés. Az 1999-es évben
mintegy ötven milliót tervezett a költségve-
tés, s ennyit is költöttek. Ebből 5 milliónyi
nem a szorosan vett önkormányzat fmanszí-
rozás, hanem szakértői anyagok, ügyvédi,
könywizsgálói munkák díjai, tervezési,
biztosítási díjak. Ha hozzászámolom a falu-
fenntartás, közvilágítás, szemét és hó elta-
karítás stb. kiadásait, akkor valóban 60 mil-
lió Ft körül van, amit az önkormányzat
használt fel, ahogy írja a röplap, de ez saj-
noskevés, nemjuttöbb.

- A képviselők tiszteletdíjazását magam is
elleneztem, de amit én kaptam kamatostul
visszaforgattam az alapítványon keresztül a
zeneiskola, az óvoda, a tűzoltók javára.
Megjegyzem azt is, hogy nagy gyakoriság-
gal vannak bizottsági és tesmleti üléseink,
nem egyszer éjszakába nyúlóan, sok munkát
és időt követel, ha a képviselö felelősséggel
felkészül ininden ülésre. Költségeik is van-
nak.

A lovábbiakhan egy dun'a vád fogalmazó-
dik meg, miszerint korábbi hibák eltussolá-
sa a célja a papi földek eladásának, amivel
az önkormányzat katusztrofába döntí a fa-
lut!

Személyesen a magam nevében, de a testü-
let nevében is kikérem magamnak! Azt is,
hogy partner lennék múltbani hibák eltusso-
lásához, akár közöni van hozzá, akár vétlen
vagyok. Azt is, hogy katasztrófába döntöm
a falut, azt a falut ahol születtem, ahol őse-
im, apám nyugszik, s ahonnan hatökörrel
nein lehetne elvontatni a világ legszebb
pontjára sem! S kik mondják ezt nekem és
képviselőtársaimnak és milyen jogon? A
deinokrácia jogán? Miközben a röplap vé-
gén így teljesedik ki a közéletről, a demok-
ráciáról vallotl

magas intelligenciájú véleményük és felszó-
lításuk: Ne hagyja, hogy mások döntsenek
Ön helyett! Tudniillik kik is azok a mások?
Történetesen a választott képviselők!

Nem tudom, hogy hányak véleinénye egye-
zik az enyémmel, majd a választásokon ki-
derül. Persze szeretném, ha nem kellene
eladni a papi földeket ahhoz, hogy legyenek
jó utak, felszíni vízelvezetés, rendezett falu-
kép, korszerű új létesítmények, iskola, új
hivatal, orvosi rendelő, nagyobb óvoda. De,
ha nem megy másként, akkor könnyebben
mondok le rekreációs központról, golf, vagy
lovas pályákról, mint az előbbiekről.

Térjünk vissza a hibákra, amit "eltussolni"
akarunk. Tennészetesen voltak, vannak és
sajnos lesznek is hibák. Hiba nélkül csak a
kö2ségvédő egyesulet és tagjai tudnak dol-
gozni. Mi hibázunk, de azon vagyunk, hogy
korrigáljunk. Azon vagyunk, hogy a hiányo-
kon fontossági sorrendben túljussunk, s,
hogy ehhez tökét teremtsünk.

Már évek óta, de hónapok óta intenzíven
azon vitatkozik a tesmiet mi a legkisebb
rossz módja a töketeremtésnek. Kötvényki-
bocsátás, hitelfelvétel? Mindegyik fedezete
csak a papi földek vételára lehet, tehát azt
előbb utóbb mindenképp értékesíteni kell.
Ezért vizsgáltuk meg a mielőbbi értékesítés
változatát, és emellett döntött a testület.
Hosszasan lehetne ismertetni a vitában el-
hangzott pro és kontra érveket. Erre nincs
helyem.
Leegyszeriísítve a dilemmát azt kell eldön-
teni, hogy milyen rendeltetésű legyen az
értékesítés? Epítési telkekként, vagyis maj-
dani lakóövezetként többet lehet kapni a
mintegy 6 hektámyi területért, mely ajelen-
legi ART szerint max. 48 db telekre osztha-
tó. Kevesebb a remélhetö vételár, ha sport,
rekreációs, pihenő, kulturális /továbbiakban:
szabadidős/ rendeltetéssel értékesítjük vál-
lalkozó felé.
Ha lakóházak épülnek, akkor néhány év
múlva mintegy 150 fö élhet ott, aki, ha be is
jelentkezik, akkor jár utána a központi költ-
ségvetésből a fejkvóta, és ide adózik, lega-
lább az ingatlana és gépkocsija után, néhá-
nyan iparűzési adót is fizetnek majd, szemé-
lyi jövedeleinadojukból is marad morzsa a
községben.
Vajon mekkora éves bevétellel kellene ren-
delkeznie a szabadidős létesítménynek,
hogy max. 2 %-os iparűzési adoja össze-
mérhetö bevételt jelentsen ezzel az önkor-
mányzat számára? Saccolta ezt valaha az
ehhez a változathoz ragaszkodó egyesület?
En meglettem. Irreálisan nagy bevételt fel-
tételez. Szánioljanak utána.
Igaz, a lakóházas beépités esetén iskolai és
óvodai férőhelyek kellenek. Addigra az is-
kolabővítés mindenképpen elkészül, hiszen
elsősorban ezért kell eladni a területet. Az
óvodát is bövíteni kell ettöl fdggetlenül is,
hiszen ma is kapacitása fölött fogad gyer-
mekeket ós várólisteui is sokan vannak.

A folyamatos közinű igénybevétel valóban

kisebb lenne a szabadidős ̂ etben, hiszen
idény jellegű nagyobbrészt. De kiépítendő
kapacitásban nincs jelentös különbség véle-
ményem szerint. A szennyvíztisztítót e nél-
kül is bővíteni kell.
Munkaalkalom teremtésben van különbség.
A lakóházas beépítés csak épitése alatt te-
remt némi lehetőséget, a másik válto2at ta-

lán néhány í8 számára hossabb távon is.
Ez utóbbi azonban nagyon is filgg attól,
hogy mi erről, a majdani tulajdonos véle-
ménye.

Nos, ha szabadidős hasmosftás mellett
döntünk - hiszen a felelösség a testületé és
nem az egyesületé - akkor is tudnunk kell,
hogy mekkora egyszeri és mekkora folya-
matos bevételről mondtunk le azzal, hogy
nem a családi házas beépítés mellett döntöt-

Csendes többség
Amikor Amerikában egy iétszámát tekintve
kicsmy, ám hangoritánja szCTÍnt gigantikus
csoport éyel-nappal tiltakozott a demokrati-
kusan megválasztott elnök és a kormány
politikája ellen, akkor született meg a kife-
jezés: the silent majority, vagyis a "csendes
többség".
Ez jutott eszembe május 13-án, szombaton
este a Polgánnesteri Hivata! nagytermében,
ahol önmegfogalmazás szerint, a falu más-
fél százaléka próbálta sarokba szorítani a
kilencvennyolc és fél s2ázalékot képviselő
polgánnestert és a képviselő-testület néhány
tagját. Nos, erről az esanényről kívánok
beszámolni, és hozzáfüzni véleményem,
ami természetesen szubjektív és nem feltét-
lenül vág egybe a polgármester úr vagy a
képviselő-testület vélemaiyével.
A halk szavú, de nagy tapasztalattal bíró
Kepes András nyitotta és vezette le az ösz-
szejövetelt, amit Orbán Viktor miniszterel-
nök jó kívánságaival és jóváhagyásának
tolmácsolásával vezetett be. Hadd mutassak

rá, hogy ez manipuláció a javából. A rég-
múlt időkben egy csípőfuzőt gyártó cég ma-
gát mint "udvari szállítót" hirdetett. Mert
ugye ha Erzsébet királynénak jó az, amit a
cég gyárt, miért ne lenne még sokkal jobb
az egyszerű polgárember ngmek. A mi ese-
tünkben, ha Orbán Viktor úgy gondolja,
hogy a papi földeken golfpályát kell építeni,
akkor Kepes Andras szerint nekilnk a csen-
des többségnek tudnunk kell, mi a hazafias
kötelességünk.
A miniszterelnök úr szellemi jelenlétének
bebiztositása után bemdult a fmom mívű

szócséplés. liuzamos időn át, jól oda kellett
figyelni ahhoz, hogy megtudjuk, miröl is
van szó. A lényeg a következő. Ez a másfél
százalék, kábé negyvenöt fálutárs, önmagá-
ból kialakított egy háromtagú "jogi bizottsá-
got", ami, valljuk megy öszintén, elég jól
hangzik. Ez a jogi bizottság felszólította a
polgármestert és a képviselő-testületet, hogy
egy határozatukat vonjanak vissza, illetve
módosítsák. azt.
Ha ez valakinek nem hangzik íürcsán, akkor
kitalálok hozzá ez analógiát Tegyük fel,

tunk. Máskülönben egy következő egyesü-
letnek arról kell majd beszámolnuiik, hogy
miért és hogyan kótyavetyéltük el a va-
gyont. Ezért semmi köriilmények között
nan tudtuk elfogadni, hogy meg se hirdes-
sük az ilyen célú hasznosítást, ahogy az
egyesület követelte.

Azokra az érvekre, hogy nehéz lenne a falu-
nak elviselnie, hogy a 48 lakóház felépül-
jön, annak építőanyagát a falun átszállítsák,
stb az a válaszom, hogy: igen, nehéz lenne.
Tájékoztatásul közlöm, hogy 1994-től máig
évente rendre 74, 58, 54, 67, 40, 73 építési
engedély adott ki Pilisborosjenőre a helyi és
a pilisvörösvári önkormányzat. Idén mint-
egy 30 ügy van eddig folyamatban. Ez ösz-
szesen 396. Persze van közötte engedélykö-
teles felújítás, bővítés is, nem mind új ház.

hogy szombat este tizen összeverekedünk a
kocsmában. Garázdaság végsége miatt a
jegyzőasszony megbüntet minket, fejenként
tízezer forint bírság kifizetésére. Na de mi
fífíkásak vagyunk. Megalakítjuk, a
"sörhagyomány kedvelők civil társaságát".
Ezt követve a Jogi Bizottság felszólítja a
jegyzőasszonyt, hogy határozatát semmisít-
se meg, mert a falunak alapvetö érdeke,
hogy a SÖKCIT, vagyis a sörhagyomány
Kedvelők Civil Társaság minden tagja jól
érezze magát. Természetesen egyetlen ha-
sonlat se tökéletes, így ez se, de jogi érte-
lemben pontosan akkora nonszensz, mint a
hasonlatot kiváltó eset.
A kezdést követő második vagy hannadüí
órábin Fodor Tamás kellő lendülettel, és
már alig elfogadható indulattal kioktatta a
jelenlévőket demokráciából. Nyilván nem
tudta, hogy a "demokrácia" nem csak a
színművészeti főiskolán volt külön tantárgy,
és így rajta kívül mások is elsajátíthatták
azt. En például a következökben tudnám
összefoglalni.
Ajogtudomány defíníciója a kovelkezö:
Az alkotmányos rend szerint a többségi ha-
tatomgyakoriás elve van érvényben, de azt a
hatályos törvények és szabályok betartásá-
hoz köti.

Pilisborosjenő lakossága titkos szavazással
polgármestert és képviselö-testületet válasz-
tott két éve. ennek eredménye a mai felállás.
A legitim testület olyan határozatot hoz,
amilyet akar. Tudniillik erre szól ajogosít-
ványa. Egyetlen kikötés, hogy határozata
nem sérthet magyar törvényt. Akinek egy
ilyen határozat nem tetszik, az két év múlva,
a következő választásokon másra fog sza-
vazni. Ha elég sokan fognak másra szavaz-
ni, akkor más lesz a polgánnester meg a
képviselő-testulet, és azok hozhatnak más
határozatokat, feltéve stb., stb. Ha valakit
érdekelne, elámlom, én nem Szegedi Ró-
bertre szAvaztam, de attól a perctől kezdve,
hogy megnyerte a választást, saját polgár-
mesteremnek tekintem, mert az is.
Később azt is megtudhattuk, hogy ez a bizo-
nyos másfél százalék nem "közönséges
másfél százalék", mert ennek a másfél szá-

Köztük van számos, a községvédö egyesü-
leti tag építési engedélye. Mégis épült a fa-
lu, kibírtuk, túléltük. Mai gondjaink nem kis
része persze innen eredeztethető, de ezeket
is meg tudjuk és nieg is fogjuk oldani.

Ismerik a tanmesét? Buszmegállóban tolak-
szik a polgár. A kocsi belseje üres- ordítja-
- inenjenek beljebb! Felkapaszkodik. Hátra-
morog az utána jövőnek: nem látja, hogy
dugig van? Mit könyököl!

KüllerJános
alpolgármester

zaléknak...., mert az a másfél százalék...,
mert.... Az okfejtés homályos volt, de a
lényeg világos. Orwelli értelemben az
egyenlö között ez a másfél százalék a leg-
egyenlőbb. Ha a cél az volt, hogy megijed-
jünk, akkor egyszerűbb lett volna közölni
velünk, kinek volt a papája AVH-s tíszt.
Már minimum két órája folyt a verbális pár-
viadal, amikor végre kezdett elöttem deren-
geni, mi is tulajdonképpen a lényeg. Egy
(bevallottan): A másfél százalék, minek
után az ebnúlt 2-3 évben betelepedett a falu-
ba, meg kívánja akadályozni, hogy további
családok telepedjenek be. Nem túl tisztessé-
ges, de még vállalható. Kettő (eltití^oltan):
Rá kívánják tenni kezüket a papi földekre,
mert szimatuk szerint, lehet rajta keresni
150-200 milliót.
Lehet jönni awal a népi bölcsességgel,
hogy a kutya se piszkit saját fészkébe. Nem
kell olyan nagyon félni ettől a másfél száza-
léktól. Szerintem kell. Aki 40-50 évesen
vesz egy parasztházat 5-6 millióért
Borosjenön, felújítja azt 2-3 millióért, köny-
nyű szíwel adja el 20-25 millióért, foleg ha
kiderül, hogy ennek az ágrólszakadt falunak
soha a büdös életben nem lesznek utcái ki-
bitumenezve. Teheti, mert az égvilágon
semmi se köti ide.

Aztán meg gyanús nekem a dolog. Kepes
Andras legalább háromszor tett említést a
helyi hagyományok ápolásáról. Ugyan már!
Rekreációs köspont, golf pálya, tenisz ud-
var, swünming-pool. Ami azt illeti elég
messze vannak a szőlö kapálástól, murva
bányászástól, meg a ciklopkö íaragástól.
Aki nem tudná! Borosjenőnek nincs pénze,
de sokszáz millióra lenne szükség csak a
legfontosabb dolgok megteremtéséhez. az
állam nem ad segítséget. Az önkormányzat-
nak egyetlen egy vagyontárgya van, ez pe-
dig a papi földek. Ha ezt eladta és feléljük,
akkor végünk van. Az önkormányzat még
nem tudja pontosan, mit csináljon a papi
földekkel. Eppen ezért nyitva kívánta hagy-
ni a kaput egy lakópark megépítése előtt,
mert ez hozná a legtöbb pénzl a konyhára.
A másfél százalék harcba lépett az esetleges
46 lakóház felépítése ellen. Azon bizonyos
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határozat m^változtatása azt jelentené,
hogy további betelepedés nuku.
Alláspontom szerint az önkonnányzatnak
létre kell hozni egy alapítványt. A papi föl-
deket pedig át kell adni az alapítványnak. El
kell adni az 56.000 m2 terület felét lakóhá-
zak részére. A másik felén fel kell építeni a
befolyt pénzen egy idősek otthonát néhány
tucat garzon lakosztállyal, amiket 5 millió-
ért lehet értékesíteni, de a lakó halálát köve-
tően a tulajdonjog visszaszállnak az alapít-

ványhoz. Az idősek cllátása (nyugdijuk je-
lentös hányadának fejében) több falubélinük
adna megélhetést. l )jabb gyerekek neni ter-
helnék az infrastniklúrát. Ncm lenne ipari
szenny. Időtíen ideig biztositaiia az Önkor-
mányzatnak évi sok tízmilliós bcvételt Ez
csakegyjavaslat. Persze létrehozliatnék cgy
egytagú jogi bizottságot is, és követelhet-
ném a fentiek megvalósítását, de ez vala-
hogy nem lenne az én stílusoni.
Epilógus

Nem állítom, hogy az önkonnányzat mun-
kajával maradcktalanul meg vagyok eléged-
ve. Nem állítom, hogy mind e világok lehe-
tő legjobb önkomiányzala, és minden úgy
van jól, ahogy v;in. [)e a fene egyc meg, a
mi önkormányzatunk, és másfél százalék
legyen olyaii szi'ves és alkalmazkodjon a
kilencvcruiyolc ós félhez.

Antalffy Tibor

Kultdra - saafeaUft - s|iRrt

A Hírmondóhoz érkezett olvasói levél:

Olvasói levél más szemmel

Az előző Hírmondóban kedves levelet olvashattunk egy kislány
gondolatairól, érzéseiröl. Igaza van! Valóban festö ecsetjére kívánko-
zó látvány, ahogyan a lovak legelnek, szabadon futkároznak a réten.
Én is szépnek látom öket.

A baj az, hogy legelészés után a lovakat hazaviszik, és sajnos a leg-
több lovasgazda a sűrűn épült lakóházak között tartja az állatait. A
lovak mellett legyen aprójószág; elfér az istállóban 1-2 disznó, néhány
nyúl, söt, legyen akkor már kecske is, de ne egy, mert még árvának
érezné magát!

Na de mée ez sem volna akkora gond! Hiszen m állatok szépek,
kedvesek, néha hízelgőek, nagyon hálásak és a gazdihoz ragaszkodó-
ak. Igen ám, de a természet rendje szerint bőséges ürüléket is termel-
nek, ami bizony nagyon-nagyon büdös. A jó szomszéddal nemigen
lehet zöldágra vergödni, mert 6 állatot akar tanani és punk-tum. A
szomszédok ( más állattartók szomszédai is, nálunk még 4-5 házzal
följebb is) szenvednek a bűztől, esti lámpagyújtáskor a légyfelhötől.
No errőljut eszembe! A kenyeremjavát már megettem, de ősszel két-

szer volt olyan jelensógben részem, amilyenben soha azelött. Antónia
unokám rémülten kiabál: "Mama, gyere gyorsan!". Ijedt hangjára sie-
tek, és bizony engem is mellbe vágott a látvány. Ha hiszik, ha nem,
fekete volt az ablak a repkedő legyektöl. Láttam már méhrajzást, és ez
bizony ahhoz volt hasonlítható. Oszintén bevallom, én is megrémül-
tem, de megoldottuk a dolgot, hiszen századunk találmánya, a
Chemotox, bebizonyította, a reklámok nem hazudnak, rendeltetésének
eleget tesz. Nem iiyújtom a dolgot: biz'isten egy lapáttal söpörtem
össze.

Elgondolkodtain. Ugymond közeledünk Európához. Biztos ez? Jár-
tunkban-keltünkben arról énesi'iltünk, és tapasztaltuk is, hogy az uniós
országokban állattartás csak lakott területen kivül engedélyezett, és ez
a rendelet be is tanatott!

Kis hazánkban is több kisebb-nagyobb települést ismerek, ahol ezt
az állattartási rendeletet meghozták, és persze minden rendelet annyit
ér, amennyit betanatnak. Talán kellene a gazdáknak falun kívül helyet
adni?

Addig isjavaslom sorstársaimnak, fogjuk be az orrunkat, és használ-
juk a Chemotoxot!

Heves Ilona

FALUTAKARÍTÁS 2000. MÁJUS 13.

A Pilisborosjenó'ért tenni akaró és szépségét Srzó'lakosok minden évben rendszeresen részt vesznek a (nem általuk) eldobált hulladékok, sze-
mét eltakarításában. Idén is ez történt.

Két csapat alakult, az elsöa Budai út elcsúfltott, szennyel borltott teruletét tisztította meg, a másik csapat a helyi játszótér felújiíásában szor-
goskodott.

A Hírmondó kötelességének érzi, hogy név szerint megemlítse azokat, akik ebben a munkában részt vettek, tetteikkel is bizonyítva, hogy falunk
kömyezetét védik, a természetet óvják.

A Budai úti lelkes takarítók:

Csige Attila, Fáy Árpád, Fáyné Péter Emese, Galambos Ferenc, Hajdú
István, Heves László, Juhász Jánosné, Kardos Antalné, Kápku Zoltán,
Keresztessy Péter, Küller János, Mayer Róbcn, Mayer Róbennó, Pálin-
kás Miklós, SrafSándor és Vincze Gábor.

Külön köszönjük aPOLGARORSRG által hozott üditö italokat!

A játszótér felújításában résztvett:

Dessewfíy Erzsébet, Farkas Gabriella, Fodor Szabolcs, Hiffher Judit,
Jász T. ászló, Kalmár Gabriella. Körtvélyesi Tibor, Lázw Balázs, Marton
Ferenc, Szalay Péter Vízhányó Anikó, Antomvics Márta
valamint a lelkes gyerekek:
Anlonovics Abel, Bánki Lénárt, Hipos /''erenc, Körvélyesi Lörinc, Mar-
ton Gergely, Nemes Aron
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A Budai úti munkálatok

Az iskola hírei

Tanulmányi versenyek Mentős nap Pilisvörösváron

A Pátyon megrendezett területi vers-és prózamondó verseiiyen kiváló
eredményt elért tanulóink:
l-2. o.próza: Mankó Zsófía 2. aosztályostanuló II. helyezés.
1-2. 0. vers: Marosi Alexandra l. osztályos tanuló II. helyezés.
3-4.0. vers: Kiss Márk 4. osztályos tanuló IV. hclye/.és
5-6.0. próza: Endrödi Attila 6. osztályos tanuló IV. helyezés.

Gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk!

Május 13-áii ragyogó idöbcn helikopter és tűzoltó bemutatóval fusze-
rc/vc versenyeztek a l'itisi-medence általános iskolái. 4 versenyszám-
b;ui 13 iskula kiizdött egymással. Tanulóink kitettek magukért. Az első-
sepélynyújtó csapat megnyerte a versenyt. A csapat tagjai: Fenyves
Gyöiigyvér, l:azekas Emese, Galgóczi Andrea, Nagyváti Barbara,
Pázniándi Mónika

Kötélhúzóink hannadik helyezést szereztek. A váltófutásban 4. Helye-
zést értünk el, igy w. összesitett versenyben az előkelő 3. hely lett a
miénk.

Felkészítö tanárok: Szentesi Zsuzsanna és Horváth János

Biológia versenyek

Tanulóink sikeresen szerepeltek az országos biológia verseny megyei fordulóin. Az általános i.skolákon
kívül a megye 4 és 8 osztályos gimnáziumai is részt vettek a versenyeken
Tanulóink elökelö helyezéseket szereztek az erös mezönyben.

7-S.o. Herman Ottó biológia verseny megyei döntő: (64 induló)
3. helyezett: Antonovils Dáiiiel
14. helyezett: Wittmann Blanka
Kaán Károly biológia verseny (77 induló)
6. osztályosok:
4. helyezett: Szentesi Kinga
5. osztályosok:
10. helyezett: Enyedi Tímea

Felkészítő tanár: Szentesi Zsuzsanna

Alláshirdetés

Az Altalános Iskola

német szakos

tanárt keres.
Erdeklödni és

jelentkezni az
iskolában lehet.

A<ézilabdás hírek

Üdvözlet Bükről

Egy kellemes meghívásnak tett eleget csapatunk, amikor márciusban elutaztunk Bükre, ahol az ország NB II-es csapatainak három-
napos kézilabda tomát rendeztek. 12 csapat versengett a kupáért. Három csoportban körmérközésekkel dölt el az, hogy ki jut be a
döntöbe. Nagy nieglepetésünkre csoportunkban elsök lettük. Hévíz, Sárvár és Szeghalom csapatát sorakoztattuk inagunk mögé. A
döntőben Vác ellen vereséget szenvedtünk, de Tatát legyözve másodikok lettünk e rangos tomán.

Metzler Erzsébet

NB II-es Női kézilabda bajnokság tavaszi fordulójának eddigi eredményei:

Pilisborosjenő -Synergon SE Vác

Felnőtt: 16:21
Gúldobók: Szécsi Enikő 8, Molnár Melinda 4, Gál Erika 2, Szécsi Edit-

Miskolczi Béláné 1-1
Ifjúsági:27:3)
Góldobók: Molnár Mclinda 8, Czihlár Kriszta 7. Görcz Vcra-Katona

Erika-Döbrei Kriszta 3-3, Balázsi Judit 2

Pilisszentiván SE : Pilisborosjenő

Felnőtt: 22:21
Góldobók: Szécsi Enikő 8, Gál Erika -Molnár Melinda 4-4 Metzler
Erzsébet 3, Szécsi Edit- Miskolczi Béláiié 1-1

Itjúsági: 39:12
Góldobók: Balázsi Judit 6, Gaál Melinda 3, Katona Erika 2, Hegedüs
Anikól

Pilisborosjen : szterházy Tanárképző Főiskola Eger
Felnőtt: 26:23
Góldobók: Szécsi Enikö 8, Molnár melinda 7, Szécsi Edit 4, Gál Erika-
Miskolczi Béláné 3-3, Czihlár Kriszta 1
Ifjúsági 32:23
Góldobók: Molnár Melinda 14, Czihlár Kriszta-Balázsi Judit 6-6, Tamá-
si Mónika5 Katona Erika 1

Budakalász SE - Pilisborosjenő
l''elnott 16:31

Góldobók: Szécsi Eiiikö 9, Szécsi Edit-Molnár Melinda 7-7, Gál Erika 5,
Tamási Mónika-PáImai Szilvia- Miskolczi Béláné 1-1
Ifjúsági: 19:20
fíóldobók; Döbrci Kriszta 4. fíalázsi Judit 3,
Katona Erika-Gaál Melinda 1-1

Ajátszótér felújítói
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI DIÓHÉJBAN

^

ye
^ özöverseny

Fclhívjuk figyelmüket, hogy
június 25-én

főzöversenyt rendezünk a kövesbérci-tisztáson.
Bográcsgúlyás elkészítésével lehet nevezni.

A zsűri 13-órakor értékel!

A részletes programot nagy plakátokon teszzük
közzé! Felvilágosítás a Művelödési Házban.

Gyermekeink sikere
A pilisborosjenöi Művelödési Ház Színjátszó Köre, Taskovics Judit vezetésével a Thália szekere millenniumí programsorozat kere-
tében április 30-án megrendezett IX. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón eziist minősítést kapott. Minden egér
szereti a sajtot c. elöadásukkal vettek részt a versenyen.
A község lakói a március 16-án tartott irodaüni esten és és május 21-i gyermeknapon már láthatták a darabot.
Gratulálunk sikereikhez, szép, igényes előadásukhoz .

A továbbiakban is minden segítséget megadunk részükre!

S^ Fantasztikus gyenneknapot élhettünk át^
május 21-én a reve-szíklánál, melyet a^

^ Természetjárók rendeztek. Részletes ké- ^
S^ pes beszámolót a következő számban ol-
^ vashatnak. i^

^

^. -_.......... ... "... .. ?"
m

>
?

<.

/v^vV. /V\ W./WAAAAAA,

ézműves nyári tábor!
5-14 éves gyermekek részére

július 3-28-ig

Vezeti: Sági Kati néni
^> Térítésidíj: heti 2. 000, -Ft

<> A korábbi évekhez hasonlóan agyagozás, szövés, fonás, kosárfonás, <>
^ batikolás, gyöngyfüzés és sok-sokjáték szerepel a programban.
S A szülőktől és más felajánlóktól a Pilisborosjenöért Alapítványon ke-
<" resztül vámnk és szeretettel fogadunk dologi és anyagi támogatást.

Akinek lehetősége van nagyobb adoniányokkal segíteni munkánkat, kér-
jüktegyemeg!

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
Sági Kati néni ( Kati virágbolt) 336-430
üereczkiné ( Művelődé.si Ház) 336-377 .

Vers kedvelők fig^relem!
Szeptembertől várjukmindazokjelentkezését, akik
szeretik a verseket és szívesen, bátran szerepelnek
közönség elött.
Próbáld meg Te is, meglátod sikerülni fog, bízz ma-
gadban!

ítássat.

a áruházban,, vagy a
06-30-9529-324 telefonszátnon.

Somogyi László TV niűszerész

VvA AAA//'WWWVVWV\AA/- yW\/V\//\/VWv

:>^" *

2000. június 22-én csütörtökön lomtalanítás lesz a faluban.
Kéqük a tisztelt lakókat, hogy a szokásos gyüjtőhelyeken helyezzék el

a feleslegessé vált tárgyakat.

A hónap eseményei képekben

It

^

Már hagyoinány az iskolában a Föld napján megrendezett vetél-
kedő, melynek első állomásán viragpalántákkal díszítették atanu-
lók az udvart és az épület kömyékét.

Tavasri papírgyűjtés az iskolában, melyen ismét nagy mennyiségű
újsággal telítették az udvaron felállított konténert.

l-á>il
^

^
Pannonhalmai kirándulás a
Karitas szervezésében

.y,
í

8

Majális: a zenés ébresz-
tőn aPilisvörösvári I^ú-
sági Zenekar, Hoós Sán-
dor vezetésével szolgál-
tatta magas színvonalon
a hangulatos zenét.

Majálisozók a Művelődési Ház előtt

/

Veszélyes hulladékot tilos lerakni!
( Szabálysértési bírság is kiszabható!)

^...
Madarak-fák napja. A zenekar. Lepény evés a Kövesbérci-tisztáson
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Orvosi ügyeleti beosztás
/. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
rt. ör.
7. Hr.
<. Dr.
9. Dr.
10. Dr.
//. Dr.

Borsi Zsofia
Kovács Levente

Kovács Levente

Kiivács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolva

Borsi Zsójiu
Korsi Zsofla
Kovács Levenlf

Kovács Levente

Kovács Levente

12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
75. Or.
16. Dr.
, 7. Dr.
18. Dr.
19. Hr.
20. Dr.
2/. Dr.
22. fír.

Kovács Levenfe

Csúcs Orsolva

Borsi Zsofiu
Rorsi Zsófiu
Bprsi Zsófia
Bor.'ii Zsófiii
BorsiZsófia
Kovács Let'ente

Csúcs Orsolya
Kovádi Levmte

Kováfi Lrvenle

23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. ür.
28. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
/. /)r.
2. Dr.

Csúa, Or.wlvu
Csúcs Orsiilya
Csúcs Or.wlva

Koviics Lmcntt'

Csúcs Orsolya
Rorsi '/sofiu
Borsi Z'iófia
Bursi Z'iófia
Rorti Zsnjia
Borsi Zsófiu

Dr. K.ovács György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Komios József
Dr. Péterffy [. iiszló
Dr. Meggycsi 'I'ünde
Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófía

Dr. Csúcs Orsolva

Uröm, Flonvéd u. 24.

Pbj., Mdria u. 13.
Uröm, Doktoru. 21.
Üröm, Dózsaüy. 18.
Pbj" Steinheim u. 2.
Uröm, Honvéd u. 24.

Uröm Dw.sa Ciy. u. 69.
Pbj" Rákócziu. 18.
Üröm Doktor S. u.

350-297
336-215
350-224
06-20-9108-315
336-900
351-410
350-440
336-007
21.06-20-9535- 187

Ejszakai ügyeleti idöszak: Hétvégén:
18- OS-ig péntek 14° hélfö reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési időben (héttötől-péntekig) -
sürgős csetben - sziveskedjenek az oi'vosokat a rendelőben kcre.itii.

Üröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

ELADÓ
Elcserélném, vagy eladnám Budapest, XXI. kerületí 900 n. öl zárt-
kerti gyümölcsösöm. Iranyár: 5, 5 millió forint ill.
Balatonfenyvesen lévő 300 n.öl telkemet, iányár: 2 millió forint.

Erdeklödni lehet: 06-28-440-601

Csempézés,
márványozás,

kisebb kőműves
munkák

garanciával.
SchraufLászló

Pilisborosjenő, Iskola u.
16.

336-686
06-30-9-919-391

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV L01 TO,
T010-I.OTTO, KENO,

TIPPMIX,
hirlap vasámap is kapható

PENüÜBF.N!
Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593

Nyitva:

H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-13 : 14-17

Szom: 7-13; Vas; S-10

Autóvezetési

korrepetálás!
Autóval rendelkezök, de veze-
tési gyakorlatot nem szerzet-
tek, illetve frissjogosítványo-
sok részére autóvezetéssel

kapcsolatos (vezetési, elméle-
ti) korrepetálást, ismeret felújí-
tást tartok.

06-26-336-501

Dr. Sztanyik László
( 1 éve ürömi lakos)

15 éves klinikai gyakorlat és
oktatás után megnyitotta
szülészeti-nőgyógyászati

magán rendelőjét.

Obudai Egésxségügyi Centrum
III. Bécsiútól.

Bejelentkezés:
436-73-44

Ik. YVKDI IRODA
2097 I'bj. Kcrt köz. 4.

Kerényiiié dr. (i.iray llédi iigyvéd
a l'cst mcgyci l Igyvctli Kamara tag|;l

Bt. -k alapitása az új g;udas;ígi lörvény
s/crint. (Iriikosndesi, llá/.a.ssiigi
pulgárjngi, bérleti, niegbizás.i.
adásvétcli szer/.ödések stb..
Vei;rei)delut clkeszitese. Jogi

tanácsadás

Bfjflentkezni lehet:
lictkn/.iiupll-Dkd/.otta

336-504-üS telefonon

A Nagykevély
Gyógysy.ertár

uyitvatartási ideje:

Hctfőtől-csütíirtökig:
8-13 és 14-18 óráig

Péntek:
8-13ésl4-17óráig

Szombaton:

8-12óráig

PlLISZOOO lNGATl. ANKÖXVt;lÍlŐ KERKSKEDELMJ ÉS
SZOI,CÁI/IAIÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hossxútávú bórbeadás külloldieknek is, video-
filrnes nyilvántartás, számilógépes adatfeldolgozás, értékbecslés,

ügyvédi közreniűködés.
Elsősorban Pilisborosjenó, Uröm. Budakalász tcriiletén lévö

ingatlanok közvetitésc.
Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtt'::06-30-218-531

Képviselet: Pengő bolt 06-26-336-593
Félfogadás: kedd-péntek 11-19; szombat:10-14

Ugyvezető igazgató: Kerényi István

BIZTOSÍTÁS
Készségesen állok
reirfelkezésakre

nitoden hétíon 15-17

óráig a pilisfaorosjenői
polgámesteri

hh?aitaft>an.

Suveges LágaEtóaé
ÁB-ÁBGONt@rUeti

képviselö
Tel: 336-8S6

Acélpajzs
Perfoet Kft.

20.

foiztos^-tédtiNkgl ifaémök
06.30-221-&161

^A4á"AAAAAé*AAAAAAAA!"A4*AAAéA4*AAAAAA_AAAé*AA*".éAA4á.A4.̂ ^

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.

Belonacéluk, zártszelvények, c.sövek, l, (J, T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és

finomleinczek, huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévó anyagnk szállítása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
Engedmények a kisker árból:

50. 00u. -Ft felett 5 %
200. 000, -Ft felett 8 %

1
1

Felhasználóknak mennyiségtől függetlenül 5%
Viszonteladóknak nagyker. ár!

Házhozszállítást vállalunk!

Nyitvatanás: 1-1 -1> 7-16 Szom. : 7 - 12
rd./l-'ax: 06-2()-363-9ÜU; 06-20-9-563-900

^

^.^

^

Alapitutta: a/- OnkoiTnány/al Képviselö Teslülelc
Felclös kiadó: S/egedi Róbert polgsírmester
Felelös s/.crkesztö: t:áync dr. l'éter Emese

A szerkesztöség címe: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16.
'If: 06-26-336-028. Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windiych László. Nyomdai muiikák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. rerjeszti: a M;igyarPosta

(-.^
-Yh^:^

^,



^ \ CAA^L\SA. ^_
^cxX^'

' wn.9

<> a/^9

7. évfolyam 7. szám 2000. július

Júliusi számunk az UTILIS Kft. támogatásával készült. Köszönjük!

Kedves Olvasóinh!

Nyilván Önök is kaptak 07. alábbi nyüt
levélbol, mely PILISBOROSJENO pol-
gármeSterét szólfíja meg. Szegedi Róbert
a nyilvánosság jegyében a Hírmondót
választotta afeltett kérdések megválaszo-
lására.

Szegedi Róbert polgármester úr elő-
zetes megjegyzése:
A jövöre utaló községvédo egyesüleí ki-
adványára röviden válaszolok, mivel
többnyire a múltban történtekre vonat-
koznak kérdéseik. Csak sajnálni tudom,
hogy a nyílt levélben megjelent kérdése-
ket nem a folyamatos ellenörzés elve
alapján, évekkel korábban tették fel, s
nem akkor kapcsolódtak be a közélet
tisztaságát és a közösség érdekeit védö
folyamatba. A több cikluson át mttködö
köwleti fisztségviseló'k tévedéseit eredmé-
nyesebben lehetett volna korrigálni. Vi-
swnt a nem megalapozott, nem a valósá-
got tükröw', rosszindulatú felvetések
csak ártanak a közösségnek, s nem védik
ffzi. Meg kell awnban állapítanom, hogy
a sok röplap, ujságcikk és az országos
médiaeszközök igénybevétele nyomán
sem leswek igazabbak a hamis állitások.

Nyílt levél Szegedi Róbert
polgármester úrnak

Tisztelt Polgánnester úr!

Az alábbi kérdésekre kérjük válaszát:
1. ) Miként lehetséges az, hogy az Oktatá-
si Minisztérium által az Altalános Iskolá-

nak adott 4 db számítógépből 3 db-ot el-

Válaszok egy nyílt levélre

vont a Polgármesteri Hivatal számára?
A Magyar Bálint miniszter úr

felügyelete alatti Oktatási Minisztéri-
um a közös iskola vételárát jelentős ké-
sedelemmel utalta át. A gazdasági sza-
bálytalanságért jogi úton ellentételezést
kértünk, s megegyezés alapján kaptuk
a 4 komplett gépegységet, melynek fel-
használásáról a képviselőtestület dön-
tött. (Sajnos a bizottság pedagógus tag-
ja nem vett részt ebben a munkában.)
Furcsa lenne, ha az adós hosszú és kárt
okozó magatartása után még feltéte-
leket is szabna, hogy mire használhatja
fel jogosan követelt jussát a megkárosí-
tott.

2. ) Hogy történhetett az, hogy a meglevő
35.000 folyóméter csatomahálózatból
csak 19.000 folyóméterre szereztek vízjo-
gi engedélyt? Miként lehetséges az, hogy
csak 19. 000 folyóméter csatomahálózatra
írtak ki üzemeltetési pályázatot? Ugy
gondolják, hogy a fennmaradó 16. 000
folyóméter csatomahálózatot - mely a
lakók telkein halad keresztül - a lakók

saját költségük terhére és belátásuk sze-
rint fogják karbantartani, javíttatni és az
esetleges károkat elhárítani?

A csatorna hálózat építését a
Pilisborosjenői Csatorna Társulat (és
nem az önkormányzat) irányította,
mint beruházó, s a társulat kérte meg a
működési engedélyt.
Ezek után az önkormányzat a kivitele-
zővel együtt kérte meg az egész ren-
dszerre (szennyvíztisztító és hálózat) az
engedélyt. A csatorna hosszára vonat-
kozó adatokat a Csatorna Társulat volt

elnöke közölte a szakhatóságokkal.

(Egyébként a rendszer üzemeltetésére
vállalkozó cégek nem a csatorna hossz-
ra adják meg ajánlatukat, hanem a
tisztított víz mennyiségére.)
3. ) Mennyivel fog emelkedni a csatoma-
díj az üzemeltetötől az Onkormányzat
által igényelt bérleti díj hatására?

A jelenlegi csatornadíj 1997. óta
változatlan. Jelenleg folyamatban van
az üzemeltetésre kiírt pályázat elbírálá-
sa. A szennyvízdíj mértékét a bíráló
bizottság javaslata alapján a képviselő
testület állapítja meg, remélhetőleg 200
Ft/köbméter alatti összegben.
4. ) Hová tűnt a közös iskola eladásából
származó 30.000.000,- Ft, melyet ajelen-
legi iskola bővítésére és felújítására külö-
nített el az elözö képviselő-testület?

A 30 millió forintot az önkor-
mányzat költségvetésében a képt^felő
testületi döntés alapján ingatlanvásár-
lásra használta fel. A pénzt^ftem élte fel,
hanem 67%-át jól hasznosítható ingat-
lan vásárlásába fektettc. Az elkulönít-

ést nemcsak az előző képviselő testütetv
határozta el, hanem ez folyamatosan
feltétel is volt.

A felhasználás összes módjára a képvi-
selő testűlet a költségvetésben eihatáro-
zott elvek szerint folyamatosan tárgyait
és hozta meg döntéseit.
5.) Mikortól gyakorolhatják a falu polgá-
rai korlátozásmentesen az Alkotmányban
és az önkormányzati törvényben rögzített
alapjogukat: mikortól tekinthetnek be a
polgárok az Onkormányzat iratanyagai-
ba?

(Folytatás a következő oldalon!)

Atartalomból:
Válaszokegynyíltlevelre(l-2. old^
Képviselőink rovata (3. old.)
Egyháza hírek ( 4. olá<)
Német nyelven ( 4. oM.)
Szabadidő - kultúra - sport (5. old.)

Atartalomból:
. Borverseoy (S. old.)
. Ürömipünkosdi fesztwál (5. old.
. Sport(6. old.)
. A JMuv. ház őszt tervei (6. oM.)
. Otvasói levét, válasz (6. óld^



Válaszok egy nyílt levélre
(Folytatás az elözö oldalról)

Az önkormányzat gyűlései
túlnyomó többségükben nyilvánosak. A
polgárok tájékoztatására a képviselő
testület nyilvános gyűléseket szervez,
melyen elszomorító a részvételi arány.
(Például a legutóbbi gyűlésen a 14 kép-
viselővel szemben 9 érdeklődő ült, lásd
Hírmondó júniusi szám 7. old.) Infor-
mációk tehát beszerezhetők. Irattá-

runk téma szerinti nyilvántartást vezet,
a szabályoknak megfelelően betekintési
lehetőség adott a helyszínen.

6.) Fenntartja-e azt az Egyesület nyilvá-
nos közgyűlésén tett állítását, miszerint -

anélkül, hogy egyetlen bemházást is elin-
dítanának - augusztus végére fizetéskép-
telenné válhat az Onkormányzat, ha nem
adják el a falu utolsó jelentős vagyontár-
gyát képező "papi földeket"?
Hogyan juttatta ilyen gazdasági helyzetbe
falunkat eddigi tevékenysége során?

A kérdés feltevése és a sugallt
válasz nem igaz. AIlításom arra vonat-
kozott, hogy a teryezett beruházásaink-
hoz kell nagyon sürgősen pénzt előte-
remtenünk. Ennek megfelelően hoz a
képviselő testület szükséges intézkedé-
seket. Soha nem beszéltem "csőd" hely-
zetről. Ezt igazolja az alábbi, a számla-
vezető banktói beszerzett nyilatkozat is.

7.) Mikorra kívánja összehívni a falugyü-
lést ezen kérdések és témakörök nyilvá-

Digitális másolat a fenti cikkhez

OTP Bank Rt.
Közép-Magyarországi Régió Budapest

Önkormányzati Osztály
1052 Budapest, Semmelweis u. 11.

Szegedi Róbert úr részére Ikt. sz, : 624/200000
Polgármester

Pilisborosjenő Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Pilisboros'enö

2097

Tárgy: Számlavezetö pénzintézeti nyilatkozat.

Pákyázat benyújtásával kapcsolatos megkeresésükre bankinformációnkat az alábbiakban
adjuk meg.

nos megvitatására?
A Községvédő Egyesület által

gyűjtött aláírások feldolgozása és jogi
egyeztetése folyamatban van. A falu-
gyűlés kérdésben (is) a képviselő testü-
let dönt.

Pilisborosjenö, 2000. június 02.
Nyilvános válaszát várva:

Dér András
elnök

Pilisborosjenöi Községvédő Egyesület

A nyiívános választ adta:

Szegedi Róbert
polgármester

Pilisborosjenői Onkormányzat
Pilisborosjenő, 2000. június 15.

Közlemény
Az ANTSZ Buda-kömyéki Városi Inté-

zetének illetékességi területéhez tartozó

településeket ellátó betegjogi képviselő:

Dr. Simó Gábor

Az általa ellátott ügyfélfogadásra kije-

lölt kórházak és az ott tartott félfogadá-
si idők:

Szent Rókus Kórház: III. emelet 330.

szoba, minden hétfőn 8-16óráig

Pest Megyei TUdőgyógyintézet Tö-

rökbálint: minden hónap első és har-

madik csütörtökén, 12-16 óráig
Pszihiátriai Szakkórház Pomáz:

minden hónap negyedik csütörtökén,
8-12 óráig

Fővárosi önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Kórháza: minden hó-

nap negyedik csütörtökén, 12-16-óráig

Telki Magánkórház. : minden hónap

elsö csütönökén, 8-! 2 óráig

Dr. Korompay Mária
tisztifőorvos

O K /A A

Az Önkormányzat bankszámlaját pénzintézetünk hosszú évek óta vezeti
Az Onkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, körültekintö, a szükséges pénzeszközök
idöben rendelkezésre állnak. Számlájukon sorbanállás, fedezetlenség nem fordult elő.
Fizetési kötelezettségüknek időben eleget tesznek. Fizetökészségük és fizetóképességük meg-
bízható. Hitelből eredő tartozásuk nincs.

Amennyiben a tervezett célhoz hitel felvéteie szükséges, s a kérelem az egyéb feltételeknek
megfelel, annak megvalósitását hitel nyújtásával is szándékunkban áll támogatni.
A beruházáshoz szűkséges saját pénzeszközöket a pénzforgalmi elóírások fígyelembe
vételével rendelkezésüknek megfelelöen biztositjuk.

Budapest, 2000. 06. 08.

Tisztelettel:

ar ol n
o a yvez tö

SS::5^:1;
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Molnár Anriaméria

osztvez. h.

Köszönet!

Az utóbbi szemétszedéskor Trunk

Zsolt vállalkozó, a pilisborosjenői
"Tüzép" telep tulajdonosa, köz-
ségünk lakója ismét nagy segítsé-
get nyújtott az akció sikeréhez az-

zal, hogy teherautót és rakodógépet
biztosi'tott a munkához. A falu tisz-

taságának megvalósításában példa-
értékű segítsége megmutatta, hogy
e módon, és valószinűleg sok más
hasznos tevékenységgel is hozzá
lehet járulni községünk védelmé-
hez! Köszönjük!

A résztvevők

Kedves Olvasóink, júliusi számunkban a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnökének levelét tesz-
szük közzé, melyet a Szerkesztöség felkérésére
készitett.

Pilisborosjenői Hírmondó szerkesztősége
Pilisborosjenő Fő u. 16.

Fáyné dr. Péter Emese föszerkesztő részére
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

Elöljáróban rögzíteni szeretném,
hogy megtisztelő kérése 2000. majus 23-án
kelt ugyan, de hosszas hányattatás után csak
tizenkét nap múlva, június 5-én délután jutott
birtokomba Windisch László úr által. Igy az
elvégzendő feladatra kevesebb idő maradt
volna, mint amennyit a kézbesítés igényelt.

1 A Kömyezetvédelmi Bizottság mun-
kajával kapcsolatban a következöket szeret-
ném a tudomására hozni:

A környezetvédelem mint feladat
egyre erőteljesebben jelentkezik mindennapi
életünkben és az elmaradás egyre szembeöt-

lőbb. Ennek ellenére, az előző évek gyakorla-
tával szemben, a jelenlegi Képviselő-testület
egy forintot sem szavazott meg ennek a mun-
kának a támogatására, ezzel mintegy elsor-
vasztásra ítélte azt. Az általam vezetett bizott-

ság közel egy éve nem kapja meg ajegyzőtől a
munkájához szükséges Kömyezetvédelmi Jog-
tárat. valamint az állattartásra vonatkozó or-

szágos rendeletek nyomtatott szövegét.

A bizottság által meghatározott és
elvégezni kívánt feladatok jelentős részét a
Műszaki Bizottság hatáskörébe utalta, amely
azokat nem végezte el. Ennek jeleit On is ta-
pasztalhatja, ha az egyre elhanyagoltabb -
amúgy nagyon esztétikus,.- buszmegállókra, a
falu összképére, tisztaságára, közterületeinek
ápoltságára gondol:

Ugy gondolom, ha tárgyilagosan
ítéli meg a helyzetet, egyetért velem abban,
hogy falugondnok alkalmazása igen időszerű,
de ennek az állásnak meghirdetésénél és az
alkalmazás feltételeinek kidolgozásánál a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság véleményét még in-
formális szinten sem kérte ki senki. Csak re-

mélhetem, hogy a 2000. június 13-i döntés a
falu érdekeit fogja szolgálni.

A faluban felgyülemlett kömyezet-
védelmi problémák, mint például az állattartás
helyi szabályainakjó és elfogadható - az állat-
tanókkal egyeztetett - rendelettel való szabá-
lyozása alapvető kérdés, melyeket az országos
törvényekbe kell illeszteni. (Hírmondó júniusi
szám: Olvasói levé! más szemmel. ) A Bizott-
ságnak ezen munkájának előkészítését a Hiva-
tal a mai napig nem végezte el.

Végezetül, amikor csak küzdelmein-

ket és mellőzöttségünket tudjuk megemlíteni,
ez nem illeszthető bele a Pilisborosjenői Hír-
mondó által közvetített képbe, amely sikerek-
röl kíván beszámolni. Személy szerint nem

kívánok hasonlítani a példabeli kacsához, aki
a serpenyőben üldögélve felsóhajt: - "Hm, de
fínom illatom van!" - miközben ő lesz a vacso-

ra.

Figyelmét köszönöm:

Pilisborosjenő, 2000. június 9.

Tisztelettel: Marton Ferenc

a Kömyezetvédelmi Bizottság elnöke

Kedves Képviselő Ur!

Köszönjük válaszát, melyet - ígéretünkhöz
híven - szó szerint közre adunk. Mivel az

utoisó bekezdésben a Hírmondót is megemiíti,
engedje meg, hogy reagáljak megjegyzésére.
A Hi'rmondó szándéka szerint a falu összes

eseményéről (jóról, rosszról egyaránt) tu-
dósít. Bár a gyarló emberek valóban jobban
szeretik a szenzációként ható, nagyobb feltü-
nést keltő többnyire kellemetlen, rossz híreket,
hitünk szerint a jó megkeresése, és annak is
közvetítése elsörendű feladatunk!

Fáyné Péter Emese szerk.

A Pilisborosjenői Civil Kör hírei

A meghirdetett időpontban (június 9-én) nagyon jó hangulatú összejövetelt tanottunk.
Beszéltünk röviden a falu gazdasági ügyeiről is, de több aktuális történést is érintettíink.
Elfogadtuk azt az alapelvet, hogy "Óvjuk a világ színességét". Ebbe beletartozik a
kömyezet védelme, a falu szépítése, a hagyományok ápolása, az érdekes népszokások
fenntartása, és még sok minden egyéb. Törekvésünk célja az, hogy a világ olyan színes
legyen gyerekeinknek és unokáinknak, mint ahogy mi rácsodálkoztunk annak idején.

Továbbra is várjuk azok csatlakozását, akik hasonlójó szándékkal a falujavára kívánnak
tevékenykedni. Következő összejövetelünkjúlius 13-án, csütörtökön lesz este 6 órakor a
Müvelődési Házban.

dr Fáy Arpád és Windisch László

Okmányiroda
2000. július 3-tól Okmányiroda nyílik Pi-
lisvörösváron, a Polgármesteri Hivatal
épületében a Bajcsy Zs. tér 1. szám alatt,
és ezen idötől kezdve községünk lakói ott
intézhetik lejárt személyi igazolványuk
cseréjét.

Telefon: 26-331-688
Félfogadás:

hétfő: 13-lSóráig,
kedd és péntek: 8-12-ig,

szerda: 8-17 óráig

IZTOSÍTÁS
Mtodenfejta biztosftás ügytotézés

títfoaAénAl5-17óráiga
pitisborosjenői poÍgánestsri

Ith'ataftiaM.

Saveges Lásztöné
ÁB-AEGON teruteti képviselő

Tel: 336-856
Rtfc 06-2B-9-33-56-73

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
( csótány, hangya, bolha, poloska, egér, patkány, stb.)

Irtások egyszeri alkalommal vagy éves szerződéssel, garanciával.
Faanyagvédelem

(beépítendő és meglévő faszerkezetek védelme német, osztrák, svéd szerekkel)
Kullancsirtás
LIGNIS Bt.

Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Uröm, Határkő u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764
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Imaszándék: Hogy a különbözff vallások
követoi müködjenek együtt 07. igazság és
a béke építésén.

0.2. Evközi 13. Vasárnap
"Végre itt a nyár.. " hangzik gyermek és
felnött ajkáról. Ahogy a nap pazarolja
ilyenkor ránk sugarát, úgy szeretnénk mi,
emberek szabadon, legalább a szabadság
idején élvezni az életet, feledni a minden-
napi fáradalmat, örülni a szépnekjónak.
Milyen út vezet ennek eléréséhez?
Lojolay Szent Ignác is ezt kereste. Az
igazi feleletet a betegágyon találta meg.
Elgondolta, hogy minden szép és jó, ami
e világhoz köt, hamar véget ér. Pedig a
Teremtő az embert valódi örömre, jóra,
szépre teremtette. Mennyi lelki vajúdás,
küzdelem, töprengés után jött rá, nem a
hímév, a különféle földi örömök adják
meg az igazi szép életet. A sok magába
szállás után Jézusnál találta meg az igazi
megoldást, melyet így fejezett ki:
"Krisztus lelke szentelj meg engem!" Ha
Jézus lelke rajtunk pihen, igazi szabadsá-
got élvezünk. Olyat, amit a világ nem tud
adni. Jó lenne ezen elgondolkozni, sza-
badságunk minden napján csak legalább

GOLDENE HOCHZEIT

Vor 50 Jahre Eheschliessung
Stefan (Gröschl)

GALAMBOS, ein 1925-er hat mit Gattin

Elisabeth Meier seine goldene Hochzeit
in Weindorf gefeiert. Aufier die
Familienmitglieder, Freunde und
Sympathisanten, waren wir die Mitglieder
des Deutschklub Weindorf Vereins zu
diesem feierlichen Anlass eingeladen.

Am 20. -ten Mai trafen wir bei
der Weindorfer Dorfkirche um 16 Uhr

und nahmen im heiligen Gottesdienst
Teil. Herr Pfarrer SIKOS zelebrierte die
Messe. Nach dem Evangelium hielt Herr
Sikos eine schöne Predigt, er hat vor
allem die Treue zu einander durch 50

Jahre betont, was alles gutes und schönes,
auch schlechtes geschehen ist, schwere
Schicksalsereignissen mussten sie
erleben.

Sie waren nach dem II.

Weltkrieg, sie warenjung und haben ihre
Ehe im Jahre 1950 geschlossen, die
Wirtschaft war in Trümmer, der
Neuaufbau des Landes war bereits im

Laufe, damals existierte schon die

Proletardiktatur, die Zukunft war ziemlich
fraglich, aber die junge Ehepaar hat ihren
Glauben im Gott und Hoffnung nicht
verloren.

egyszer kívánjuk: "Krisztus lelke szentelj
megengem!"
09. Evközi 14. Vasárnap
"Boldogok, a szelídek!" Nem azok a sze-
lídek, akikkel mmdent lehet csinálni, min-
denre csak legyintenek, akarat nélküli
tárgyak, eszközök. A szelíd azt mondja:
"Nem vagyok agresszív, nem használok
fegyvert. " Jézus mondta: "Aki kardot fog,
kard által vész el. " Hányszor beigazo-
lódott ez! A szelíd ember ismeri a határo-

zott, meg nem hátráló hűséget, ragaszko-
dik az elképzeléseihez, sőt áldozatot is
hoz, ha kell. A történelem sokszor bebi-
zonyította, hogy a szelídséggel sok min-
dent, sőt a legtöbbet el lehet émi.
16. Évközi 15. Vasárnap Kármel hegyi
Boldogasszony Napja
"Szükséges, hogy Szűz Máriát állandóan
fígyelemmel kísérjük és szeméröl olvas-
suk le kívánságast. Bele kell tehát magun-
kat elmélkednünk az ő életébe, ismemünk
kell annak apró részleteit. Föként az evan-
géliumban megőrzött adatokat kell alapo-
san átgondolnunk. Napoként elmonda-
nunk vele a Magnifícatot, hálát adva
azért, hogy velünk is 'nagyot tett a Hatal-
mas', mikor az ő szolgálatára hívott, s ez-

Mit Schaffúngskraft konnten
sie ihr Leben fortsetzen und eine Familie

grilnden. Stefan arbeitete in der LANG-
Maschinenfabrik in Budapest, als
Turbinenmonteur, Frau Elisabeth bei

einer Genossenschaft, die Kunstblumen
hergestellt hat.

Sie schafften und sparten, dass
sie Ihre Existenz aufbauen können, Sie
haben es geschafít. Die Tochter ist im
Jahre 1052 zur Weltgekommen. Sie ist
bereits verheiratet, dadurch haben sie
zwei Enkelkinder.

Das Ehepaar ist lángst Rentner
und wohnen in der Steinheimer Gasse in

Weindorf. Pfarrer Sikos gab sie nochmals
zusammen, er weihte die Eheringe, des
Jubilar Paares, damit die EheschlieBung
emeuert, dass sie zueinander Treu
bleiben.

Nach des Kuppelzeremonie
begleitete Herr Pfarrer Sikos das Ehepaar
bis zum Ausgang der Kirche, wo die
Sángerfreunde sie erwartete und lieBen
Sie durch einen Blumentunel gehen. Das
Paar hat dann die Glückwünsche und

Gratulationen empfangen.

Das Kulturhaus "Josef

Reichel" wartete die Jubilaren und

Ehrengaste mit Tische reich bedeckt von
Kalten schpeisen und Alkohol - und

zel az üdvösség legbiztosabb útjára állí-
tott."

Szeghy Ernö OCD
23. Évközi 16. Vasárnap
"Isten legfeljebb akkor büntet, ha rákény-
szerítjük, de megbocsátását és adománya-
it önként adja. Szomorú, ha visszautasít-
juk. Nem hullatott egyetlen vércseppet
sem, hogy minket megbüntessen, de hogy
megkönyörülhessen odaadta utolsó csepp
vérét is értünk, odaadta életét. A bűnösök
megbüntetésében nem merítette ki min-
denhatóságát, hogy azonban a bünös em-
bert megváltsa, mindent odaadott és leg-
nagyobb csodáját hajtotta végre: a Fiúis-
ten ember lett."

Matthias Scheeben

30. Evközi 17. Vasárnap
A mosoly értéke: semmibe se kerül, de
sokat teremt. Gazdaggá teszi azokat, akik
kapják, és nem juttatja azokat koldusbot-
ra, akik adják. Egy pillanatig él csak, de
emléke néha örökké megmarad. Senki
sem olyan gazdag, hogy meglehetne nél-
küle, és senki sem olyan szegény, hogy ne
lenne gazdagabb tőle. Két ember között a
legrövidebb út egy mosoly.

Erfi-ischung Getranke, Nachher wurden
auch Backereien aufgetragen, so wie ei-
ner echte Hochzeit. Roman Stampf
Vorsitzender der Deutschen S. VW.

Weindorf, gratulierte den Jubilaren mit
einem reimenden GruB und überreichte

im Name der DSVW. ihr Geschenkheit,
so ahnlich Georg Gröschl. Vorsitzender
im Name des Deutschklub Vereins

Weindorf.
Die Jubilaren erhielten viel

Geschenke und BlumenstráuBe, sie haben
die EheschlieBung wiederholt erlebt.

Die Gaste verwandelten sich in

Gesprache und Plaudereien und
anschliefíend haben wir uns Aufdie
Melodien einer steirische Harmonika
fröhlich unterhalten. Wir haben unsere

örtliche schwSbische Volkslieder gesun-
gen. Die Manner haben die Frau Elisabeth
zum Brauttanz aufgerufen,

Die Stimmung war groBartig
und um 22 Uhr haben mir Schluss

gemacht. Wir abschindeten und von den
Jubilaren mit dem Abschieds Wunsch, sie
sollen auch die Diamantehochzeit noch
erleben können.

Franz Reichardt Mitglied
des Vereins in Weindorf(Pilisborosjenő)

Budapest, am 31. Mai 2000
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2000. május 24-én már hagyományo-
san megtartottuk a 10. borversenyünket és 3.
borfesztiválunkat az Ezüsthegyi gazdak Egye-
sületének szervezésében a Pilisborosjenői
Reichel JózsefMűvelődési Házban.

A borversenyre 74 bor nevezett, ame-
lyek közt egy nem a mi teriiletünkön termett.
A bírálók már hagyományosan a Szent István
Egyetem Szőlészeti és Borászati Tanszék
tanárai, valamint Keresztesi Péter borbírák
voltak. Megtiszteltetésnek kell tekinteni, hogy
olyan neves szakemberek bírálták borainkat,
mint Dr. Kádár Gyula, Dr. Eperjesi Imre, Dr.
Lunz Ottokár egyetemi tanárok. Véleményü-
ket írásban is megadták. A nevezett borokat
két bíráló bizottság bírálta. A fehérborokat egy
5 tagú Dr. Eperjesi Imre tanár úr vezetésével,
a vörösborokat Dr. Kádár Gyula tanár úr ve-
zetéséve) egy 4 tagú bizottság.
Összesen 11 bort találtak alkalmasnak az

aranyjelvényre.

Ezek:
Gábeii György Chardonnay
Huszti Gábor vegyes vörös
Dr. Gerzson László Chardonnay
Dr. Gerzson László Rizlingszilváni
Horváth Ish'án Chardonnay
Gábeli György Zweigelt
Ambrus István Chardonnay
Horváth István Zweigelt
Pavuk Lászió Chardonnay' 98
Ambrus István Merlot
Gábeli György Merlot

32 bor ezüst minősítést érdemelt, vala-
mint 10 bronz minősítést kapott. A jubileumi
borverseny abszolút győztese, és ezzel a 2000.
év legjobb borosgazdája Gábeli György lett,
immár másodízben.

Május 26-án tartottuk a Borfesztivált,
amelyen minden díjnyertes és helyezést elén
bor megkóstolható volt. Összességében több
mint 200 vendéget tudtunk megvendégelni.
Számunkra nagy örömöt jelentett, hogy igen

Hozzászólások a boryersenyhez

sok fiatal volt kíváncsi borainkra még Eszter-
gomból is.
A Borverseny és Borfesztivál megrendezésé-
hez támogatást nyújtott az Ürömi Önkor-
mányzat és a Pilisborosjenőén Alapítványon
keresztül a Wieneberger Rt. Ennek ellenére
el kell mondani, hogy a költségek nagyobb
részét a borosgazdák vállalták magukra. Nagy
segítségetjelentett, hogy a Reichel JózsefMű-
velődési Ház a rendezéshez minden segítséget
megadott.

A birálók minősítése alapján kiderült,
ha a gazdák a minőségre törekszenek és bora-
ikat több éven keresztül érlelnék, úgy a budai
borvidék címhez méltó borokat tudnának
eiőállitani.

Ennek érdekében szeretnénk hagyo-
mányainkat tovább folytatni, és ehhez megkö-
szönni mindazok segítségét, akik ezt megad-
ták.

Meggye. si János

Elöljáróban messzemenő elismerésemet fejezem ki a borverseny
igényes szervezéséért, és a nevezett 72 bomiinta minöségi szinvonaláért.
wek óta figyelemmel kísérem az egykori neves Budai borvidék e ked-

ves termőtáján ízlelt borok minőségét. Örömmel tölt el az idei borver-
seny gazdag választéka- és az a tudat, hogy az elmúlt évhez képest is
jelentős pozitív elmozdulás tapasztalható a borok élvezeti értékében.

Osszességében igen jó borokat kóstoltunk, de úgy vélem, hogy
az átlagos szinvonal még tovább növelhető, ha a ma még szerényebb
eredményeket elért gazdák fölzárkóznak a legjobbakhoz.
A következö technológiai lépések "dióhéjban":
-musttisztítás (8-12 órás ulepítés )
-fajélesztős beoltás
-optimális (30-40 ) szinten tartás

Ha ezen alapkövetelményeknek helyet adnak a kömyező gazdák, úgy
sokat léphetnek előre a térség borászati színvonalának javításában.

Dr. Eperjesi Imre

Első Pünkösdi Fesztivál Urömön

A millenniumi év alkalmából szervezett
Üröm község Önkormányzata pünkösdi fesz-
tivált az újonrran megépített téren a Polgár-
mesteri Hivatal előtt. A házigazda az általunk
jól ismert Ürömi Öröm Néptánc-műhely volt.
A háromnapos ünnepségsorozat első napján a
nyitóbeszédek után a helyi óvodások, iskolá-
sok, táncosok, a boros gazdák műsorát láthat-
tuk. A Pilisborosjenői Nemzetiségi Dalkör
is fellépett. A Dalkör zászlajával felvonuló
kórus hatalmas tapsot kapott, régi, eredeti
dalainak olyan sikere volt, hogy az Urömre
látogató kitelepítettek mind-mind felsereg-
lettek a színpadra és együttesen énekeltek
tovább.
A rendezvény színes táncparádéval folytató-
dott. A Duna Kamevál vendégegyüttesei : a
BM Dunapalotában, a Margit-szigeti Szabad-
téri Szinpadon, a Fonóban, Mátyásföldön,
Budakalászon és Urömön léptek színpadra
színpompás műsorukkal. Finnország, Len-

E nagy múltú borvidéken - hiszen 100 évvel korábban is ran-
gos szőlőültetvények voltak ezen a tájon - a Buda-Sashegyi borvidé-
ken - most újra megújui e szőlötermö taj híre, rangja. Eisősorban fe-
hérborai rangosak, nevezetesek, de a mai napon meggyözödhettünk
arról, hogy a vörösborokkal is az élvonalhoz csatlakozhat ez a vidék.
Jó zamatú, színanyagban gazdag.

Vörösborokat bíráltunk a Kékfrankos fajtából, és még inkább
a Merlot borokból. Jó lenne néhány hektár Cabemet Sauvignon és Ca-
bemet Franc is, hiszen a Pilis északi szelektől védett déli oldalán biz-
tosan nagy vörösborokat lehetne szüretelni itt, ezen a tájon. Bárcsak
több ültetvény lenne itt, nem 30, hanem legalább 60 hektár. És ha egy
rangos pinceszövetkezet is létrejönne, Európa hírű is lehetne ez ater-
mötaj.

Előre lépett a szőlő- és bortermelés az utóbbi egy évben is. További
sikereket kívánok a borvidék itteni gazdáinak!

Dr. Kádár Gyula
nyugdíjas egy. tanár

gyelország, Szlovákia, Mexikó, Tajvan, Grú-
zia, Erdély, Görögország, BM Duna Művé-
szegyüttes pergő műsorában gyönyörködhet-
tünk. Este ilj.Csoóri Sándor és aNéptáncmű-
hely vezetésében tehettük próbára tánctudá-
sunkat, valamint utcabál következett.Vasár-
nap a szentmise után koszorúzás volt a szin-
tén újonnan megszépített Fő téren. A Meste-
rek Házában kávézás következett meghívott
vendégekkel, mint Hambuch Vendel, a Ma-
gyarországi Német Nemzetiségi Onkormány-
zat elnöke, valamint a kömyező települések
polgármestereivel. A napot ismét tánc és ut-
cabál zárta. Pünkösdhétfön a felújított és
rendbe hozott Kálvária dombra, valamint a te-
metöbe látogathattak el az érdeklődők.
Udvözöljük a szervezők munkaját, reméljük a
jövőben Pilisborosjenö is csatlakozik a Duna
Kamevál helyszínei közé, s nyújt a helybeli-
eknek hasonlóan színvonalas programot.

D.D.

Passió játék Budaőrsön

A Budapest határában élő budaőrsi svábok a

harmincas években a Kőhegyen évekig nagy
sikerreljátszották Krisztus szenvedéseinek törté-
netét. A millennium évében az eredeti

helyszínen ismét előadják a Passiót. Dér

András, pilisborosjenős lakos rendezésében,
Dér Denissa, Őze Áron, Venczel Vera és sok
más ismen müvész tolmácsolásában, csodálatos

elöadást láthattunk. A Passiójáték szövege az
1700-as évek közepén iródott csíksomlyói Fe-.
rences Passiókon alapul, a szenvedéstörténetet
hiteles átéléssel, gyönyörű környezetben előa-
dott szövege minden nézőt magával ragadott.

Kedves Pilisborosjenőiek! Ugye nekünk is van
Kálvária dombunk? Nem lehetne valami hason-

lót Pilisbosorjenön is kezdeményezni?

F. P. E.



Sport

Az NB. 1I.. női Eszaki felnőtt

csoport végeredménye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gödi SE PoIy-Mix
Pilisboros'enö Se.

Pilisszentiváni SE

Synergon SE Vác II
Veresegyház NKSK
Gyöngyösi FKK
Köbánya SK

8. XVII. ker. Lakóhelyi Se
9. Eszterházy TFK SE
10. ÉrdiVSE
11. Grassalkovich ATE
12. Budakalászi SC

Az ifjúsági bajnokság
végeredménye:

1 . Pilisszentiváni SE

2. Gödi SEPoly-Mix
S. KőbányaSK
4. Veresegyház nksk
5. Érdi SE
6. Synergon SE Vác II.

7. Budakalász SC
8. Pilisboros'enő SE

9. Eszterházy TFK Se
10. Grassalkovich ATE

11. XII. ker. Lakóhelyi SE
A felnőtt bajnokság legjobb
góllövöi:
1. Szécsi Enikő Pilisborosjenő 197
góllal.
Az ifjúsági bajnokság legjobb
góllövöi:
1. Horváth Emese Pilisszentiván

130góllal.

2. Molnár Melinda

Pilisborosjenö 116 góllal.

A felnőtt bajnokság
sportszeruségi versenye a
bajnokság befejezése után:
7. Pilisborosjenő 122 perc

Az ifjúsági bajnokság
sportszerűségi versenye a
bajnokság befejezése után:
2. Pilisborosjenő 68 perc

Az Óvoda életéből

Tisztelt Szerkesztöség!
Szeretnék az óvoda pedagógiai életéről egy hosszabb beszámolót ké-
szíteni, de ez már csak a következő számban lesz esedékes. Persze

nemcsak nevelés, játék folyik óvodánkban, hanem étkeztetés is. Gyer-
mekeink számára külön főzünk, étvágyuk kitűnő, a közösség ereje itt is
hat, a legrosszabb evö is kedvet kap társaitól.
Most egy rövid levélben szeretném a falu lakói számára tajékoztatásul
jelezni, hogy így tehát gazdálkodásunkból eredően, legnagyobb örö-
münkre mindössze napi 2-3 liter ételmaradék keletkezik, melyet

egy helyi lakos szállít el. Ennek ellenértéke háromszorosára 'nőtt az
utóbbi öt évben, de az ok szerencsére nem az ételhulladék mennyisége,
hanem az infláció mértéke.

Nos az elszállított ételhulladék ellenértéke valóban nem "gazdagítja"
az óvodát, hiszen mindössze másfél Túró Rudi értéke. (Egyébként
minden nap 14 és 15 óra között bárki megtekintheti a napi ételhulladék
mennyiségét.)

Üdvözlettel:

Pápai Istvánné óvodavezető

A

Nebuló
- a pilisborosjenői iskolásokért-

Alapítvány
kuratóriuma 2000. majus 10-i ülésén
elfogadtaaz 1999. évi közhasznúsági

jelentést, amely az általános
iskolában (Pbj. Fő út. 30.)

megtekinthetö.
Ezúton is köszönjük a segítséget és

az

adományokat.
Ribáné Horváth Enikö

A Kézműves tábor
július 3-28-ig

iesz a Petöfí u. 15-ben.

Részvételi díj: reggelivel,
tízóraival, ebéddel,
4.000,-Ft / fő / hét

Jelentkezni lehet:

a Virágüzletben (336-
430) vagy a fenti címen

(336-873)

Nyári könyvtári-olvasótábor!
augusztus 14-18-ignaponta 8-16 óráig

Szeretettel várjuk azokat, akik szeretik a könyveket, verseket,
meséket és a vidámjátékokat.

Ebédet mindenki kap!
Táborvezetö: Taskovics Judit és Bereczkiné Szendrei Éva

Jelentkezés: 336-377 Művelödési Ház,
336-480 a Pilisborosjenőért Alapítvány irodája,

337-197 TaskovicsJudit
A Művelődési Ház (a könyvtár is!) július 10-től augusztus
11-ig zárva tart. Ezen idő alatt csak a rendszeresen műkö-
dő klubok, körök látogathatók.

é lt)C

A szerkesztó'ség változtatás nélkül, teljes ter-
jedelmében közlí az olvasói leveleket. A közl-
és ténye nemjelent állásfoglalást a lap készi-
töi részéró'l. Minden néwel, cimmel etlátott és
kézzel aláírt levelet közlünk. Helyet adunk a
válaswknak is.

Várjuk továbbra is leveleiket!

"Jól bevált módszer"

A pilisbosorjenői Altalános Iskolában
az Igazgató és helyettesének tudtáva! és he-
lyeslésével történő jól beváit módszer szerint
próbálják fegyelmezni a vétkes, vagy hibázó
gyermekeket. Semmi kifogásom az iskolai
szabályok ellen, a pozitív nevelő célzatú fe-
gyelmezés iránt értem ez alatt a szokásos be-
írás, intő, szülővel való megbeszélés, illetve a
szülői értekezleten történő figyelemfelhívásra,
ha probléma van a gyerek magatartásával,
illetve a tanulmányi eredményévei.

Nem ének egyet azonban a gyerek megszé-
gyenitésével, és a gyerekek ebédeltetésekor
történő kiállításával, várakoztatásával akár fél
óráig is.

Tíz éves kislányommal is ez történt,
engedetlenségére, amit az iskolában követett
el, az volt a megtorlás, hogy az ebédnél kiállí-
tották a sorból, és kb. 15 perces várakozás
után - a tüzö napon - sírva hazajöU, hogy Ba-
lázs bácsi nem engedte be az ebédlöbe, így
nem kapott ebédet.

Kérdem én, mint szü!ő, hogy van-e
joga egy pedagógusnak a XXI. században
ilyen középkori módszerek alkalmazásához.
Az ominózus napon felrohantam, hogy tisztáz-
zuk ezt a kérdést, mi is történt valójában. Az
iskola vezetésének nem az volt az első lépése,
hogy szembesítsen a tanárral. A férjem ment
be az iskolába, és O szembesítette a gyereke-
met a Tanár Urral. Teljesen egybehangzóan
ugyanazt mondták el. Másnap ismét bemen-
tem. Az igazgatóhelyettes, Gyetvai Agota el-

mondta, hogy ez egy jól bevált módszer, és
ha nem tetszik, vegyem ki a gyereket a napkö-
ziböl. Mindezek után ismételten megpró-
báltunk hatni az iskola vezetojére, hogy igenis
szüntessék be ezt a módszert, mivel sok szülő
nem is tudhat az ilyen és hasonló megtorlások-
ról.

Hallottam már olyan véleményeket,
hogy csak én fújom fel a dolgot. Valojában
ősz óta beteg a gyerek, kórházból kórházba
jártunk, három hónapig az iskolát sem látogat-
ta, és majus 22-én műtötték. Azt hiszem más
szülők is jobban féltenék gyermeküket, ha
beteges.

Ezúton kérem a szülőket, hogy együtt
próbáljunk meg hatást gyakorolni az iskola
vezetőire az ilyenfajta módszerek használatá-
nak megszüntetésére.

Komlós Tiborné

anyuka

A gyermeknapi program új színfoltja volt a lovaglási
lehetőség

Erdemes?...
Néhány nappa! a nagy vihart kavaró események
után, nézem a szőke fiirtös, nagy kék szemekkel
néző pici lányt, amint az ebédlőben kedvesen az
asztalhoz lép.

Balázs bácsi, végeztem az ebéddel!
Egészségedre, mehetsz a táskádért! mosolyog
rá vissza Balázs bácsi.

Oszintén kedves párbeszéd, semmi ellenszenv, sem-
mi indulat.
Ebédelni eljutni egy pilisborosjenői kisiskolásnak
nem egyszerű. Sorba keil állni az udvaron, s meg-
vámi míg mindenki megérkezik. Ehhez bizony türe-
lem ke!l. Néha az éhes csapatnak egy-egy bóklászó
társa miatt hosszú perceket kell türelmetlenül vámia.
S mikor végre megérkezik a késlekedő, akkor igazán
nincs lehetöség, társai türelmetlenek, éhesek. Ha a

lurkó mégis megteszi és engedély nélkül késve, fe-
lügyelet nélkül szalad a csapat után, a felnőtt
megijed.
"De jó, hogy nem lett semmi baja"- gondolja és
megkéri az amúgy is késve és utolsónak érkező lur-
kót, hogy maradjon az udvaron, várja meg a sorát és
gondolkodjon el a történteken. A kislány éhes is,
szomorú is, sírva hazaszalad. Egy iskolai konfliktus
a mindennapokból.

Nézem a szőke kislányt, nagy kék szemekkel. Mit
sem sejt a körülötte dúló viharból és kedvesen bú-
csúzik.
-Csókolom Balázs bácsi!
-Szervusz! - köszön mosolyogva Balázs bácsi.

Szentesi Zsuzsanna
Alt. isk. tanár

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hírlap vasámap is kapható a

PENGŐBEN!
Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-13 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Borverseny és fesztivál
Pilisborosjenőn.

Felsorakoznak a "versenyzők"

Jj BI

^

Ertékelés

Pünkösdkirály és -
királyné választás az
iskolában, amelyen
az alsósok patkódo-
básban, csülközés-
ben, botdobásban és
tánctudásban mérik
össze erejüket. Az
idei év győztesei:
Mankó Zsófía, Szőke
Aron, Vízhányó Zita
és Dér Zsolt.

-s-

Izlett az ebéd a gyermeknap résztvevőinek.

A Kihívás Napját idén sajnos csak az óvodában és az iskolában
tartották meg. Az elmúlt két év jó tapasztalatai és eredményei
utánjó lenne, ha a jövőben ismét nevezne községünk.

Tanévzáró és ballagás az iskolában: A búcsúzó 8. osztály



Orvosi ügyeleti beosztás
/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófía
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófía

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófía
Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya

Dr. Kovács György
Dr. Venesz liona

Dr. Kormos József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tunde
Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófía
Dr. Csúcs Orsolya

Éjszakai ugyeleti

12. Dr. Borsi Zsófia
13. Dr. Borsi Zsófia
14. Dr. Kovács Levente

15. Dr. Csúcs Orsolya
16. Dr. Csúcs Orsolya
17. Dr. Kovács Levente

/& Dr. Csúcs Orsolya
19. Dr. Csúcs Orsolya
20. Dr. Csúcs Orsolya
21. Dr. Kovács Levente

22 Dr. Kovács Levente

Uröm. Honvéd u. 24.

Pbj" Mária u. 13.
Oróm, Doktoru. 21.
Uröm, Dózsa Gy. 18.
Pbj" Steinheim u. 2.
Uróm, Honvéd u. 24.
Üröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj., Rákóczi u. 18.
UrömDoktorS. u. 21.

i időszak:
18-08-ig péntek

23. Dr. Kovács Levente
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Kovács Levente

26. Dr. Kovács Levente

27. Dr. Kovács Levente

28. Dr. ICovács Levente

29. Dr. Kovács Levente
30. Dr. Kovács Levente

31. Dr. Kovács Levente

350-297
336-215
350-224
06-20-9108-315
336-900
351-410
350-440
336-007
06-20-9535-187

Hétvégén:
1400hétföreggel8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési időben (hétfőtöl-péntekig) -
sürgős esetben - sziveskedjenek az orvosokat a rendelőben keresni.

Üröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamaratagja

Bt. -k alapitása az uj gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérleti, megbizási, adásvételi
szerződések, stb... Végrendelet

elkészitése. Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznap ll-!9közötta
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is. videofilmes

nyilvántartás, számitógépes adatfeldol-
gozás, értékbecslés,

ügyvédi közreműködés.
Elsösorban Pilisborosjenő, Uröm,

Budakalász területén lévő
ingatlanok közvetítése.

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

Képviselet: Pengö bolt 06-26-336-593
Félfogadás: kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14
Ugyvezető igazgató: Kerényi István

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig:

8-13 és 14-18 óráig
Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

ilisborosjenői
üzép

Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termőföid, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfötől-péntekig7-17-ig

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

Okleveles babysitter
gyermekfelügyeletet

váilal.
06-30-290-3349

Tupperware
műanyag edénykészletek

pótlása, új tennékek.
Parádi Gabi

336-501

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hötárolós
kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek
javitása.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Mindent "l" helyen, az
"ÖKELME" Boltban!

. PBJ. Főútól.

. méteráru, rövidáru, lakástextil,
divatáru. alsó és felsöruházat.

. alakitás, javitás, fuggönyvarrás,
gombbehúzás

. villamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok

Sok ezer apró cikk!
Uj nyitvatartás:

Keddtöl péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat: 9-12 óráig

Acélpajzs
Perfect Kft.

Komplex vagyonvédelmi
rendszerek

tervezését-teiepitését vállalja.
Iroda: Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mérnök
06-30-221-0161

A Móni cukrászda
nyáron is várja kedves

vendégeit!
Fagylaltok, torták (24 órás ha-

táridővel alkalomra szólóan is!),
friss sütemények!

Nyitva:
hétköznap: 13-20,

szombat, vasámap: 11-20 óráig
Pilisborosjenö Erdő u. 4.

Telefon:336-150

Antenna,
riasztó, telefou szerelés,

házi hangrendszerek

üzembe-helyezése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001

Csempézés,
márványozás, kisebb kőműves

munkák

garanciával.
SchraufLászIó

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-6S6

06-30-9-919-391

KevéJygáz Bt. és Epületgépészeti
Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fiűtöberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizeltá-
tás, csatomázás, külső csatomabekötések
tervezése és a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készitése,

II

Zsitnyányi Zoltán
gázkészülékjavító és szerelö

06-30-222-3583
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VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.

Betonacélok, zártszelvények, csövek, 1, U, T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók. durva és

finomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévö anyagok szállitása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
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 7-16Szom.: 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

Alapította: az Önkormányzat Képviseiő Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

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

Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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Meghívó
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete és a

Pilisborosjenő Község Német Kisebbségi Onkormányzata együttesen közmeghallgatást tart
2000. augusztus 28-án (hétfő) 18 órai kezdettel

a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében (Pilisborosjenö Fő út 16.)
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, illetve
közérdekűjavaslatokat tehetnek.
Kérjük a község lakóit, hogy kérdéseiket lehetőleg írásban, a közmeghallgatás időpontja előtt 1 héttel a
polgármesteri hivatalban adják le.

Minden érdeklődőt szeretettel vámnk:

Szegedi Róbert
Stampf Román

!R%aíss(%^?ssi^:%"^ ..^i'inimimr.^

Tájékoztatás
Pilisborosjenő Onkormányzata ket fontos beruházási program-
jához pályázott meg állami céltámogatást a 2000. évben történő
kivitelezés megkezdésével. A pályázatokat a Kormány elbírálta
és a 2000. július 13-i önkormányzatok Közlönye tartalmazza a
hivatalos döntést.

" A Kormány ... közzéteszi a helyi önkormányzatok által be-
nyújtott 2000. évi új céltámogatási igényekből:
a./ a 2000. évtöl támogatásban részesülő bemházások összkölt-
ségének és éves támogatási ütemének célok és önkormányzatok
szerintí listaját az 1. számú mellékletben.

Azonosító: 236. Életveszélyessé vált általános iskolai
tanterem kiváltása:

sorszám: 17 Pilisborosjenő 2000. évre 2001. évre
50% (eFt) 19.320 8.280
Beruházás összköltsége: 55. 200 eFt

Azonosító: 218. Szennyvíztisztító telep építése:
sorszám: 128. Pilisborosjenő 2000. evre2001. evre

50%(eFt) 27.600 41.400
bemházás összköltsége: 138.000 eFt

Az elnyert céltámogatások közzétételével elindulhat a kivitele-
zéssel kapcsolatos kötelező eljárás (közbeszerzési pályáztatás,
kivitelezökkel szerzödés kötés stb.).
Arra kérem a község valamennyi lakóját. hogy támogassa a be-
ruházással összefüggö pénzügyi, műszaki ésjogi feladatok gyors
megoldását.

Szegedi Róbert
polgármester

A Szerkesztő Bizottság és feltehetően a falu összes lakója
örömmel gratulál a Polgármesternek a Pilisborosjenő fentí
fejlesztési céljainak megvalósításához megpályázott, közel
97 MILLIÓ FORINT állami támogatás megszerzéséhez.
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Meghívó
Az augusztus 20-i ünnepi megemlékezést 18 órakor rendezzük a Reichel JózsefMüvelődési Ház és

Könyvtár nagytermében, melyre mindenkit szeretettel vámnk!
Kulturális Bizottság

.

.

.

.

Atartalomból:
Önkormányzati oldal (2. oldal)
Egyházi hírek ( 3. oldal)
A Missziós házról ( 3. oldal)
Képviselőinkrovata(4. oldal)
Kultura-szabadidő-spQrt (5. oldal)
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A tartatomból:
Kézmuves tábor (6. oldal)
OvodaÍ hírek ( 7. oldal)
Eoci, fóci, fbci' (8. óldal)
Nyílt levél H. (8-9. oldal)
Orvosi ügyelet (10, otdal)
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Pilisborosjenő község Onkormányzat
Képviselő-testületének 5/2000(VII.14.) sz. rendelete a közte-

rületek használatáról szóló 14/1999(X. 7.) helyi rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő község Onkormányzata Képviselő-testülete a
közterületek használatáról szóló 14/1999(X. 7.) számú helyi
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

l.§
A rendelet 17. §-a (1) bekezdés helyébe a következö szabá-
lyozáslép:
(1) A közterület engedély nélküli igénybevétele vagy az enge-
délytől eltérö használata pénzbírság kiszabását vonja maga után,
melynek mértéke 30.000 Ft-ig terjedhet.

2.§
A rendelet 2000. 09. 01. napján lép hatályba, kihirdetéséröl a
jegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
dr. Hegedűsné Schmidt Agnesjegyzö

Közfelhívás a hörcsög elleni védekezésre

A hörcsög kártételére, és a mezőgazdasági művelt
területekre való betelepedésére továbbra is számítanunk
kell. Pest megyében Cegléd, Abony, Nagykőrös, valamint
a Heves megyével határos területek - a kártevő tömeges
előfordulása miatt- a leginkább veszélyeztetettek. Az ara-
tást követöen - még inkább a tarlóápolás és a szántás
után - a hörcsög vándorlásra kényszerül és az évelő kultú-
rákban, majd az őszi vetésekben új kotorékot ás.

Az 5/1988. (IV.26.) MEM rendelet a hörcsögöt a veszé-
lyes kártevők közé sorolja, és úgy rendelkezik, hogy a
kártételi veszélyhelyzettel fenyegető fertőzés esetén, a
védekezést elmulasztó termelők növényvédelmi sza-
bálysértést követnek el.

A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi
felügyelök ellenőrzik, és azok elmulasztása szabálysértési
eljárást, vagy növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga
után.

Tisztelt borosjenői polgárok!

A helyi millenniumi ünnepségek keretében, az Önkor-
mányzat Kulturális Bizottsága egy emléktáblát kíván felavatni a
Reichel JózsefMűvelődési Ház falán, amely megörökíteni hiva-
tott településünk történetének legfontosabb eseményeit, és az
ezekhez kapcsolódó évszámokat: köztük a falu első okleveles
említését (1284), a török dúlás utáni újjáalapítását (1696), a la-
kosság nagy részének 1946-os kitelepítését.

Ezért kérjük a polgárokat, hogyjavaslataikkal segítsék az
emléktábla méltó megszövegezését. A Kulturális Bizottság
olyan, kisterjedelmű (néhány mondatos) szövegjavaslatokat vár,
melyek tartalmazzák a fent említett történelmi eseményeket, és
utalnak a millenniumi alkalomra. Az Önkormányzat ezek közül
fogja kiválasztani a legmegfelelőbb szöveget.

Az írásbeli javaslatokat kérjük a Polgármesteri Hivatal-
ban, Galambos Ferenc nevére leadni 2000. szeptember 1-ig.
Köszönettel

Kulturális Bizottság

érbea ás
Pilisborosjenő koizség Önkormányzata az általa
béreU PiUsborosjenő, Budai út IS-IO. szám alattí
mgatlanából 140 m2 teruletu lielyiség faasznosífá-
sára bérlőt keres. A helyiség elswsorban szolgálta-
tőitevékenység végzésére alkalmas.

Érclektődm lehet a pölgánnesteri hh^afalban, a
06/26-336-028 telefönszámon.

Figyelem!

2000. juniusl3. tol
az ország területén lévő erdökben és
az erdőterületek határától számított

200 méteren belüli területen - a kije-
lölt tűzrakó helyeken is - valamint a
közút és a vasút menti fásításokban

mindennemű tűzgyújtás,
beleértve a parlag- és gazégetést is,

átmeneti időre
tilos.

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal májusi számunkban kérte a lakókat, hogy a tulajdonukban
lévö kütyákat jelentsék be. Sajnos nagyon kevesen vették komolyan a kérést. Elter-
jedt az a rémhír is, hogy ebadó kivetésére készül a Testület. Ezt a szerkesztőség kér-
désére Szegedi Róbert polgármester cáfolta. A "kutya nyilvántartásra" elsősorban
közegészségügyi és az ebek tartásával összefüggö törvények előírásainak betartása,
illetve az évek alatt bekövetkezett változások miatt van szükség.
Az önkormányzat dolgozói felhívják a fígyelmet, hogy a Hivatal ez esetben sem te-
kinthet el az esetleges pénzbüntetés kirovásától sem, azonban augusztus 31-ig még
bírság mentesen eleget tehetnek bejelentési kötelezettségüknek az elmaradók. Kérjük
Onöket, hogy fáradjanak be a Polgármesteri Hivatalba, ahol a munkatársaknál a beje-
lentést megtehetik.

A szerk.

Imaszándék: Hogy a világ flatal ke-
resftényei tanúsítsák: Jéws Krisztus,
Isten örök Fia köwttünk van, közöt-
tünk marad.

IV. Boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az igazságot.
Kétféle szomjúságról van itt szó: az
egyik a tudásszomj. Tanulni akarok,
mindig nyitva vagyok az újszerü felé,
mindig befogadom az új igazságokat. A
másik azt jelenti, hogy mivel minden
tudás forrása Isten, szívesen foglalko-
zom Isten dolgaival, áldozatokat is ho-
zok ezért, mert akkor nem végzek annyi
termelőmunkát, kevesebb lesz a profít,
de gazdagabb a lélek. Ahogyan Jézus
mondta: "Márta, Márta! Sok mindennel
törödöl, sok minden nyugtalanít, pedig
csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el
soha."
Itt nem arról van szó, hogy valaki a re-
áltárgyak iránt érdeklödik, vagy inkább
humán beállítottságú. Minden ismeret-
nek ösforrása Isten és boldogok, akik
éhezik és szomjazzák Ot, aki a tudás
kimeríthetetlen tárháza.

A másik szempont azt mondja, hogy

boldogok, akik küzdenek az igazságos-
ságért, akkor is, ha nem csak a saját iga-
zukról van szó. Boldog a vezető ember,
aki tud tárgyilagos lenni, mer igazságot
osztani akkor is, ha emiatt nem lép
majd feljebb a karrier lépcsőin, mert
nem volt személyvalogató. Ez is a bol-
dogsághoz tartozik és belső tartást ad.

06. Evközi 18. Vasárnap Urunk
színeváltozása

Nagy Szent Leó pápa ismert mondása:
"Ismerd fel keresztény méltóságodat!"
Ez nem a büszkeség szava, nem is szó-
noki túlzás, nem is utópia. Ez minden
tökéletességre való törekvés alapja és
vivöereje.

13. Évközi 19. Vasárnap

15. Nagy Boldog Asszony Ünnepe

20. Evközi 20. Vasárnap Szent István
Király ünnepe
Krisztus 2000 évvel ezelőttjött közénk.
Az elsö évezredben az apostolok és utó-
daik a Szentlélek vezetésével behálóz-
ták szinte az egész világot az öröm hí-
rével.

A második évezred a magyarság elött is

megnyitotta az evangélium széles kapu-
ját. Vezetőül a gondviselés odarendelte
elsö szent királyunkat, Istvánt. O a töle
kapott bölcsességgel, türelmével, szere-
tetével vezette népét az igazi útra. Igy
lett Jézus második évezredének kezdete

a mi elsö évezredünk elindulása. Sok
küzdelem, megpróbáltatás, de öröm is
kísért bennünket az első évezreden ke-

resztül. Vigyázott ránk Nagyasszo-
nyunk, kinek gondjaira, szeretetére bí-
zott minket első szent királyunk.
Hisszük és reméljük, hogy az új évezre-
den keresztül is felér hozzá Boldog
Asszony Anyánk dallam, ö is velünk
ünnepel, mert szüntelenül felé hangzik,
hogy ne feledkezzél el szegény, de most
ünneplö magyarjaidról.

27. Evközi 21. Vasárnap
Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az an-
gyalok eledele és az örök élet kenyere.
Kérünk, áldd meg kenyerünket, mint
ahogyan megáldottad és megszaporítot-
tad az öt árpakenyeret a pusztában.
Aldd meg minden terményünket, hogy
azokat használva jóságodra hálás szív-
vel gondoljunk. Add, hogy a földi táplá-
lék testünket erőt, az Elet kenyere lel-
künknek üdvösséget adjon.

A Pilisborosjenői Karitász Csoport örömmel adja hírül, hogy a héregi Táborozásra idén július 24. - 31. között
került sor, idén 30 borosjenői általános iskolást tudtunk elvinni. A táborról a következő számban adunk hírt.

A Missziós Házról

1996. november 7. óta vagyok tagja a pilisborosjenöi Missziós Ház-
nak. Az épület az egyház tulajdonában van, de fenntartója, felügyeleti szer-
ve a helyi Önkormányzat. Megkérdeztem vezetönket, Némethné Zsuzsát,
hogy akinek nagyon kevés ajövedelme, kaphat-e kedvezményt az étkezés-
re. Tennészetesen mindenki a nyugdíj összege szerint fízeti a térítési díjat,
16.600 Ft.alatti jövedelem esetén pedig ingyenesen ebédelhet.

Az egyháztól havonta kapunk étkezési hozzájárulást, ami úgy a kato-
likus, mint a más vallású klubtagot megilleti.
Reggel autó hozza be a rászorulókat, nehezen közlekedőket. 9 órakor kap-
juk a reggelit, délben ebédelünk, s mielőtt hazamegyünk uzsonnát kapunk.
Az étkezéseket nem kötelező igénybe venni. Nap közben tomázunk,
beszélgetünk, kézimunkázunk. a kolostorból átjár hozzánk Melinda növér,
aki megmasszírozza fájós tagjainkat, amit nagyon szívesen veszünk.

A dolgozók nagyon segítőkészek, felíratják, kiváltják a gyógyszere-
inket, segítenek hivatalos ügyeink intézésében.
Személy szerint nagyonjól érzem magam ebben a közösségben.

Végezetül, mint idös ember, hívom a borosjenői időseket ide kö-
zénk, meglátják, milyenjó itt lenni.

Banai Benöné Pbj. Mária u. 1.

Juhász Jánosné táborvezetö

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hírlap vasárnap is kapható aPENGOBEN!

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
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Tisztelt Pilisborosjenői Lakók!
Alig néhány hónap telt el, hogy a helyi Hirmon-
dóban beszámoltam a helyi Német Kisebbségi
Önkormányzat 1999. évi tevékenységéröl. A
februári számban me&jelent cikkemben részlete-
sen kitértem a helyi kisebbségi önkormányzat
munkajára és működésére, eredményeire. Termé-
szetesen az egyik év soha nem ugyan olyan, mint
a mások volt. Vannak visszatérö problémák, és
adódnak újabb gondok és problémák. Felada-
tunk, hogy megoldást találjunk ezekre a gondok-
ra, és minden problémát orvosolni tudjunk. A
Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat kijelölt
egy kulturális és hagyományőrző programot erre
az évre, melyet az alábbi Esemény naptárban
ismertetek Önökkel.
Esemény naptár 2000.
Január hónap: Hagyományos karácsonyi kon-
cert a Római Katolikus Templomban.
Február hónap: Kultúrcsoportok fogadása Szen-
dehely, Óbuda, Pilisborosjenői énekkari talál-
kozó.
Március hónap: A helyi Német Dalkör és a ki-
sebbségi önkormányzat szendehelyi meghívása,
énekkarok és táncosok farsangi műsora.
Május hónap: Kitelepitési emlék ünnep. Köz-
ponti támogatással zászló avatás.
Június hónap: l. / Meghívás Óbudára a felújított
és újra felállitott Szent Háromság Emlékmű ava-
tójára.
2., A kisebbségi önkormányzat szervezésében és
költségén kirándulás a Csobánkai Szent Kúthoz.
Az év második felében tervezzük még:

Augusztus hónapban: Kirándulás busszal
Bodajkra és Mórra, ahol a Móri Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat fogad és mutatja be települé-
süket.
Amennyiben van érdeklödés, egy buszt indítunk
a kisebbség költségén a Budapesti Szent István
körmeneten való részvétel céljából
Szeptember hónapban: időben hirdetjük a Ro-
zália kápolnához való zarandoklást.
Zarándoklást szervezünk a Szent Donát kereszt-

hez is. (Szent Donát a szölő védőszentje).
Kórusok, tánccsoportok, valamint a helyi óvoda,
iskola közreműködésével egy kulturális délutánt
és estét kívánunk rendezni.

Október hónapban:
Zarándoklás a Szt. Vendelhez (az állatok védö-
szentje)
Meghivás: Mátészalkai barátainkat, valamint az
Ukrán Német Kisebbség tagjai viszontlátogatása
a falunkban, ami méltó befejezése lesz a helyi
Német kisebbségi Önkormányzat idei kulturális
tevékenységének. Ezen kívül a helyi kisebbségi
önkormányzat minden meghfvást elfogad, amely
témában a helyi német kisebbség érintve van.
Továbbképzés: Január eleje óta minden hónap-
ban továbbképzésen vesznek részt a N.K.Ö. elnö-
kei, amelyeket rendszeresen látogat a helyi ön-
kormányzat elnöke.
A továbbképzés témája: kisebbségi önkormány-
zatokjogai és kötelességei.
Tovább folytatódnak a Regionális találkozók,
melyeknek célja a tapasztalatcsere, sok esetben
igen hasznos előadások hangzanak el a szomszéd
községek nemzetiségi életéröl, melyek megerö-
sitenek bennünket abban, hogy jól vagy rosszul
cselekszünk.

Támogatások: Már ebben az évben is igen ko-
moly gondot forditottunk a támogatások odaftélé-
sére. Eddig a Német Klub, az Altalános Iskola és
az Ovoda kapott támogatást a Német Kisebbségi
Önkormányzattól.
Az állami támogatás az idén minden Kisebbségi

Önkormányzat: ?A i oen/ iae\o-
mányőrzésre, v'm'n D isra I. tura!i<
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stb. lehet felha n i. 11 : . a os . i
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minden németü. tu'lf hivünke . hogv . retn
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ezeken a némel iiv vu szenmisek
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Főpróba a németországi út előtt

Telt ház előtt zajlott az általános iskolások föpróbaja a művelődési
házban. Az iskola tanulóiból összeállitott csoport indult július végén a
steinheimi polgármester meghívására Németországba. A bemutatón azt
az összeállitást nézhettük meg, melyet a gyerekek a Világkiállítás alkal-
mából rendezett nemzetközi gálaműsor alkalmából adnak elő.
Az utazás Taskovics Zsuzsanna tanámő szervezésében történt, a tán-
cokat Jávor Csaba tánctanár tanította be, akitől az alábbiakat tudhattuk
meg:

Az általános iskola 7. és 8. osztályosai táncolnak, a hetedikesek már
tanulíak táncolni, a nyolcadikosok még nem. Február óta próbálunk
hetente egy alkalommal, illetve az évzáró után süritettuk a próbákat,

- sport - oktatás
így több alkalommal is több órás próbát tartottunk. Nagyon kemény
munka áll a hátunk mögött. Csakhogy mennyire kemény: egy profl-
nak mondható együttes, tehát egy táncegyuttes heti 2X1 1/2 vagy 2X
2 órában próbálva évente 1, maxinwm 2 koreográflát tud összehozni.
A gyerekekkel 5 koreográflát íanultunk befebruár óta. Nagyon sokat
dolgoztak. Táncolunk sváb táncot, soroksári motivumokból épífkezo
táncot, somogyi csárdást, karikázót, ugróst. Harmadikkénf egy kalota-
S7.egi szapora és legényes táncot, ezt követóen egy magyarbödi kariká-
zót. A sdovákoktól átvett két szólamban éneklik általában ezt a kari-
kázót. Legvégül moldvai csángó táncokat láthattunk.

... Es láthatnak majd a gálán részt vevök, ahol gyerekeink sikere - a fö-
próbát látva - biztosnak mondható.
Beszámolójukkal, visszaérkezésük utánjelentkezünk.

D.D.

Levél Németországból

8a/b aufBesuch in unserer
Partner emeinde Weindorf

Am Sonntag, 21. 05. 2000 startenden 18
erwartungsvolle Schülerinnen und Schüler zu
ihrer Reise nach Weindorfbei Budapest. Nach
10-stündiger Zugfahrt wurden wir in
Budapest-Keleti von Frau Susu Taskovics und
ihrer Tochter Edith schon erwartet und mit
dem Bus nach Weindorf gebracht. Dort
begrüpten uns unsere Gastschüler/Eltem, und
wir waren schon gespannt, bei wem wir diese
Woche wohnen durften. Da Weindorf eine
Partnergemeinde von Steinheim ist, und viele
Bürger Deutsche sind bzx. nach der
VeUreibung in Steinheim wohnen, sprachen
fast alle gut deutsch Manchmal war aber eine
Verstandigung nur auf Englisch oder mit
Hánden und Füpen möglich.

Am náchsten Tag besuchten wir das Parlament
in Budapest. In diesen wundervollen
Gebauden besichtigten wir die
Krönungsinsignien der ungarischen Könige. In
der St. Stephans-Basilika beeindruckten uns
besonders die kostbaren Monstranzen. Nach
einem guten Mittagessen in einem
Künstlerlokal fuhren wir zum Heldenplatz.
Nachmittags durften wir uns in einem riesigen
Einkaufszentrum vergnügen und eineshopping

tuor untemehmen.

Am Dienstagmorgen ging die Reise zuerst
nach Esztergom mit der riesigen Basilika. Von
ihrem Turm schauten wir über die breite
Donau in die gegenüberliegende Slowakei.
Náchstes Ziel war die Burg Visegrad. Neben
der imposanten Burganlage gefielen uns
besonders die Ausstellungen über Leben und
Arbeit der Menschen des Mittelalters. Ganz in
der Náhe war eine Sommerbobbahn. auf der

wir uns toll vergnügten. Unsere Reiseleiterin
Susi hatte nicht eine Uberraschung bereit. In
der Künstlerstadt Szentendre staunten wir über
die vielen Marktstánde und konnten
Reisesouvenirs einkaufen.
Nach dem Besuc der Tropfsteinhöhle Szemlő-
hegy, einer der vielen Höhlen Budapests,
begann am náchsten Tag das grope Programm
in Budapest. Zuerst fuhren wir mit der
Kindereisenbahn auf einen der vielen Hügel,
die Budapest umgeben. Von einem
Aussichtsturm genossen wir das wunderbare
Panorama über Budapest. Ein Sessellift
brachte uns hinunter nach Budapest. nach dem
Mittagessen (Pizza!) gings zur Fischerbastei
und dem Burgschloss zu Buda. Danach
besuchten wir den Heldenplatz und im
naheliegenden Park konnten wir nach
Herzenslust Trampolinspringen. Für den
Abend hatten wir uns vorgenommen Budapest
bei Nacht von der Zitadelle zu bestaunen.
Nach Einbruch der Dunkelheit hatten wir

einen faszinierten Blick auf die Brücken und
die vielen Sehenswürdigkeiten, die wir schon
kannten.
Am vorletzten Tag wanderten wir zu einer
Burgruine in der Nahe von Weindorf und
schauten uns anschliepend die Schule an. Die
Gemeinde lud uns dann zum Mittagessen ins
Kulturhaus ein und danach begrüpten uns
Bürgermeister Szegedi und die VeUreter der
Deutschen Minderheiten. Danach zeigte uns
eine ungarische Volkstanzgruppe feurige
Tánze und wir durften mittanzen. Abends
stieg die grope Disco mit unseren deutsch/
ungarischen Gastgebem. Leider war um 21.30
Uhr Schluss, weil am anderen Morgen um
7. 00 Uhr die Heimreise begann.
Viele hatten Tránen in den Augen, als wir uns
verabschieden mussten, und am Budapester
Bahnhof Keleti sagten wir "Danke" an unsere
Organisatorin Frau Susi Taskovics, die uns ein
so tolles Programm geboten hatte.
Unsere beiden Begleitlehrer Frau Müller und
Herr Müller schleusten uns sicher von Zug zu
Zug und am Freitagabend waren viele froh,
ihre Eltem auf dem Heidenheimer Bahnhof
wieder begrüpen zu können.
Es war ein tolles Erlebnis und wir bedankten
uns bei allen, die diese Reise ermöglichen und
organisierten.

Sandy und Sven

Reichel JózsefMuvelődési Ház és Könyvtár augusartusi program kíaálata

; Nyári könyvtári-
olvasótábor!

Augusztus 14-18-ig naponta 8-16 óráig
Szeretettel várjuk azokat, akik szeretik a
könyveket, verseket, meséket és a vidám

játékokat.
Ebédet mindenki kap!

Táborvezetö: Taskovics Judit és
Bereczkiné Szendrei Eva

Jelentkezés: 336-377 Művelődési Ház,
336-480 a Pilisborosjenöért Alapítvány

irodája,
337-197 TaskovicsJudit

Vásárnaptár

2-án 13-1630-ig
7-én 13-17-ig
(német használt
mhavásár);
13-án 13-17-ig;
16-án9-16-ig;
21-én 13-17-ig
(német használt
mhavásár);
23-án 9-17-ig

Felhívás!
Augusztus 20-án focibajnokság Szent István vándorkupa; Vár-
juk 6+1 fős csapatok jelentkezését aug. 14-ig Soltész András
tel: 336-240; Sorsolásról értesités 16-ig; nevezési dij: 2000 Ft.
Egész napos sport rendezvény a Millennium tiszteletére aját-
szótéren és a mellette lévő sportpályán; Egész nap büfé,
vetélkedők, játékok, nyeremények! Részletes program a nagy
plakátokon!

Mindenkit szeretettel vámak a szervezők!

Tájékoztató
Allandó programjaink szeptember hónapban újra indulnak, a
már megszokott időpontokban; az új tanfolyamok és progra-
mok október elejétöl látogathatók, melyről részletes tájékoz-
tatót a következő számban olvashatnak.



Kéamt^es tátxir I>iltebw@s|ertM
Szépen szerkesztett szórólapokon

ismerhettük meg az idei kézműves tábor
kínálta lehetőségeket. Helyi művészek, pe-
dagógusok és Kati "régi táborosai" egymást
váltva, segítöként gyűltek össze a nyár kö-
zepén a Petőfi Sándor utca 15-ben, hogy a
3-14 éves korosztálynak átadják tudásukat,
s a kézművesség szeretetét.

Kati ezúton is megköszön minden
dologi és anyagi támogatást, valamint a se-
gítök munkáját. S hogy milyen ez a tábor,
erröl nyilatkoztak a tábor lakói:

Szandi (8 éves): En azért szeretek
ide jámi, mert mindig barátokat is tudok
szerezni, meg jókat tudok itt játszani, szé-
peket készíthetek, sok mindent megtanulok
és nagyon szeretek idejámi.

Orsi (10 éves): Mióta megalakult ez
a tábor én már járok ide, és sok mindent
készítettem ez alatt. Például lehet itt agya-
gozni nagyon sokat, gipszkiöntőzni, gyön-
gyöt fíizni, fonalból csomózni, társasjáté-
kokkal játszani, meg nagyon sok barátot is
szereztem itt.

Lilla: (12 éyes): En már sok évejá-
rok ide a táborba Ürömről. Itt nagyon sok
mindent lehet csinálni, lehet hajtogatni, for-
mákat önteni gipszből, lehet gyöngyből
láncot, állatokat fűzni, meg egy csomó jó
dolgot.

Dóri (8 éves): Jól érzem itt magam,
először jöttem ide, s nagyon tetszik nekem
ez a hely. Lehet játszani, és sok mindent
lehet itt csinálni. Jó itt kint a kertben, mert
szabadon vagyunk, és sokkal jobb, mint egy
zárt teremben.

Merci (9 éves): Mostjöttem először
ide táborba és nagyon szeretek itt lenni. Csi-
náltam csuhébabát, gyöngyöt töztem, ját-
szottunk, vannak itt barátnöim. Anyucika
nagyon örül ha valamit készítek és haza-
viszem.

Viktória (10 éves): Nagyon szeretek
itt lenni. Most vagyok itt először az
unokatestvéreimmel. Nagyon sokféle dolgot
készítettem. Kint vagyunk és játsszunk, a
nagyok pedig mesélnek nekünk.

Fruzsina (6 éves): Jól érzem
magam itt a táborban, a testvérem is idejár.
Eppen zokni báb van a kezemben, most
készítettem. Majd bábozni fogunk vele.
Szeretek itt lenni.
A gyerekeken túl meséljenek az alábbi
képek:

Figyelem!
Az iskola augusztus 2-án és 21-én ügyeletet tart. Ezeken a napokon lehet elérni az intézmény vezetőségét is.

dr. Hegedűsné SchmidtAgnesjegyző
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Amikor a bábok életre kelnek
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Ebéd után szól a citeraszó

Nemezelés: labdák, babák, tarisznyák gyapjúból

Meghívó
Nagykovácsi művészek, polgárok, civil szervezetek kezdemé-
nyezésére első alkalommal rendezzük meg az Amerikai Nemzet-
közi Iskolával közösen a Linum Művészetí Napokat.
Az Amerikai Nemzetközi Iskola több éve működik Budapesten.
(Uj oktatási központját Nagykovácsiban a Fesztivál rendezvé-
nyeivel kívánja megnyitni 2000. augusztusában.)
A fesztivál megnyitója 2000. augusztus 11-én lesz az Amerikai
Iskolában.

2000. augusztus 27-én a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületé-
vel közösen egész napos borbemutatót tartunk.
A 16 órakor megrendezésre kerülö Benkó Dixiland Band műsora
lesz a Fesztivál záró eseménye.

A Fesztivá) szervezői

A Pilisborosjenői Hírmondó 2000. szeptember 1-től érvényes hirdetési díjai
A fenti idöpontig a megrendelt és egy összegben leszámlázható, többszöri megjelenésü hirdetések ára még változatlan !
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Az oldal

Fenti díjak elhelyezéstöl fúggetlenül értendök és az ÁFA-t tartalmazzák.
Címoldali, hátoldali megjelenés kérése esetén + 10%, illetve + 5% pótdíjat kérünk.

Kedvezmények egyösszegű befízetés esetén : negyedéves, 5%, féléves 10%, éves 15 %.
Abrával, kerettel kiemelt hirdetésre plusz díjat nem számolunk fel! Köszönjük régi is leendő hirdetöink bizalmát!

Lassan letelik ez a tanév, mellyel
óvodánkból 31 kisgyerek életében lezáml
egy igen fontos, megalapozó szakasz: isko-
lások lesznek. Véget ér számukra az óvodás
kor. Ennek folyamán az óvoda feladata úgy
felkészíteni a gyermekeket testileg, lelkileg,
szellemileg, értelmileg és szociálisan is,
hogy olyan érett gyermekeket adjunk át az
iskolába, akik - önmagukhoz mérten! - a
lehetö legjobban meg tudnak majd felelni az
ottani követelményeknek.

Hagyománynak számít nálunk az
iskolába menő gyerekek búcsúztatója, me-
lyet idén is kerti-parti keretében szervezünk.
Ez az }innepségünk augusztus 25-én, pénte-
ken lesz, 16 órai kezdettel az óvoda udva-
rán - igazodva a megszokottnál korábbi
tanévkezdéshez. Minden érdeklődőt szere-
tettel vámnk!

A továbbiakban a gyermekek és az
óvoda dolgozói nevében is szeretnék
köszönetet mondani azért a sok segítségért,
melyek a gyermekek mindennapi életét
teszik szebbé és óvodánk működését

könnyítették meg.

Köszönetet mondunk:

- Az AURA Pedagógus Továbbképzési
Központnak, ahonnan óvodánk egy értékes,
fa udvari gyermekjátékot (mókuskereket)
kapott - teljesen váratlanul, meglepetéssze-
rűen. Ez a részben mobil játék nagyon jól
fejleszti a gyermekek mozgáskoordiná-
cioját, egyensúlyérzékét, fizikai állóképes-
ségét, alap-eröképességét stb.
- A helyi KAMTASZ Csoporttól még a
tél folyamán kaptunk 25.000 Ft-ot olyan
céllal, hogy más német nemzetiségi óvo-
dába ellátogathassunk a gyerekekkel együtt.
Ezt az összeget eddig még nem használtuk
fel. Szeptember hóra tervezünk egy látoga-
tást Pilisvorösvár egyik német nemzetiségi
óvodajábá,' hogy "megismerhessük" egy-
mást, "bemutatkozhassunk" egymásnak
azokkal a német dalokkal, játékokkal, mon-
dókákkal, amelyeket ismeriink.
- Az OMNINVEST Kft-től 4 m3 homokot
kaptunk, hogy gyermekeink udvari játék
lehetöségei közill ne hiányozzon a homoko-
zás sem, ami nagyon fontos fejlesztő játék-
tevékenységeket tesz lehetövé. Ez által fej-
lődik a gyermekek kéz- szemkoordinációja,
aranyérzéke, kreatívitása, fantáziaja, ügyes-
sége, a kéz finom motorikája, és atevékeny-
ségek közben az ujjbegyek által az agyi vér-
keringést is fokozza, ami a gondolkodáshoz,
érzékeléshez, észleléshez stb. igen fontos!
-A Szociális Bizottságtól 15.000 Ftanyagi

Ovodai tifrefe

támogatást kapott az óvoda, melyből a Mo-
gyoró-hegyi kirándulás különbusz bérleti
díját fedeztük. Ez egy egész délelőttöt érintő
közös program volt, mind a négy csoport-
nak Gyermeknapra.
- 50. 000 Ft-ot kaptunk a helyi Kisebbségi
Önkormányzattól, a nemzetiségi sarok ki-
alakításához. Az ehhez szükséges eszkö-
zöket (polc, nemzetiségi jelképek) már
megvásároltuk, tartalmilag és pedagógia-
lilag ősz folyamán fogjuk megvalósítani.
- A Pilisborosjenőért Alapítványhoz be-
folyt 1998. évi 1 % -okból 60.000 Ft-ot kap-
tunk. Ebből az összegből az óvoda udvarára
szeretnénk egy gyermek-méretű fa szekeret
vásárolni.
Laboncz Judit szervezésével az óvoda

minden gyermeke kapott 1-1 doboz gyü-
mölcsízű pezsgötablettát a Pharmavit RT-
töl.

Felsorolásom eddig kronológiai sorren-
det próbált követni. Utolsónak, de nem utol-
só sorban szeretnénk megköszönni mind-
azok anyagi vagy tevékeny segitségét, akik
közbenjárásával óvodánk mind a négy cso-
portja egy-egy galériával gazdagodhatott.

Még 1998 decemberében került sor
az első galéria felállítására a Panda-maci
csoportban. Majd fél év múlva ezt követte a
második, a Delfin csoportban. Ez a két galé-
ria - amik értéke 550.000 Ft - Fáy Csilla és
Vepperi Zoltán szülőknek köszönhető. Az
említett édesanya menedzselésével jutott
óvodánk ehhez az összeghez, az édesapa
pedig szervező-, és tevékeny munkájával
járult hozzá ezek kivitelezéséhez. Majd idén
tavasszal megvalósulhatott a Kenguru cso-
portosok álma is. Szerényre szabott költség-
vetésünkből ki tudtuk gazdálkodni szá-
mukra is a galériát. Ezt az építményt egyik
apuka, Potor Ervin asztalos készítette el és
állította be a csoportszobába - sok-sok ön-
zetlen utánajárással, rengeteg és ingyenes
munkajával.

Nagy örömünkre szolgál, hogy még
a nyáron a negyedik galéria is elkészül a
Mókus csoportba. Ennek megvalósításához
a Megastar Kft. és a Kömyezetvédelmi
Bizottság adta az anyagi segítséget. A kivi-
telezést ebben az esetben is Potor Ervin

vállalta magára!
Nagyon köszönjük!
Ez a négy galéria - túl azon, hogy

értékük több, mint egy millió forint -, a
gyermekek életében nagyon fontos szerepet
játszik, a csoportok nagy létszámát "tompít-
ja". Megosztja a gyerekek játékterét, bizto-
sítja ajáték nyugalmát.

Mivel csoportjainkban a gyermekek
vegyes életkorúak (3-6-7 évig), még tuda-
tosabban kell törekedni a konfliktusmentes
játék tevékenységek, lehetőségek megte-
remtésére, hiszen a különböző életkorú
gyermekeknél különböző játékfajták az
uralkodóak, amik más-más társ, eszköz, és
hely igénnyel párosulnak. (Erről a témáról
majd egy későbbi számban olvashatnak.)

Ezeket a segítségeket nem lehet
elégszer megköszönni! Van, akinek a sok
köszönet és hálálkodás talán negédesnek,
üres formaságnak, frazisnak hat. De tőlünk
ezek a köszönetek belülről jövőek és őszin-
ték! Mert mi tudjuk, hogy mit jelentenek
ezek a kisebb-nagyobb anyagi, tárgyi vagy
éppen tevékeny segítségek! Gyermekemk
mindennapjait jelentik! Azt, hogy minél
családiasabb légkörben, jó hangulatban,
vidáman teljenek napjaik az óvodában,
hogy biztosítani tudjuk számunkra a lehetö
legoptímálisabb objektív feltételeket! Hi-
szen a szubjektív feltételek adottak, mi óvó-
nők is, az óvoda összes dolgozójával egye-
temben, a szülőkkel együtt ugyanazért dol-
gozunk: gyermekeinkért!

Breierné Virág Erzsébel
óvodavezetö helyettes

sí s
Mindenfajta biztosítás

ügyintézése
hétfÖnként, 15-17óráig

a pilisborosjenői
Polgármesteri
Hivatalban.

Süveges ászlóné
AB-AEGON területi

képviselö

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73



Foci, Foci, Foci!
Egy éve, hogy településünkön megalakult
a Labdarúgó Szakosztály. Ebböl az alka-
lomból szeretném értékelni a megtett utat,
és vázolni az elképzeléseket ajövőről.
Szakosztályunk 1999. július 14-én, több
mint féléves erőfeszítések után megala-
kult. A kezdeti nehézségek után egyre
többen csatlakoztak ahhoz a lelkes mag-
hoz, akiknek hosszú évek óta kényszer-
pihenőre ítélt sportágat sikerült újra életre
kelteni. A mostoha körülmények ellenére
(nincs pályánk) a BLSZ bajnokságban
felnőtt, i^úsági és serdülő csapattal indul-
tunk. A tavaszi idény alatt sok kudarc és
sok öröm érte csapatainkat.
A szövetség értékelése szerint egy rendkí-

Szeretettel várjuk az
érdeklődőket

szeptember 5-én
kedden 18 órakor

a Művelődési Házban!

Dr. Sztanyik László
(1 éve ürömi lakos)

15 éves klinikai gyakorlat és
oktatás után megnyitotta
szülészeti-nőgyógyászati

magán rendelőjét.
Obudai Egészségügyi Centrum

III. Bécsi út 61.

Bejelentkezés:
436-73-44

Kedves Olvasóink!

A Községvédők kérésére tesszük
közzé az alábbi levelet. Szegedi Róbert
polgármester úr a felvetett kérdésekre a
közmeghallgatáson fog válaszolni.

Ezzel ezt a vitát lezártnak tekint-

jük, különösképpen azért, mert a Kulturá-
lis Bizottság írásban érkezett, alább idé-
zett fígyelmeztetéséhez tartani kell ma-
gunkat:

Idézet a 2000. július 4-én tartott
Pilisborosjenő Onkormányzatának Okta-
tási Sport és Kulturális Bizottsági ülésén
készült jegyzőkönyvből.

Jelen voltak: Galambos Ferenc
elnök, Mocsári József, Peltzer Gézáné és
Szimeth Mária"

vül sportszerü, komoly sportemberekből
álló egyesületet és csapatokat ismertek
meg a települést képviselő sportolókban.
A szakosztály müködő képessége anyagi
szempontból nagyon kritikus, épphogy a
müködés határán tengödünk.
Ezért kérem a település hathatós polgá-
rait, ha tudnak segitsenek, hogy jobb kö-
rülmények között, jobb eredményekkel
örvendeztessük meg lakótársainkat.
A 2000-2001-es bajnokság indítása saját
pálya hiánya miatt elég nehéz, de meg-
oldjuk, mert meg kell oldanunk. Az idei
évben a legnagyobb kihívás egy saját
használatú pálya területének a településen
történö megszerzése. Ehhez az önkor-
mányzat hathatós támogatását kérjük. A
másik nem kevésbé fontos, hogy megfe-

Felhívás!
A Labdarugó szakosztály toborzót
hirdet 1992-93-94-95-ös születésű

fíúk, lányok részére az induló foci-su
elindításához.

Továbbá várjuk a serdülő csapatunkba
az 1987. január 1. és 1999. januárl.

között születettekjelentkezését.
Jelentkezni a 336-240 telefonszámon

lehet az esti órákban.

Labdamgó szakosztály

Biztosítások kötése,
befektetési tanáesadás az

On lakásán vagy
munkafaélyén.

Hívjon!
tel^ax: 26^43-664

mobih 06/20-343-1808
levélcím: Mohos György

2096 Ürom Pfc: 11.

"Az utóbbi időben a Hírmondóban el-

lenőrizetlen tartalmú, személyiségeket
és intézményeket sértő hangvételű cik-
kek jelentek meg.
Felszólítjuk a Főszerkesztő asszonyt,
hogy fokozottan tartsa szem előtt: A
Pilisborosjenői Hírmondó képviselő
testület által jóváhagyott eredeti cél-
kitűzéseket."

Eddig - minden ellenkező híreszteléssel
szemben - egyetlen hiteles, névvel, cím-
mel ellátott és kézzel aláírt levelet vagy
cikket sem utasítottunk vissza. A jövőben
viszont elöfordulhat, hogy ez megtörté-
nik, amiért szíves megértésüket kérem.

Fáyné dr. Péter Emese főszerkesztö

lelő szponzorokat találjunk a csapataink
számára. Jelentkezéseiket a 336-240-es

telefonszámon vagy a Pilisborosjenöért
Alapítványon keresztül várjuk.
A hannadik a csapatok köriil tevékeny-
kedő, a focit szeretö emberek keresése,
olyanoké, akik enyhíteni tudnának intéző
és edző gondjainkon.
A 2000-2001. évi bajnokságban az a cél,
hogy stabil csapatokkal bent maradjunk a
adott osztályokban, és sportszerü hozzá-
állással öregbítsük Pilisborosjenö hiroevét
a sport területén.
Ehhez kérem tisztelt lakótársaim önzetlen

támogatását.
Tisrtelettel

Soltész András

labdarugó szakosztály vezetö

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
(csótány, hangya, bolha, poloska, egér,

patkány, stb.)
Irtások egyszeri alkalommal vagy éves

szerződéssel, garanciával.
Faanyagvédelem

(beépítendö és meglévö faszerkezetek
édelme német, osztrák, svéd szerekkel)

Kullancsirtás
LIGNIS Bt.

Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Üröm, Határkö u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764

/^

Nyílt (?) levél

A magyar nyelvben a nyílt szónak egye-
nes, őszinte jelentése is van. Feltételez-
hetnénk, hogy a Polgármester válasza a
községvédök nyílt levelére szintúgy nyílt,
egyenes, igaz. Döntsék el.

A Polgármester két választ is adott a nyílt
levélre, egyet az Egyesület részére, egyet
a Hírmondónak. Az egyesületi választ
ezzel kezdi: "Egyszer már részt vettem a
Községvédő Egyesület rendezvényén a
Művelődési Ház nagytermében meghí-
vottként, ahol nem volt módom mondani-
valómat kifejteni a szinte botrányos kö-
rülmények miatt. " Aki jelen volt az emlí-
tett ülésen, az tudja, hogy a Polgármester
rendben szót kapott, s a botrányos az volt,

hogy képtelen volt válaszotai a feltett kér-
désekre. A Hírmondóban megjelent vála-
sza bevezetőjében ez áll: "Csak sajnálni
tudom, hogy a nyílt levélben megjelent
kérdéseket nem a folyamatos ellenörzés
elve alapján, évekkel korábban tették fel, s
nem akkor kapcsolódtak be a közélet tisz-
taságát és a közösség érdekeit védő folya-
matba. A több cikluson át működö közéleti

tisztségviselők tévedéseit eredményeseb-
ben lehetett volna korrigálni. " Történelmi
pillanat ez a mostani. A Polgármester hiva-
talában először arra utal, hogy történtek
tévedések, és mivel leginkább az ő szemé-
lye az, ami átnyúlik a ciklusokon, a mon-
datból az az elképzelhetetlen következtetés
is adódhat, hogy a tévedésekért ő is felelös.
A polgármester saját tévedéseiért azokat
teszi felelőssé, akik nem akadályozták meg
benne?

Reakciók a nyílt levél egyes pontjaihoz
adott polgármesteri válaszokra:

1

Pilisborosjenő, Szegedi Róbert vezetésé-
vel, elkótyavetyélt egy nagy értékű ingat-
lant, a volt iskolát. A vételárat a benti is-
kola bővítésére kellett volna fordítani. A
pénzt másra költötték. A késedelmes fíze-
tés miatt felajánlott 4 számítógép szintén
az iskolaeladásból származik, ha pénzben
kapta volna a falu ezt a juttatást, azt akkor
is az iskolára kellett volna fordítani. Ezért

sem lett volnajoga az Önkormányzatnak a
gépeket a Hivatal számára megtartani.
Másrészt a Minisztérium a gépeket oktatási
célra adta. A nagyobbjogtalanság (az isko-
lapénzt másra költeni) megeszi a kisebb
jogtalanságot.

A csatomahálózat építését a Társulat vé-
gezte. Azonban a Társulat megalakulása
elött Szegedi Róbert vezetésével már elké-
szült a falu csatornázásának terve, a szer-
zödést megkötötték. Akkor 19 km csator-
nát terveztek, hogy miért csak annyit, nem
tudni. Tény, hogy kb. a falu fele csatoma
nélkül maradt volna. A Társulat harcolta ki
a falu teljes csatomázását. A Polgánnester
ha szerzödést köt egy üzemeltetővel ma,
akkor teremtsen olyan feltételeket, hogy a
falu minden egyes ingatlana élvezze ennek
elönyeit. Jelenleg ő a felelös a hálózat
üzemeltetéséért.

A csatomadíj több elemböl áll. Egyik
eleme az a köbméterenkénti 30 forint, amit
a tisztitótelep elhasználódásból adódó költ-
ségekre lehet majd fordítani. Az évek óta
általunk fízetett csatomadíjból ez idáig ál-
lítólag egyetlen fillért sem különített el az
Önkormányzat erre a célra. Ugyan mi alap-
ján fogadhatná el a falu lakossága a
szennyvízdíj drasztikus emelését, ha alap-
vető információk birtokában sincs?

A volt iskola 1997-ben történt eladásából
származó kb. 30 millió forint sorsáról már
sokfélét mondtak. Eleinte még megvolt,
kamatostul. Amikor megvették az
Interpríma nevű romhalmazt, ez jobb meg-
oldásnak tűnt. Ebböl az "itt a céltartalék,
hol a céltartalék" című játékból csak az a
világos, hogy az Önkormányzat a pénzeit
szabadon rakosgatja zsebböl zsebbe. Ha a
30 millió 67 százaléka rommá vált, akkor
hol a maradék 10 millió? Erről miért hall-
gat a Polgármester? Talán egy pont ilyen
értékű kiadásra vár? Azt már meg sem sza-
bad kérdezni, miért kap előnyt egy 20 mil-
liós romhalmaz az iskola évek óta húzódó

gondjaihoz képest.
Tény, hogy az iskolabövítés tervei már
évek óta elkészültek (2,3 millió forinttért),
bár ennek lakossági ismertsége nem éri el
az elégséges szintet. 1996-ban elvi döntés
született, hogy az elsö ütemterv szerint
kezdődjön meg az iskola építés. Ehhez ké-
pest 2000. áprilisában rendeltek meg a ki-
viteli terveket 4 tanterem, egy lépcsőház és
vizes helyiségek megépítéséhez 2.5 millió
forint értékben. Az új iskolarész érdekében
még egyetlen "kapavágás" sem történt,
eltelt majdnem egy évtized, kifízettek több
mint 6 millió forintot. Csak remélni lehet,
hogy ez az összeg jó helyre került, és az
iskolabövítés idöre el fog készülni.
A Polgármester állításaival ellentétben az
információk nem szerezhetők be. A Köz-

igazgatási Hivatal felszólítására vált lehet-
ségessé, hogy az Egyesület hozzájusson
néhány önkormányzati okirathoz, de közel
sem mindenhez, amit hivatalos formában,
írásban kért. A Közigazgatási Hivatal arra
is felszólította az Önkormányzatot, hogy az
iratokat hiánytalanul helyezze el a könyv-
tárban mindenki számára elérhetö módon,
s erre az intézkedésre június 20-i határidőt
szabott. Am az iratok a könyvtárban azóta
sem olvashatók.

Testületi ülésen és az Egyesület közgyülé-
sén is elhangzott az Önkormányzat részé-
röl, hogy a falu augusztusra fizetésképtelen
lesz. Ha a testületi jegyzőkönyvben ez nem
fog szerepelni, nem csoda, ellenben az
Egyesületnek hangfelvétel áll birtokában.
Mayer Róbert, a Pénzügyi Bizottság veze-
töje is nagy vehemenciával ecsetelte, mi
lesz augusztusban, ha nem adjuk el a papi
foldeket. Azonban a polgármestemek a
Hírmondóban megjelent állítása, illetve a
sajtónak adott nyilatkozatai szerint nincs
csődhelyzet. Akkor Mayer úr mondott
nem-igazat, vagy ő sem tudja. De akkor ki
tudja? Esetleg őt is félrevezeti Szegedi Ró-
bert? Esetleg ez a csőd-ügy egy elöre elter-
vezett színjáték lenne, annak érdekében,
hogy a lakosságot meggyőzzék a papi föl-
dek eladásának szükségességéröl? A baj

csak az, hogy a papi földek az utolsó va-
gyontárgya a falunak, s ráadásul többszáz-
millió forintról van szó. Atláthatatlan
ügyeskedések, félrevezetés, gondatlan gaz-
dálkodás, hátsó szándékok és még mi min-
den feltételezhető ilyen körülmények kö-
zött! Ha volna is tísztességes szándék, az
láthatatlan.

Augusztus 18. Pilisborosjenő gyásznapja
lesz. Ekkor fogja Szegedi Róbert kihirdetni
a papi földek eladásáról a döntést. Ahogy
egyszer már eldöntötte a falu sorsát a volt
iskola eladásával (lásd a mai helyzetet),
úgy fogja most is eldönteni a falu sorsát az
elkövetkező évtizedekre. Elég rátekinteni a
szakszerűtlen és korszerütlen parcellázásra,
az eladás feltételeinek kidolgozatlanságára,
hogy lássuk: a döntés rossz lesz.

Ajúlius 13-i testületi ülésen, amelyet csak
külön képviselői indítványra volt hajlandó
összehívni a Polgármester, döntés született
két igen fontos kérdésben. A szülők, a ta-
nárok és az Egyesület minden korábbi tílta-
kozása ellenére a Testület úgy döntött,
hogy a szükségtantermek kialakítását és a
gyerekek ebédeltetését ugyanott, az öregek
napközi otthonában oldja meg. Elutasította
azt ajavaslatot, hogy az ebédeltetést a Mű-
velődési házban bonyolítsák le.
Döntés született arról is, hogy sem a papi
íöldek értékesítését, sem a csatomahálózat
üzemeltetését, sem az iskola ügyét nem
hajlandók közmeghallgatáson megvitatni,
hiszen az Egyesület által kért, és közel 400
aláírással támogatott felhívás ellenére a
közmeghallgatást augusztus 28-ra tüzték
ki, amikorra az összes fenti kérdésben már
végleges döntések fognak születni. A Tes-
tület augusztus 10-re tűzte ki a papi földek
értékesítésére kiírt pályázat elbírálását. Ezt
az ülést már most zárt ülésként harangoz-
ták be, ahogyan ajúlius 13-i ülésen is több
fontos napirendi pontot (például: a csator-
naüzemeltetési pályázat elbírálását, a falu-
gondnok kiválasztását) zárt ülésben tár-
gyaltak. A helyzet súlyosságára való tekin-
tettel minden, a községért aggódó lakost
arra kérünk, hogyjöjjön el augusztus 10-én
a Müvelödési Házba, és jelenlétével köve-
telje a testületí ülések nyilvánosságának
törvény által is elöírt teljesülését.

A Községvédö Egyesület Elnöksége
nevében:

Dér András s. k.

A közölt szöveggel kapcsolatban 07. olva-
sókra bízwk, hogy döntsék el: "személyi-
ségijogokat és íntézményeket sértff hang-
vételü-e"?

(A szerk.)
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Dr. Csúcs Orsolya
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DT. BorsiZsófia
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Dr. Kovács Levente

Dr. BorsiZsófia

Üröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Rákóczi u. 18.
ÜrömDoktorS. u. 21.

Éjszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

23. Dr. BorsiZsófia
24. Dr. BorsiZsófia
25. Dr. Kovács Levente
26. Dr. Kovács Levente
27. Dr. Kovács Levente
28. Dr. Kovács Levente
29. Dr. Kovács Levente
30. Dr. Csúcs Orsolya
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351-410
336-007
06-20-9535-187

Hétvégén:
péntek 14"" hétfő reggel 8-ig

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény szerint.
Örökösödési, házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznapll-19közötta

336-504-es telefonon

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje

hétfőtől-csütörtokig:
8-13 és 14-18 óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:
8-12 óráig

AmtenBia,
ri^aifeé, ttíteflBffl

^enelés, házi

hangreadssEerak

Munkanapokon nappal, rendelési időben (hétfötöl-péntekig) -
sürgős esetben - szfveskedjenek az orvosokat a rendelőben kercsni.

Oröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Állás hirdetés
Pilisborosjenői munkahelyre fíatal nyomdaigépmestert,

vagy ROMAYOR gépkezelőt keresünk, állandó,
vagyalkalmi munkavégzésre. Betanitás lehetséges.

Tel: 06-20-9414-183

Acélpajzs Perfect Kft.
Komplex vagyonvédelmi rendszerek

tervezését-telepftését vállalja.
Iroda: Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mémök
06-30-221-0161

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifügák, hőtárolós
kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek
javftása.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

pperware
műanyag edénykészletek

pótlása, új termékek.
Parádi Gabi

336-501

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
tennőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljesköru
szállítás kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfőtöl-péntekig7-17-ig

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

A Móni cukrászda
nyáron is várja kedves

vendégeit!
Fagylaltok, torták (24 órás

határidövel alkalomra szólóan
is!), friss sütemények!

Nyitva:
hétköznap: 13-20,

szombat, vasámap: 11-20 óráig
Pilisborosjenö Erdő u. 4.

Telefon: 336-150

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTO

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok etadása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is, videofilmes
nyilvántartás, számitógépes adatfeldol-

gozás, értékbecslés,
ügyvédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenő, Oröm,
Budakalász területén lévő

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet: Pengő bolt 06-26-336-593

Félfogadás: kedd-péntek 11-19;
szombat:IO-14

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
SchraufLászIó

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686 ; 06-30-9-919-391

Mindent "l" helyen, az
"ÖKELME" Boltban!

PBJ. Főútól.

. méteráru, fövidáru, lakástextil,
divatáru. alsó és felsőruházat.

. alakitá5, javitás, függönyvan-ás,
gombbehúzás

. villamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok

Sok ezer apró cikk!
Új nyitvatartás:

Keddtöl péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat: 9-12 óráig

A*A&AÁAAAAAAAA^. *AA&AAA. 4AA!<.A**A*AAAAA-liAAAAAAAAAAAjl, AAdAAAA<

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 fínomlemezek, 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 mennyiségtől fíiggetlenül 5%

Viszonteladóknak nagyker. ár!
Házhozszálh'tást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fiutőberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás,
vizellátás, csatornázás, külső
csatornabekötések tervezése és a
kivitelezés megszervezése, hatósági
eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és
költségvetések készitése.

s

Zsitnyányi Zoltán
gázkészülék javitó és szerelő ^|
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Alapitotta: az Önkormányzat Képviselő TesNlete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztőség cime: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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Ismét Héregen táboroztunk
(Folytatás az első oldalról!)

Íme pl. a szombati és vasámapi menü:
szombat
reggeli: szalonnás tojásrántotta

vagy vajas kenyér téliszalá-
mival, sonkával
vagy
müzli, CORN FLAKES
tea, tej, kakaó

tízórai: sütemény
ebéd: karalábé leves

töltött hús, krumpli, rizs,
savanyü
narancslé, almalé, dinnye

uzsonna: sütemény, fagyi, dinnye
vacsora: szendvics, müzli

vagy
virsli, ketchup, mustár
limonádé, tea.

Karitász tábor 2000-ben

Szerencsére sikerült ez évben is megszer-
vezni a Karitász tábort.
Az elöttem szólók részletesen beszámoltak

a sok szép élményröl.
Szervezői és táborvezetöi minőségemben
szeretnék köszönetet mondani szponzora-
inknak, akik jóvoltából nagyon gazdag volt
táborunk.

Olyan sok élelmiszerrel indultunk, félő volt,
hogy nem fér be a bennünket szállító külön-
járatú autóbuszba.
Támo atóin adomán ozóink:

Szent Er2sébet Karitász Központ

Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár
Program kínálata

Könyvtár: hétfő-péntek 17-18. 30-ig, szerda 9-
12-ig
Német Nemzetiségi Dalkör: hétfő 18-21-ig
Karate foglalkozás: kedd- csütönök 17-21-ig
Callenetics női toma: szerda-péntek 18-19-ig
Aerobic (felnőtteknek!): szerda- péntek 17-18-
Ig
Ovis toma: kedd- csütörtök 16-17-ig
Ovis néptánc: hétfő-szerda 16-17-ig
Pingpong: szerda-péntek 19-21-ig
Kézműves-játszóház minden kedden 14-17-ig
Klubok:
Kismamaklub: csütörtök 10-12-ig
Nyugdíjas klub: csütörtök 14-16-ig
Amatőr művészeti cso ortok:

Német Nemzetiségi Dalkör: hétfó 18-21-ig
Színjátszó: csütörtök 16-18-ig
Néptánc csoport: hétfo-szerda 15-17-ig
Indulótanfol amok:
Homeopátiás tanfolyam szülők részére
(novemberben, 4 alkalommal, minimum 10 fő

vasárnap
reggeli:
tízórai:
ebéd:

uzsonna:

vacsora:

ugyan az, mint szombaton
süti
húsleves
rántott csirkecomb,
petrezselymes krumpli
dinnye
sütijégkrém, tejberizs
szalonnasütés

22 a délröl megmaradt húsleves,
kmmpli (gyerekek kérésére)

Es ez így ment mmden nap...

Ez a tábor igazán a gyerekekröl szólt.
Köszönet érte Juhász Erzsike néninek a ki-
váló szervezésért, és mindazoknak, akik a
Karitász szervezetben tevékenykednek.

Antonovits Mártapedagógus

Ecsi Gábor igazgató úr, héregi szállás és
autóbusz.

A következő személyek:
Bódi Tibor

Bogláriné Majthenyi Edina
Madeleine Allenschpach
Pápai Istvánné,
Szimeth Géza és felesége
Váradi Tibor és családja,
valamint az alábbi cégek:
Danesita Kft., Juhász Hús Kft, SIÖ ECKEIS
Kft, CHIO Wolf Magyarország Kft,
Komlós ABC., Tiszta Víz Alapítvány,
WIES BAUER- DUNAFIÚS.
Végül, de nem utolsó sorban a pilis-
borosjenői karitász csoport kedves tagjainak

jelentkezése esetén indul!)
Jelpntkezés, bővebb felvilágosítás a könyvtár-
ban.

Minden művelődni, kulturálódni, szórakozni
vágyó gyereket és felnöttet szeretettel vár a
Művelődési Ház minden dolgozója.

Szeptemberi vásárok
2-án, szombaton: 8-12-ig
(francia, bálás ruhavásár)
4-én, hétfőn: 13-17 óráig
(német használt mha)
6-án, szerdán: 9-14 óráig
18-án, hétfőn: 13-17-ig
(német használt ruha)
20-án, szerdán: 9-17-ig

Karate
Minden kedden és csütörtökön

17-20-ig.
Már 5 éves kortól!

Beiratkozás:
Augusztus 29-én!

És mit szóltak mindehhez a
gyerekek?

Ime:

"En azért szeretek itt lenni, mert sokat ját-
szunk és új játékokat tanulunk.
Ha kirandulni megyünk, az úton bőven ka-
punk aini és innivalót, ráadásul mikor baza-
jovünk finom ebéddel vagy vacsorával vár-
nak bennünket"

Vizhányó Zita
"Nekem a táborban az ebéd utáni közös
éneklések tetszettek a legjobban."

Módosi Sára
"A héregi tábor nagyonjó szórakozási lehe-
tőség a gyerekek számára."

GyözöCsaba
"Harmadik alkatommal vagyok itt, de soha
nem fogom megunni ezt a szép helyet, mely
mesés, festöi kömyezetben van."

Kiss Tamás

is köszönet jár az egész évi áldozatos
munkájukért. Szombatonként 8-10-ig a leg-
értékesebb idejüket áldozzák fel, hogy a
jótékonysági boltban a Művelődési Ház ud-
varában használt ruhát ámsítsanak és ezzel
biztosítsák gondtalan és gazdag táborozási
lehetőséget gyermekeink számára.
Segítőün a táborban: Antonovits Márta,
Galambos Anikó, Gyenes Anita, Heves
Felícia, Pásztomé Pistyur Katalin
akik szívvel-lélekkel dolgoztak gyermeke-
inkért.
Igazából csak így szabad és így érdemes.

Juhász Jánosné táborvezető

Kuka és hulladékgyűjtők
kaphatók

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Készle-
tünket bövítve - a meglévő szentendrei mel-
lett - Budapest területén újabb raktárral ál-
lunk szfves rendelkezésükre új és jó állapotú
használt háztartási hulladékgyujtö edények és
konténerek kiszolgálásában.

Unischo Kereskedelmi Kft.
Scholtz Róbert ügyvezető

06-30-9-246-810, 06-20-9-246-810

Meghívó
Szeretettel vámnk minden érdeklődőt
augusztus 20-tól szeptember 24-ig a

Pilisborosjenöi Reichel József Művelődési
Ház és Könyvtár foldszinti termében a

Fiatal Művészek kiállítására, ahol
Szentirmai Zsuzsanna és Papp Fmzsina

alkotásai láthatók
Látogatható: hétköznap 14-17-ig.

hétvégén a rendezvények ideje alatt!

A Római Katolifeiis Bg^liátídteég 20tR. szepteinber hávi hírei

Imaszándék: Hogy a tudomány és az
egyetemi világ emberei az igazságot ku-
tatva eltaláljanak Istenhez.
01. Első Péntek.
03. Evközi 22. Vasárnap
A szülőnek, a gyermeknek is izgalmat
hoz a szeptember. A szülő reménykedik,
hogy az új tanév jobbá, emberibbé alakít-
ja gyermekét, ám az aggodalom sem hi-
ányzik. Ahol fény van, ott az ámyék sem
hiányzik. Az új társak, körülmények mi-
lyen hatással lesznek gyermekére, az
anyagi oldal is okoz nehéz pillanatokat.
A gyermek sajnálja, hogy vége a szünet-
nek, a szabadságnak. Az iskolai fegyel-
met nagyci kihagyná életéböl, - a pontos-
ság, a lecke, a játéki idő megrövidülése,
stb.
Létezésünk elsö pillanatától Alkotónk
elhelyez bennünket az élet iskolájába, itt
nincy kibúvó. Minden gondolat, szó, cse-
lekedet leckemondás, tölünk függ felele-
tünk minösége.
Ahogy a jó szülő segíti gyermekét a ne-
hézségek legyözésében, úgy mennyei
Atyánk segítő kegyelmével állandóan ör-
ködik felettünk. Így készülünk kicsik és
nagyok az örök élet nagy vizsgajára,
ahogy a Dies irae sorai mondják:
"Kézzel írt könyv nyílik ottan, Világ ter-
he, minden ott van, Itéletre felrovottan."
08. Kisboldogasszony (Szűz Mária
születése)
Az Istenanya iránti szeretet segítí a hívö-
ket, hogy kegyelemben is növekedjenek.
Elképzelhetetlen ugyanis, hogy valaki

Tisztelt Borosjenőiek!
A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat
és a helyi Deutschklub gyertyás felvonu-
lást rendez a Rozália kápolnához.

Időpont: szeptember 04-én 20 óra
Találkozzunk a Budai út és Steimheim
utcasarkán!
Gyertyát a Karitász Csoport biztosít!

A Rendezö

tisztelje a "kegyelemmel teljes" Szűz-
anyát, saját szívében pedig ne becsülje
meg a megszentelő kegyelmet. Hiszen a
kegyelem nem más, mint isten barátsága
és a Szentlélek bennük lakása.

VI. Pál: "Marialis Cultus". 57.
10. Évközi 23. Vasárnap.
Evangélium Márk sajátja. Itt szintén van
egy arám kifejezés: Effatta, amely az
Egyház keresztelési szertartásába beke-
rült, hogy amint a suketnéma füle és nyel-
ve meggyógyult, úgy táruljon ki az újszü-
lött lelke isten igéje elött.
12. Szűz Mária szent neve.

14. A Szent Kereszt felmagasztalása.
15. A fájdalmas Szűzanya emléknapja.
17. Evközi 24. Vasárnap.
K Boldogok az irgalmasok: Itt elsösorban
a megbocsátásról van szó, és nem csak
arról, amelyik a kamerák elött történik,
ahol a haragosok kezet fognak, átölelik
egymást. Időnként kell az ilyen jelenet is,
de ez rendszerint nem a lélek mélyéből
fakad. Boldogok az irgalmasok, akik azt
mondják: "Egy darabig nem óhajtok vele
találkozni, mert nem tudok ránézni" - de
már aznap készek arra, hogy imádkozza-
nak az ellenségért, ahogy Jézus tanította
és föleg jó példát adott. Boldogok az ir-
galmasok, akik áldozatot tudnak hozni
akkor is, ha ezért evilági jutalom nemjár.
Boldogok az irgalmasok, akik nem csak
azért tesznek eröfeszítést, hogy tapsolják
öket, hanem elsősorban azért, hogy fel-
emeljék az elesetteket, a fogyatékosokat,
a másikat több emberséggel ajándékozzák

Liebe Weindorfer!
Die Weindorfer Deutsche Minderheiten

Selbsterwaltung mitsam der Weindorfer
Deutschklub veranstaltet eine

Lichtpielgerweg zur Rosalia Kapelle.
Zeitpunkt 4. September um 20 Uhr.

Trefípunkt: Budai und Steinheim StraBe
Ecke. Kerzen bekommen alle Teilnehmer.

Die Veranstalter

meg.
24. Évközi 25. Vasárnap: A Szentírás
vasárnapja.
A biblia kinyilatkoztatás útját a világ te-
remtésétől kezdve, urunk megtestesülése,
születése, az utolsó vacsora és az Eucha-
risztia, az Olajfák hegye és a Kálvária
misztériumáig.
XXIII. János Pápa
29. Szent Mihály, Szent Gábor, és Szent
Rafael főangyalok.
A Szentírás szerint a bűn elleni komikus
harcban Szent Mihály angyal az isteni
oltalom megszemélyesítöje (vö. Dán 12.1
ésJel 12.7-8.)
Kultusza a keleti egyházban Bizáncban
terebélyesedett ki, majd miután Rómában
a VI. században szeptember 29-én szen-
teltek fel egy bazilikát az ő tiszteletére, a
nyugati egyházban e dátummal terjedt el.
A VII. században a római Angyalvár tete-
jére emelt kápolnának ugyancsak ő lett a
patrónusa, irmét származik az a szólás,
hogy magaslatokon építenek Mihály-
templomokat. Az éggel, az istenivel való
találkozásnak a helyei lettek ezek, közü-
lük néhány világhírüvé vált, gondoljunk
csak a normadiai Szent Mihály-hegyre. A
magyar egyháztörténet kezdetén is fontos
helyet kapott arkangyalunk: a veszprémi
székesegyházat, a váci, az erdélyi és az
egri egyházmegyét Szent István az ö ol-
talmába ajánlotta, s a Szent Koronán is
szerepel ábrázolása.

feNése,

A Missziós Ház felvesz gépkocsival rendelkező sofőrt.
Jelentkezni lehet: 336-094

WXL KÖR
S^er^tettel váridfa az érdeldőátet

sa'^pteiróer S^a teédd^i 18 órafeör a
MfiveifidésiBázban!

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok

megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hirlap vasámap 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-)3;
Vas: 8-10

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
(csótány, hangya, bolha, poloska, egér, patkány,

stb.)
Irtások egyszeri alkalommal vagy éves

szerződéssel, garanciával.
Faanyagvédelem

(beépítendö és meglévő faszerkezetek védelme
német, osztrák, svéd szerekkel)

Kullancsirtás
LIGNIS Bt.

Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Üröm, Határkő u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764

lafctíav^y n><nl>M^éa>
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Bérbeadás
A Budavidék RT (2092 Budake-
szi, Erdö u. 4.) bérbe adja az
Uröm, Fő tér 1. sz. alatt lévő
Hegy Csemege Aruház körüli
13,89 m2 üzlethelyiségét. Érdek-
lődni lehet Rátkai Mihálynál sze-
mélyesen a fenti címen vagy a
06-23-451-085/132 és a 06-20-
346-5627 telefonszámon Endele
Ferencnénél.
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Dr

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente
Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsotya
Csúcs Orsolya
Borsi Zsójia
Borsi Zsófia
Borsi Zsófla
Kovács Levente

. Kovács Levente

. Borsi Zsófia

. Csúcs Orsolya

Ejszakai ügyelet
18- 08-i|

12.
13.
14.
15.
,6.
, 7.
18.
19.
20.
21.
22

Dr. Borsi Zsófla
Dr. BorsiZsófia
Dr. BorsiZsúfia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. BorsiZsófia
Dr. BorsiZsófia
űr. Csúcs Orsolya

Uröm, Honvéd u. 24.
Pbj., Rákóczi u. 18.
OrömDoktorS. u. 21.

i időszak:

3,

23. Dr. Csúcs Orsolya
24. Dr. Csúcs Orsolya
25. Dr. Kovács Levente

26. Dr. Csúcs Orsolya
27. Dr. BorsiZsófia
28. Dr. BorsiZsófia
29. Dr. Kovács Levente
30. Dr. Kovács Levente

01. Dr. Kovács Levente

351-410
336-007
06-20-9535-187

Hétvégén:
péntek 14 ° hétfó reggel 8-ig

Munkanapokon nappal, rendelési idöben (hétfőtöl-péntekig) -
sürgös esetben - szíveskedjenek az orvosokat arendelőben keresni.

Üröm. 350-224; 350-733. Pbj. : 336-308; 336-187

upperware
muanyag

edénykészletek
pótlása. új termékek.

Parádi Gabi

336-501

Acélpajzs Perfect Kft.
Komplex vagyonvédelmi rendszerek

tervezését-telepitését vállalja.
Iroda: Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mémök
06-30-221-0161

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztosítás

ügyintézése
hétfönként, 15-17óráiga

pilisborosjenői
Polgármesteri
Hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az uj gazdasági törvény szerint.
Örökösödési, házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje

hétfőtől-csütörtökig:
8-13 és 14-18 óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

r,^<y<>.fl^><>><,>><<*^6^W^y

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek

uzembe-helyezése.

Szaktanácsadás.

RáfaiJózsef

336-001

\>%>>^>^<A>%^S>^A<W^>*>>><><. AA>^

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép. zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek.

cement, mesz.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfőtöl-péntekig7-17-ig

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

A Móni cukrászda
nyáron is várja kedves vendégeit!

Fagylaltok, torták (24 órás
határidővel alkalomra szólóan is!),

friss sütemények!
Nyitva:

hétköznap: 13-20,
szombat, vasámap: 11-20 óráig

Pilisborosjenő Erdő u. 4.
Telefon:336-150

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTO

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is, számitógépes

adatfeldolgozás, értékbecslés,
ügyvédi közreműködés.

EIsősorban Pilisborosjenő, Oröm,
Budakalász terilletén lévö

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

Rtf:06-30-9218-531
Képviselet: Pengö bolt 06-26-336-593

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

Ogyvezető igazgató: Kerényi István

Háztartási gépek javítása
Mosógépek, centrifugák, ̂ ötárolós
kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek
javitása.

Dékány Imre
BudakalászJózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Mindjent "l" helyen, az
"Ő'KELME" Boltban!

PBJ. Föútél.

. méteráru, rövidáru, lakástextil, di-
vatáru. alsó és felsőruhazat.

. alakitásjavitás. függönyvarrás,
gombbehúzás

. villamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok

Sok ezer apró cikk!
l)j nyitvatartás:

Keddtöl péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat: 9-12 óráig

Csempézés, máryányozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
SchraufLászló

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686 ; 06-30-9-919-391

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenö Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázetlátás, víz-
ellátás. csatomázás. külső csatomabeköté-

sek tervezése és a kivitelezés megszervezé-
se, hatósági eljárások ügyintézése, engedé-
lyek beszerzése. Anyagkivonatok és költ-
ségvetések készitése.

Zsitnyányi Zoltán
gázkészülékjavitó és szerelő

06-30-222-3583

.̂
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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, -Ftfelett8%
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

Vyv^^^'y^^y'y'yYyy-y^yv-yyyv'V^yV'yyvyV^y'VTyV'VV'r'yVT'VV'yv'V'VV'VVy'VVV'^'

Alapította: az Onkonnányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbertpolgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf': 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. NyomdaÍ munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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2000. október

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Pilisborosjenői Hírmondó sikeresen vett részt az Európai ünió Bizottsága, a
Külügyminisztérium és a PHARE Iroda pályázatán, melynek értelmében nyolc alkalommal fogunk Európai Unióról szóló
mellékletet megjelentetni. A verseny nagyon szoros volt, 67 pályázat közül 9 nyert, 7 civil szervezet és 2 újság: a Szabad Föld
és a mi Hírmondónk. Büszkék lehetünk arra, hogy kis községünk havi kiadványa egy országos napilappal együtt kapta meg
a támogatást, 6000.- EURO értékben, melyet kizárólag az EU mellékletre lehet felhasználni.

Szándékos, súlyos
gondatlanság

Számtalanszor jelent meg az újság-
ban felhívás a község szennyvíz rendszeré-
nek használatáról. (Rendszer: a szennyvíz
hálózat és a szennyvíztisztító együttesen.)
Amiért mos újból szólok: súlyos, a közössé-
get károsító magatartással szembesültem az
elmúlt hetekben. A cselekmények következ-
ménye a szennyvíztisztító működésének
teljes zavarához^vezetett. A telep technoló-
giáját háztartási szennyvíz terhelésre ter-
vezték meg. Ez magyarra lefordítva azt
jelentí, hogy a lakásban, az otthonunkban, a
háztartásban, a hivatalokban, a munkahelye-
ken a közvetlen emberi életfunkciókból ke-

letkezett szennyvizek tisztítására és a termé-
szetbe való fogadására alkalmas. Az elmúlt
hetekben elszaporodott az alábbiakban kö-
zölt szennyvíz bebocsátás a hálózatba, a
szennyvíztisztító telepre. Felsorolok néhány
ilyen, a csatomába nem engedhetö anyagot.
Nem alkalmas és tilos a szennyvízcsatomá-
ba juttatni egészségügyi anyagokat,
(gyógyszereket és más szilárd egészségügyi
tárgyakat), ipari szennyvizet, pl. autómosás,
motortisztítás szennyvízét (olajok, emulziók
stb.) savas, lúgos vegyszereket, állattartás-
ból származó mindennemű anyagot), disz-
nó, ló, tehén, aprójószág tartásából szánna-
zó trágyák, állatvágásból szánnazó belsösé-
gek (pl: disznóbél, tyúkbél, stb.) Nem szi-
vattyúzható, engedhető a csatomába úgy-
nevezett "döglött", szikkasztóból vagy

egyéb helyröl származó szennyvíz.
Az utóbbi az egész szennyvízhálózatot
elárasztja elviselhetetlen bűzzel, és fokozott
fertőzés veszélyt isjelent.
Kérek minden felelősséggel élő és gondol-
kodó lakót, hogy segítsen kérésemet meg-
fogadva saját szennyvízkibocsátásánál se-
gítségemre lenni.
Ha a leírtak ellenére felfedezünk ennek a
felhívásnak eleget nem tevő lakót, számol-
nia kell nagyon súlyos, a kömyezetszennye-
zést okozó magatartásért járó felelősségre
vonással. Az eljárás lefolytatására szakható-
ságok közreműködését is igénybe vesszük.
Segítségüket köszönöm

Szegedi Róbert
polgármester

Sehr Geehrter Herr Werner Klein!

Im Namen unseren Schüller der Erste Klasse der Grundschule in Pilis-
borosjenö/Weindorf und auch viele Eltem und Einwohner des Dorfes
und auch meinerseits und des Rates der Selbstverwaltung sage ich viel-
mals Dank filr die Schulbanke, Stühle und Tafel, die wir als hochge-
schatztes Geschenk durch Sie und der Leitung des Staatlichen Schul-
amt für den Landkreis Giesen und filr den Vogelbergkreis-AMT Gie-
sen bekommen haben. Auch bedanke ich mich bei den mitwirkenden

Kolleginnen und Kollegen die ermöglichten das wertvolle Geschenk
uns absenden zu ermöglichten.
Die betrofifenen Kinder filllen sich ausgezeichnet in dem Schulmöbeln.
Noch einmal vielen Dank fur alle unseren hilfsbereite Freundinnen und
Freunde. '

Mit besten Wünschen Ihr

Szegedi Róbert
Bürgermeister

Igen Tisztelt Werner Klein Ur!

A pilisborosjenői Altalános Iskola elsőosztályos tanulói, sok szülö és a
község lakói, valamint a magam és az önkormányzat képviselőtestülete
nevében mondok sok-sok köszönetet a Giesen-i körzeti Állami iskola
és a Vogelberg-körzeti-AMT Giesen iskola vezetésének és Önnek a
nagyon értékes tantermi asztalokért, székekért és osztály tábláért.
Ugyancsak megköszönöm azoknak a közremüködö kolléganőknek és
kollégáknak, akik az értékes ajándék elküldését lehetövé tették.
Az ajándékot használó gyerekek kitünöen érzik magukat az iskola-
bútorok között.

Még egyszer hálás köszönet minden segítökész barátunknak!

Szívélyes üdvözlettel
Szegedi Róbert

polgármester

Á tartatotiatoŐl:
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Önkormányzati rendeletek

Pilisborosjenő község Önkormányzat
6/2000 (IX. 06.)
RENDELETE

az önkormányzat 2000. évi 1/2000. (III. 7.) sz. alatt
elfogadott költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartás működési
rendjéről szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. Alap-
ján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30. ) Korm. rend. 29. § alapján a 2000. évi költségvetésről az
alábbi rendeletet alkotja; a 2000. évi költségvetési rendelet módosí-
tását az alábbiakban fogadja el.
A költségvetés bevételei és kiadásai

l. §.
A képviselő-tesmlet a Polgármesteri Hivatal az intézmények 2000.
évi költségvetését 391.325 eFt bevétellel és kiadással állapítja
meg.
Az önkonnányzat bevételei

2.§
A megállapított bevételi főösszeg forrásonként a 2. számú mellék-
letben megállapítottak szerint alakul.

3. §.
A megállapított bevételek közül az intézmények szakfeladatonkénti
bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. §.
A képviselő-testület a 2000. évi költségvetése kiadásokat jogcímen-
ként a 3^ számú melléklet szerint állapítja meg.

ÁItalános tartalék
5.§

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.376
eFt összegben hagyja jóvá. A céltartalék összege 67.750 eFt. (6.
számú melléklet l

Záró rendelkezés
6.§

A rendelet 2000. szeptember 15. napján lép életbe, rendelkezéseit
azonban 2000. majus 30. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihir-
detéséről ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Dr. Frajna Imre
országgyűlési képviselő

2000. október 4-én 1715-18'5-ig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatalban

Pilisborosjenő község Onkormányzat
Képviselő-testületének

5/2000 (...... ) sz. rendelete
a közterületek használatáról szóló

14/1999. (X. 7.) sz. helyi rendelet módosításáról

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselö-testülete a közterü-
letek használatáról szóló 14/1999. (X. 7.) számú helyi rendeletét az
alábbiak szerint módosítja.

l.§

A rendelet 17. §-a (1) bekezdés helyébe a következő szabályozás
lép:

(1) A közterület engedély nélküli igénybevétele vagy az engedélytől
eltérö használata pénzbírság kiszabását vonja maga után, melynek
mértéke 30.000 Ft-ig terjedhet.

2.§

A rendelet 2000. 09. 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről ajegy-
zö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

A rendeletek mellékletei a Hivatalban megtekinthetők!

Ingatlan kiadás
Pilisborosjenő Község Önkormányzata az általa bérelt
Pilisborosjenö Budai út 18-20. szám alatti ingatlanából 140 m2
területű helyiség hasznosítására bérlőt keres. A helyiség elsö-
sorban szolgáltatói tevékenység végzésére alkalmas.
Érdeklődni lehet:

a Polgármesteri Hivatalban, a 06-26-336-028 telefonszámon.

Ara tziinet!
Otetéber S-éii

gaB^azás laistt Fészlegaes árstHSzfio@tek vtíhatóÍE a fcUbaa!
KirjSÍí figyR!}^ s szoI^Sltóé hÍTáettaei^it.

A Béesi étí >te|>ftlés részaen áilatett!

Kedves Borosjenőiek!

Ugye észrevették, hogy szépülnek a buszmegállók. Üjrafesté-
sükért köszönet a Községvédö Egyesületnek!

A szerk.

Vízfolyások a faluban
A Patak utcában minden évszakban súlyos, és
nem kívánatos közúti problémát okoz az ivó-
víz tározóból kifolyó víz .
2000. szeptember 20-án a DMRV RT illetékes
vezető munkatársaival az alábbiakban állapod-
tunk meg a helyszini bejáráson.
A DMRV RT gyorsított eljárásban megvizs-
gálja a vi'ztúlfolyást a Patak utcában. Ennek
érdekében a lefektetett csőrendszer egyesit
mindenfajta viztúlfolyást megakadályozó tech-
nológiát a víz elvezetésére, föld alatti veze-
tékkel.
Az Ezüsthegyi medencéböl kifolyó víz elveze-
tését szintén zárt vezetékben oldja meg az ön-
kormányzat a DMRV RT-vel. A túlfolyó víz
elhelyezése további egyeztetésre vár a lehetsé-
ges megoldás megkeresésére.

Szennyvíztisztító bővítésével összefüggő új
információk
Az állami céltámogatás elnyerése után meghir-
dettük a közbeszerzési pályázatot. A pályázati
anyag megvételére 2000. szeptember 25-töl
október ̂ O-ig van lehetőség a Polgármesteri
Hivatalban.

Tájékoztatások - ügyek intézése

A szennyvíztisztító bővítésének költségfede-
zetéül megpályáztuk a Kömyezetvédelmi Alap
céltámogatását 25 %-os nem visszatéritendő
értékben. Reméljük a támogatás e formaját is
elnyerjük valamely mértékben.
Októbenől nyílik lehetőség a Központi Víz-
ügyi Alap céltámogatásának megpályázására
is, a szerzett információk szerint.

Iskolabővítés I. ütem
A közbeszerzési pályázat megjelent. A pályá-
zók a pályázati anyagot keresik és átveszik.
Az elbírálást követően azonnal megindul a
kivitelezés.

AFA téma

Az APEH Ellenőrzési Főosztály nem minősí-
tette az AFA visszaigénylést jogszerűtlennek.
Az önkormányzat fellebbezését elfogadta, és
új vizsgálatra utasította az első fokú hatóságot,
azzal, hogy az AFA-körbe lépés feltétele most
teremtödött meg 2000. 03. 31-én a csatoma-
rendszer vízjogi üzemelési engedély kiadásá-
val. Az AFA körbe való belépésünk feltételeit
most készítjük elő az üzemeltetövel.

Kártalanftás a közművagyon veszteségért

A gázközmű vagyon privatizálásáért az önkor-
mányzatnak járó kártalanításról intézkedö
megállapodást 2000. szeptember 14-én nem
írtam alá. A szóban forgó megállapodás
28.363.699,- Ft-ról szólt volna, amit az
ünnepélyes aláírásra összehivott eseményen
közöltek. Mivel az önkormányzat vagyonáról
van szó, testültei felhatalmazás nélkül és

egyéb tisztázandó, vagyont érintő ugyek miatt
nem írhattam alá. Továbbá az erröl szóló

törvényt az országgyűlés még nem fogadta el.
A megállapodásban a 4. pont kiköti, hogy a
törvényalkotás alkalmával véglegesítésre ke-
rülő összegböl való eltérést vagy utólag kapja
meg az önkormányzat, vagy 2001-ben a költ-
ségvetési nettó finanszirozásból 12 havi rész-
letben levonják. Ehhez is képviselő testületi
jóváhagyás kell.
Ezért javasoltam, hogy a fúggöben lévő kér-
dések tisztázása és testületí döntés alapján fo-
gom a megállapodást aláirni.

Szegedi Róbert
polgármester

ACIVILKÖRhírei
Orömmel tudatjuk, hogy szeptember 5-i összejövetelunkre a Köz-

ségvédő Egyesület több tagja is eljött, és hasznos megbeszélést folytat-
tunk a falut érintö kérdésekről.

A Civil körben többen, a német nemzetiségi énekkar tagjai is java-
solták, hogy magyar dalkört szervezzünk. Felkértük Czigány Ferenc
nyugdíjas Igazgató Urat, hogy vállalja el a dalkör vezetését. Híyjuk
azokat, akik szeretnek énekelni és szívesen részt vennének a közös
éneklés élményében, hogy október 14-én szombaton délelőtt 9 órára
jöjjenek a Művelődési Házba a legjobb időpont és a témakör megbeszé-
lésére. Akik ekkor nem érnek rá, de szívesen bekapcsolódnának, jelez-
zék ezt cédulán Windisch Lászlónak.

Következő összejövetelünkre meghívtuk Petrán Lajos mezőkö-

Képviselöink rovata

Beszámoló a Jogi Bizottság munkájáról

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a Jogi Bizottság munkaja
távolról sem olyan látványos, mint például a szociális, a műszaki vagy a
pénzügyi bizottságé. Míg ők közvetlenül a lakosságot érintö kérdések-
röl döntenek, addig mi a háttérben a törvényességet igyekszünk betar-
tani és betartatni.

A Jogi Bizottság tagjai Mocsári József, Heves László képviselök. A
megalakulásunkkor dr. Mészár Éva bírónő készségesen felajánlotta
segítségét, dé'késöbb sajnos kiderült, hogy ez a munkajával összeférhe-
tetlen, így a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) készítése
közben meg kellett válnunk tőle. Az ezt követö egy évben jogi szakértő
nélkül dolgoztunk, és csupán ajegyzőnő segítségére támaszkodhattunk,
hiszen egyikünk sem jogtudós. Ez év tavaszától azonban kültagként dr.
Fiák István segíti szakmai tudásával munkánkat, biztosítja annak törvé-
nyességét és szakszerűségét.

vesdi nyugdíjas tanár urat, hogy tartson előadást Mezőkövesd és az
áttelepítés történetéröl. Hívunk mindenkit, elsösorban akik Mezőkö-
vesdröl származnak, de általában is az érdeklődőket, hogy október 10-
én kedden délután 6 órakor a Művelődési Házban tíszteljen meg ben-
nünket a részvételével.

Megegyeztünk, hogy a Civil Kör havonta egyszer jön össze, általá-
ban minden hónap második keddjén, este 6 órakor. Tehát ebben az
évben október 10-e után november 14-én és december 12-én. Az össze-
jövetelekre esetenként előadókat is meghívunk. Több téma is felmerült:
A Pilisi erdőgazdaság egyik vezetőjét a kömyezö erdőkröl. Talán egy
előadót az angol klubéletröl. Továbbá egy számítógépes szakemben a
TELEHAZ program ismertetésére. Annak érdekében, hogy minden
érdeklödö eljöhessen, az elöadó nevét és a témát a HÍRMONDÓ-ban
mindig közölni fogjuk.

A bizottság feladatai közé tartozik egyebek között a testületi ülések
SzMSz szerint lefolyásának biztosítása, illetve a készülö rendeletekjogi
oldalról történő előkészítése, véleményezése. Az Önkormányzat által
kötendő szerződések átvizsgálása, esetleges módosításokra történö ja-
vaslattétel. A közelmúltban egyik legfontosabb dolgunk a "papi föl-
dek" eladásával kapcsolatosjogi kérdések tisztázása volt.

A bizottsági uléseken rendszerint képviselők is részt vesznek, ha a
munkajukat érintö témák kerülnek napirendre. A megszületett javas-
latokat az Onkormányzat Képviselő-testülete hagyjajóvá szavazással.
További feladatok: az önkormányzat vagyonrendeletének elökészitése,
a közterületek használatával kapcsolatos rendelet módosítása, az állat-
tartás helyi rendeleteinek megszigoritása az ANTSz (Állami Népegész-
ségügyi Tisztiorvosi Szolgálat) szigorú szabályainak figyelembevéte-
lével A testületi ülések gördülékenyebb lefolytatása érdekében szigo-
rúbban kívánjuk betartatni az SzMSz rendelkezéseit.

A Jogi Bizottság törekszik arra, hogy a faluban felmerült vitás
ügyek békésen, jogszerüen oldódjanak meg.

Heves László

a Jogi Bizottság elnöke

Rendőrségi felhívás
Sipek Tamás törzs-zászlós, körzeti megbízott tájékoztatása alapján felhívjuk a község , elsösorban idősebb lakóink fígyelmét, hogy
egy kb. 25-30 év körüli szőke férfi az ELMÜ Rt. nevében dijkülönbözet és elöleg címén szedett már pénzt több károsulttól a
kömyezö településeken.
Ne higgyenek neki, és megjelenése esetén mielőbb értesítsék a pilisvörösvári rendőröket a 330-130-as telefonon.

Polgármesteri Hivatal

Állás hirdetés
Ötven év feletti nöt, vagy nyug-
díjas házaspárt gondozási mun-
kára keresünk, megegyezéssel.
Pilisborosjenő Fő út 17. Csuhai

Bérlemény
Pilisborosjenön 200 nm-es, új, dupla

komfortos, dupla garázsos, panorámás
családi ház bérelhető.
Tel. : 06-20-326-15-14

Eladó
Pilisborosjenő Patak u. 29. sz. alatt lévő

ház nagy (722 négyszögöl) telekkel,
teljes közművel.
Irányár: 36 MFt

Tel. : 06-30-9665-700



Az alábbiakban egy beszámolót és egy
véleményt adunk köye a

közmeghallgatásról:

KÖZMEGHALLGATAS
2000. AUGUSZTUS 28.

A Pilisborosjenői Önkormányzat, valamint a
Német Kisebbségi Önkormányzat meghívásá-
ra augusztus végén igen sokan jelentek meg a
Müvelődési Ház nagytermében. A korábbi
meghallgatások szomorú érdektelensége mint-
ha megtön volna, hiszen az egy híján teljes
létszámban megjelent képviselötestületet
mintegy 100 lakos fogadta. Bizony szokatlan
módon még az ülőhely is kevésnek bizonyult
(bár nemzeti ünnepeinken lennénk ennyien.. .)

Szegedi Róbert polgármester a költségvetési
beszámolóval kezdte^ ismertette a falu bevéte-
leit (állami támogatás, önkormányzati bevéte-
lek stb. ), főbb kiadásait, a költségek megoszlá-
sát (iskola, óvoda, művelődési ház). Kitért a
kistérségi együttműködés javulására, mely
elsösorban a Pilisi Medence kömyező telepü-
léseinek összefogását jelenti a hulladékgyűj-
tés, a közvilágítás, a 10-es út, az internetre
való felkerülés témáiban. A hazai kapcsolatok
után a nemzetközi kapcsolatok örvendetes
bövüléséröl esett szó, nemcsak a már meglévö
steinheimi együttműködésünk gazdagítja
Pilisborosjenöt, hanem Freiburg közeléből is
jelentkezett egy 3000 lelkes község kapcsolat-
felvételre. Itt említette meg polgármesterünk,
hogy a 2000. év második félévében 3000 fölé
emelkedett falunk létszáma (míg 1994-ben
2300 fő volt). Különleges falu vagyunk, az
országos, sőt európai tendenciával ellentétesen
nálunk hála Istennek nö a kisgyermekek lét-
száma!

A mintegy egyórás beszámolót követte az írás-
ban érkezett kérdésekre adott válasz, ezt már
nem csak elsösorbm a polgármester, hanem az
érintett képviselők tették meg. Több kérdés
érkezett, de különösen részletes, mintegy 27
pontos kérdéscsoportot a Községvédő Egyesü-
let terjesztett elö. Ezek java része már a Hír-
mondóban is megjelent, illetve más fórumo-
kon is elhangzott, s a közmeghallgatáson adott
válaszok és viszontválaszok néha indulatoktól
sem mentes légkörben történtek meg. Elég
talán annyi, hogy a hozzászólások és kom-
mentárok félnyolckor kezdödtek meg, s félti-
zenegy táján fejeződtek be. 28 polgár mondta
el véleményét. Ok azok, akik a közösségjavá-
ra és érdekében kiálltak és segítö szándékkal
jobbítani akarják mindnyájunk életét.
Nehéz kiválasztani a föbb témákat, de a leg-
égetőbbeket az alábbiakban lehet összefog-
lalni:

Üj iskola építése
Megpályázott állami támogatás rendelkezésre
áll (1. Hírmondó 2000. aug. ), a közbeszerzési

Gondozás
Nem dohányzó, megbízható, szakképzett,
melegszívü ápolónőt keresek Urömre
októbertől, mozgásképtelen édesanyám
mellé.

3-672-036; 06-20-923-4820

törvény értelmében kell eljámi, két ütemben
kell az épitkezést lebonyolitani. Athidaló meg-
oldásként a két első osztály helyet kapott a
valamikori régi iskola épületében.

Falu kép, takarítás, gyomtalanftás
Jelenleg próbaidőre falugondnok került alkal-
mazása, a fűnyírás megkezdődött, a gyom-
mentesítés folyamatos, de a tulajdonosok is
kötelesek mindent megtenni. Az allergiát oko-
zó gyomok (parlagfü) megsemmisitését több
felszólaló szorgalmazta, s a jegyzönö ígéretet
tett büntetések kiszabására is.

Droghelyzet
Szomorú, de falunkat is utolérte a probléma.
Többen fejezték ki aggályukat. A lehetséges
megoldásokat a fiatalok sporttal való lekötése
(Soltész András), szakember meghivása
(Karitász Csoport), illetve a terjesztés meg-
akadályozása (elsősorban a Polgárőrség) ki-
nálják. Kérünk minden felelős polgártársat a
nagyon komoly ügy felelős felkarolására!

Közbiztonság, közvilági'tás, rendőr
Szolgálati lakás hiányában állandó rendör al-
kalmazása csak megfelelő albérlettel oldható
meg. Bár az ügy régóta folyamatban van, ad-
minisztrációs nehézségek miatt még nem meg-
oldott. A közvilágitás további javitása sajnos
pénzhiány miatt késik.

Az elhúzódó viták, alkalmanként az ismétlé-
sek ellenére a közmeghallgatás pozitív kicsen-
gését mutatja, hogy a Községvédők és a Civil
Kör közeledése (is) megtönént. Az egyik köz-
ségvédő a polgármestertől nyilvánosan elné-
zést kért az őt ért igaztalan vádért. Összegzés-
ként önként adódik a kérdés:
POLGÁRTÁRSAK! NEM KELLENE
GYAKRABBAN ELMENNI A KÖZMEG-
HALLGATÁSOKRA?

Fáyné Péter Emese

Felemás közmeghallgatás

A közmeghallgatás időpontja előtt egy héttel
(2000. augusztus 21-én) több közérdekű kér-
déssel fordultam a T. Pilisborosjenő Község
Önkormányzat Képviselő-testuletéhez, a Pilis-
borosjenő Német Kisebbségi Önkormányzat-
hoz, valamint a Polgánnester Urhoz.

. A kömyezetvédelmi és a müszaki bizottság
elnökének a beadványok másolatát saját kezű-
leg postáztam.
Az "Egyéb észrevételek, javaslatok" egy ré-
széről tájekoztattam Szegedi Róbert polgár-
mester urat is.

Például:
. útviszonyokról,
. kül- és belteruleten sok a gazdátlan,

műveletlen ingatlan,
. hiányos, kiismerhetetien a lakó és

üdülőingatlanok nyilvántartása,

. kevés a tájékoztató anyag,

. kutyák nyilvántartása.
Az útviszonyokról szólva Pilisborosjenő har-
madik legforgalmasabb útvonala: Templom
út, Temetö út, Szt. Donát út, Kevélyhegyi út.
Az aszfaltburkolatú út állapota az elmúlt 8-10
év alatt jelentősen "megváltozoU". A rossz
minőségű út nem biztosítja a biztonságos
közlekedést. A beadványt 79-en írták alá.

A 11/1993. (IV. 1.) sz. határozat felülvizsgála-
tát (Uj utcanevek Pilisborosjenön) 1995. Má-
jus 20-án kelt levelemben kértem elöször, az
akkori jegyzőasszonytól. Azóta az ido csak
halad, ajegyzök cserélődnek, döntés még nem
született.

Sajnos a közmeghallgatáson résztvevők a be-
adványok tartalmának csak egy részéröl kap-
hattak információt, ugyanis a beadványok a
közmeghallgatás időpontjáig (2000. aug. 28.)
nem jutottak el a képviselö-testületek tagjai-
hoz (kivéve a kömyezetvédelmi és a műszaki
bizottság elnökeit) és a polgármester úrhoz
sem.

Beadványaimra a kömyezetvédelmi bizottság
elnökétöl Marton Ferenc úrtól és a Hivatalból
pedig Szegedi Róben aláírással kaptam vá-
laszt.

Részletek a Hivatalból kapott válaszokból:
. a beadványokban foglaltak megfe-

lelnek a valóságnak,
. (tlbevételhez jut az önkormányzat,

szeretnénk megvalósítani az útépí-
tési programot,

. lakó- és üdülő nyilvántartás létezik,
azonban az adás-vételi ügyeket nem
jelentik be a lakosok... sok a pon-
tatlan adat,

. terveztük a hirdetőtáblák számának

növelését, amelyet anyagi okok
miatt nem tudtunk megvalósítani,

. a szabályozási terv elfogadásával
reméltük, hogy meeold dik az ut-
cák és házszámok végleges kiala-
kulása. Sajnos adminisztratfv és
technikai okok miatt elhúzódik a
szabályozási tervjóváhagyása.

(Afenti hivatali válaszokban szereplö kiemelések a
szerzö által történtek A szerk.)

A fenti válaszok alapján a T. Hivatal a tény-
leges intézkedésektöl nagyon távol áll.

Pilisborosjenö 2000. szeptember 12.

Stankovics János
2097 Pilisborosjenö,
Kevélyhegyi út 19/b
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A Pilisborosjenő Polgárőrség
közhasznúsági beszámolója az

1999.évben végzett tevékenységéről.

A pilisborosjenői polgárőrség 1994. áprilisa
óta végzi önkéntes tevékenységét a községben.
Induló létszáma 18 fő, jelenleg 21 fő, ami azt
mutatja , hogy az egyesület egy stabil gárdával
rendelkezik és ezért képes komoly feladatok-
kal is megbirkózni.
Alapszabályunkban legfontosabb feladatként a
közrend és közbiztonság, a köztisztaság és a
környezetvédelem elősegítése került meghatá-
rozásra. Tagságunk ennek szellemében és ér-
dekében végzi munkaját teljes mértékben
ellenszolgáltatás nélkül.
Szolgálatainak legfontosabb része a bünmeg-
előzést szolgáló rendszeres járőrözés. Elmond-
hatom, hogy az utóbbi évben a hétvégeken
szinte kivétel 'nélkül volt éjszakai járör és a
rendörséggel fennálló együttműködésünknek
köszönhetöen általában renrfor is. (Ezt azért
fontos kiemelni mert a faluban évek óta nincs
állandó rendőr.) Hét közben két-három esti
vagy nappali szolgálatra tellett az erőnkből.
Ezen1 túlmenően az önkormányzati és egyéb
rendezvények, forgalom elterelések is a felada-
taink közé tartoztak. Rendszeres szolgálati
beosztásunk van a rendőr járőrök mellé ami
azt jelenti, hogy ilyenkor a pilisvörösvári
rendőrörshöz tartozó mind a hét faluban szol-

gálatot látunk el szükség szerint. Természe-
tesen ilyenkor a saját járőrkocsinkkal visszük
a rendőrt is ahová kell.
Nagyrészt ennek a bünmegelőző tevékenysé-
günknek is köszönhetö, hogy községünkben
37 %-kal csökkent az ismertté vált bűncselek-
mények száma az előző évhez képest.
K.iemelt feladatnak' tekintjük természeti kör-
nyezetünk védelmét, ami Borosjenő csodála-
tos kömyezetének ismeretében igencsak énhe-
tő. Ennek érdekében járőrszolgálatunkat a ki-
ránduló területeken is rendszeresen végezzük.
Télen a falopásokat, erdő pusztítást, nyáron a
tűzokozást és az illegális szemétlerakásokat
igyekszünk megakadályozni ezzel. Nehezíti
helyzetünket, hogy a terület bejárásához elen-
gedhetetlenül szükséges UAZ terepjárónkat az
igen magas fenntartási költségek miatt kény-
telenek voltunk eladni. Eddig több jelzést ad-
tunk az erdészetnek és az önkonnányzatnak is.
Az elhagyott tábortuzeket pedig saját magunk
oltottuk el. Ezért a helyi tüzoltóknak lénye-
gesen kevesebb tüzesethez kellett kivonulniuk.
Tagságunk rendszeresen részt vett a tavaszi
szemétszedési akciókban. Ezek előkészítése és
végrehajt&sa az egyesület eszközeinek segít-
ségével történik.
A lakossági kezdeményezéseket ugyancsak se-
gítjük rádióhálózatunk és eszközeink felhasz-
nálásával. Ilyen volt legutóbb a nagykevélyi
volt turistaház kömyékének szemétmente-
sitese.

Együttműködési szerződésünk van az Önkor-
mányzattal, az Aura oktatási központtal, a
Budaörsi Rendőrkapitánysággal, az OMS
Hungária K.ft. -vel, a Meditop Kft. -vel, az
Utilis Kft. vel, a Pilis Security biztonsági szol-
gálattal.
Beadtunk és megnyertünk egy pályázatot,
melyet az Országos Közbiztonsági és Bűn-

megelözési Alapítvány írt ki. Ennek segít-
ségével megvalósítottuk egy közösségi riasz-
tórendszer kiépítését a Kevélyhegyi úton és
bővítettük rádió hálózatunkat.

Egyesületünk tagjai kb. 300 alkalommal telje-
sítettek szolgálatot, melyek átlagosan négy
órásak voltak. Egy-egy szolgálat létszáma
átlagosan három fö. Az összesen kint töltött
idö mintegy 3500-3600 óra. Ebből rendőrrel
együtt töltött idö 600 óra. Az egyesület gép-
kocsijai által megtett kilométerek száma éves
szinten 24 000 km.

Onkormányzati felkérésre az alábbi rendezvé-
nyeket biztosítottuk, ill. a forgalomeltere-
léseket végeztük:
. szüreti felvonulás.

. búcsú,

. kitelepitési megemlékezés,

. gyerekmüsorok,

. forgalom elterelések.
Rendőrséggel közös akciók legfontosabb ered-
ményer.

. két gépkocsi szétszerelő műhely felderíté-
se,

. solymári gk. tolvajok elfogása,

. közös közbiztonsági és közlekedési akciók

. rendszeres szolgálatok,

. két fö betörö elfogása a malomdűlőben
lakossági jelzés alapján.
Legfontosabb rendszeres Önfcormányzati
feladatok
. községi felügyelő segítése,
. falubejárások végzése.

Számviteli beszámoló

Pilisborosjenő Polgárőrség
1999. évi költségei:

anyagbeszerzés

tárgyieszköz
beszerzés

telefon

postaköltség

nyomtatvány

banki költség

egyéb költség

karbantartás

hirdetés

gépkocsik
fenntartása

biztosítási díj

üzemanyag

frekvencia díj

összesen;

194442

618250

12137

131

20053

12600

59412

24781

7770

213127

101969

584425

27190

1876287

Bevételek:

közhasznú
tevékenység

kamatbevétel

bérleti díj

pályázaton nyert
támogatás

lakossági-
vállalkozói
támogatás

önkormányzati
támogatás

előző évi
maradvány

összesen:

tárgyévi
maradvány:

900000

37833

18000

500000

415000

o

239810

2110643

234356

Szöveges kiegészítés:

Bevételek:

közhasznú tevékenység bevétele = az egyesü-
let saját munkajának bevétele "árbevétel"
kamatbevétel = banki kamat a folyószámlán
lévő pénzeszköz után
bérleti díj = rádió kölcsönadása
pályázat = a Közbiztonsági és Bünmegelőzési
Közalapítvány által kiirt pályázaton nyert
összeg, felhasználása célirányos
lakossági - vállalkozói támogatás = a tavaly
novemberi felhivásunkra érkezett támogatá-
sok, melyek nagyban hozzájárultak a működő-
képességünk fenntanásához, köszönet érte.
előzö évi maradvány = 1998. évről áthozott
pénzeszköz.

Kiadások:
anyagbeszerzés = mellények, igazolványok,
rádió alkatrészek, akkumulátorok beszerzése
tárgyi eszköz = URH készülékek, közösségi
riasztó központja, telefon
telefon = telefon költség
banki költség = folyószámla kezelési költsége
egyéb = minden ami máshova nem sorolható
pl. továbbképzés költségei
karbantartás = rádiók és eszközökjavítása
gépkocsik fenntartása = gk. alkatrész és
javítási költségek
biztosítási díj = gépkocsik kötelező biztositása
üzemanyag = benzin a gépkocsikhoz
frekvencia díj = rádiók használata után fíze-
tendő kötelező díj
Egyéb adatok:
Költségvetési támogatást az egyesület nem
használt fel.

Induló tőkével az egyesület nem rendelkezett.
Az egyesület sem pénzbeli sem tárgyi juttatás-
ban nem részesített senkit.
Az egyesület tisztségviselői semmilyen jut-
tatásban nem részesültek.

Csonka János
pénzügyi vezető

Pálinkás Miklós
elnök

Záradék: a beszámolót az egyesület közgyülé-
se egyhangúlag elfogadta. (2000. máj. 31.)
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Imaszándék:
Hogy aflatal háwsok támaszt találjanak sw-
leik és más családok jó példájában és segíté-
sében.

l.Évközi 26. Vasárnap
2-Szent Orzőangyalok emléknapja
Az angyal Isten legkiválóbb teremtménye.
Isten úgy rendelte, hogy gondot viseljen a rá-
bízott ember lelkére. Mellette áll minden sor-
sában, tévedései, szenvedései közt is, egészen
a halálig.

Romano Guardini

1. Assisi Szent Ferenc
VI. Boldogok a békességesek
Ne az ószövetségi értelemben vegyük most ezt
a fogalmat. (A "salom" minden javak böségét
jelenti. ) Történelmi, jogi értelemben kell néz-
nünk. Boldogok, akik bárhol megjelennek,
megszületik körülöttük a béke. Olyanok, mint
a duruzsoló kályha. Az ember a közelébe kerül
és jobban érzi magát. Az ilyen emberek körül
felszabadul az alkotási kedv. Ha pedagógus
lesz, ott minden mozgásba lendül. Ha vezetö
beosztásba jutnak, létrehozzák a közösség
egyensúlyát, nyugalmát. Boldogok a békessé-
gesek, mert ők Isten fíainak hivatnak. Nagyon
közel állnak Istenhez.

EGY HŰSÉGES LELKIPÁSZTOR
EMLÉKEZETE

(TEGEZ LAJOS 1930-2000)

.
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Tegez Lajos lekipásztor az Üröm-
Pilisborosjenői református gyülekezet lelkésze
volt 1971 - 1991-ig, az O vezetésével épült a

közös templom.

Augusztus 22-én érkezett a szomorú hír, hogy
Tegez Lajos reförmátus lelkipásztor nincs töb-
bé közöttünk. Hazatért Urához, akit egy életen
át tiszta szívvel és hüséggel szolgált. Az ürömi
és pilisborosjenöi reformátusok mondhatják el
magukról, hogy önzetlen és áldozatkész szol-

07. Rózsafűzér Királynője emléknap

08. Évközi 27. Vasárnap, Szűz Mária, Ma-
gyarok Nagyasszonya, Magyarország fő
pátrónája
Hozzád kiáltottak őseink, és minden
inségükböl kiszabadultak.... Ez a remény éltet
most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmad
számyai alatt keressünk menedéket.

Eszterházy Pál

15. Evközi 28. Vasárnap
A ma emberét a rohanás jellemzi. Fut, hogy
minél többet tudjon magáénak mondani. Ku-
porgat, de kinek, minek?
Ezt kérdezi tőlünk onnan felülröl a hónap ked-
ves szentje, Szent Ferenc. Fiatalon ő is tele
volt derűvel, jókedvvel. Barátai nagyon ked-
velték. Ha kértek töle valamit, föleg szegény,
rászorult emberek: szíve indítását keze tettekre

váltotta.

A Teremtö kijelölte útját. Fokról-fokra elérte
azt a pillanatot, amikor minden anyagiról le-
mondva, csak az Isten szavát követte. Szegény
lett, hogy másokat gazdaggá tegyen lelkileg.
Szabaddá tegyen másokat, mert az anyagias-
ság rabbá teszi az embert. Ha ma úgy közénk
lépne, mit mondana? Talán azt, amit élete
utolsó napjaiban mondott:

gálatából a legtöbbet kapták: negyvenöt éves
lelkészi pályájából huszonegy esztendőt töltött
itt a Kevély lábánál, hogy egy kisebbségi lét-
ben élő eklézsia szegénysorsú pásztora legyen.
Egy roskatag kis imaház egyik szobájába köl-
tözött be feleségével annakidején, és jó két
évtizeddel késöbb egy élő gyülekezetet, és egy
modem templomot és parókiát hagyott iU,
amikor nyolc éve csendesen és szerényen el-
köszönt. Családlátogatásokkal, imádsággal, az
Ige tiszta hirdetésével első pillanattól kezdve
épitette a lelki házat, a gyulekezetet, és nyug-
dtj felé közeledve hiveivel együtt két kezével
építette Isten foldi hajlékát, a templomot és a
parókiát. Mindig egyenes, önzetlen, szerény és
alázatos ember volt. Amit tett, hitből és Isten
dicsöségére tette. Amit hirdetett, azt cseleke-
deteivel is megerősítette. Ezért volt az embe-
rek elött hiteles lelkipásztori szolgálata. Elete
önmagában volt az Ige tiszta hirdetése. Most,
hogy itthagyott bennünket, ezért érezzük vesz-
tesnek és szegényebbnek magunkat akkor is,
ha öt a legjobb helyen tudjuk.

Mindannyiunkban tudat alatt él egy
gondolatban megformált kép az igazi lelki-
pásztorról. Minden gyülekezetnek szilksége
van egy olyan vezetöre, aki hitével és meg-
győződésével példát mutat, aki erkölcsileg
kikezdhetetlen, akin látszik, hogy Jézus Krisz-
tus szolgálatára odaszánta és odaszentelte az
életét. Ahol egy ilyen lelkész szolgál, ott nagy
dolgok történnek: új életek születnek, a szívek
megnyílnak, a Bibliákról leverik a port és ol-
vasni kezdik, imádságra kulcsolódnak a kezek,
a bünösöknek lelkiismeretfurdalásuk van, a

sebzett lelkek gyógyulni kezdenek, az áldozat-
készség a lelkészröl átterjed a hívekre, temp-
lom épül. Még azok is adakozáson és önkén-
tes "társadalmi munkán" kapják magukat,
akik már évtizedek óta nem hallották a zsol-

"Testvérem, kezdjünk már szolgálni az Umak,
mivel eddig nagyon keveset, úgyszólván sem-
mit sem haladtunk előre!" Szent Ferenc segíts
nekünk is, hogy anyagias világunknak ne le-
gyünk rabjai, hanem Isten akaratát megvaló-
sítva elérjünk örök célunkhoz.

18. Szent Lukács Evangélista
A harmadik evangélium értéke szerzőjének
megnyerö egyéniségéből fakad, mely állandó-
an tükröződik könyvében. Lukács jó érzékű és
fennkölt lélek. Munkaját eredeti módon alkot-
ta, gondja volt forrásaira és anyagának elren-
dezésére.... Kitárja előttünk lelke rezdüléseit
és törekvéseit. Rajta keresztül a Szentlélek
eredeti és gazdag módon mutatja be az evan-
gélium örömhírét... Valóban "Krisztus szelíd-
ségének irója", mint Dante mondja, mert sze-
reti aláhúzni Jézusnak a bűnösök iránti irgal-
mát és szívesen időz a bűnbocsánati jelene-
teknél. Hangoztatja Krisztus gyöngédségét az
alázatosokkal és szelidek iránt.

Kosztolányi István

22. Evközi 29. Vasárnap

29. Evközi 30. Vasárnap

tán, és akiknek addig hiába szólt a harangszó.
Isten elküldi egy szolgaját, hogy általa a töb-
bieket is elindítsa a Hozzá vezető úton. Ezt
köszönjük most meg Tegez Lajos testvérünk
és hü pásztorunk ravatalánál, illetve hamvai
felett.

Az adatok, melyek egy lelkész szolgá-
latának állomásait jelzik szárazak és szűksza-
vúak. De az évszámok és helységnevek hal-
latán a kor ismeröi számára még így is kirajzo-
lódik egy rögös út, melyen valaki nyugodt
léptekkel halad úticélja felé, mert biztos ben-
ne, hogy az egyedüli helyes úton jár: Isten
akaratát teljesíti.

A tizenkilenc éves pesti villanyszerelő
1949-ben beiratkozik a budapesti Theológiára.
Akkor, amikor államosítanak minden egyházi
iskolát, amikor Máriapócson papot ítélnek
halálra, amikor az addig virágzó gyülekezetek
lelkipásztorait Bújba, Bqjtra, Szankra depor-
tálják, és a hatalom akkori urai nem hagynak
kétséget senkiben a felől, milyen sorsot
szánnak a "klerikális reakció" képviselőinek...
1955-ben végez, hogy azután segédlelkészként
kezdje ott, ahova éppen küldik. Es ezekben az
években a lelkes és hívő fiatal theológusokat
nehéz, emberpróbáló helyekre küldik, hátha
megftitamodnak. Jön 1956 októbere. Tegez
Lajos ekkor már nincs egyedül. Isten életre
szóló társat ad mellé, akivel egymás kezét
fogva minden megpróbáltatást könnyebb elvi-
selni: Esküvőjük 1956 december 12-én volt,
orosz tankok, sortüzek, akasztófák árnyéká-
ban. Ot év alatt hat szolgálati hely következik
életükben. Volt ahol főnökét Isten rendelte

folé és mellé igazi lelki társaként és példakép
gyanánt - hiszen Gyökössy Bandi bácsi és
Madarász Lajos segédlelkésze is lehetett - és
volt ahol "perc-emberkék" méltatlan támadá-
sait kellett csendben eltümie. 1962-ben azután

vége szakad a beosztott lelkészi sorsnak, és
egy kicsiny baranyai gyülekezet meghivását
elfogadva megkezdi önálló lelkészi munkaját
Kistótfaluban.

Baranyában sok tehetség kallódott már
el egyházunkban. Az üres templomok, az ér-
dektelenség, a hitetlenség és egykézés miatt
nem egy jobb sorsra érdemes lelkész adta ott
ivásra a fejét, vagy ment fel lélektelenül, üze-
net híján mtinból a szószékre, hogy maga kö-
rul feketére festve a falakat, vigasztalan sötét-
ségbe boruljon maga is... Tegez Lajost nem
húzza le a baranyai örvény. Kistótfaluban -
már a falu neve is árulkodik, nem is nagy, nem
is magyar - összegyűjti a gyerekeket, és meg-
írja azt a könyvét, amelyben a gyermek isten-
tiszteletek módszertanát dolgozza ki. Könyvét
lelkészek adják kézröl kézre, valaki kicsempé-
szi Hollandiába, hogy ott adják ki, és így visz-
szakerülve legyen segítségül a gyerekekkel
foglalkozni akaró s merő lelkipásztoroknak.
Református egyházunk csak idén, 2000 nyarán
látta elérkezettnek, hogy ezt a gyermek isten-
tiszteleti elokészitö segédkönyvet kiadja. Szo-
morú, hogy ezt már nem érhette meg.

A baranyai évek az Ószövetség alapo-
sabb ̂ tanulmányozására is időt adnak neki.
Alapos, lelkiismeretesen készülő igehirdetö
hírében áll, így ismerik 6t Baranyától távoli
gyülekezetekben is. Kilenc évet töltenek el
feleségével Kistótfaluban, és a legszebb emlé-
keket örizve jönnek el, közelebb a szülökhöz,
hogy ha kell, gondjukat viseljék. Mert ez is
lelkipásztori feladat.

1971-töl Tegez Lajos lelkipásztor élete
nyitott könyv nekünk ürömi- és pilisboros-

A Német Kisebbségi
Onkormányzat Hírei

Rozália napi megemlékezés.
Régi szokásként gyertyás felvonulással ko-
szöntöttük Rozália nap alkalmából a Budai
úton lévő Szent Rozália kápolna kegyhelyét.
Felhívásunkra (Hírmondó 2000. aug.) mint-
egy félszázan jöttek el. Imádsággal, énekek-
kel emlékeztünk, s Perczel Gézáné kedves is-
mertetöben elevenítette fel a kápolna
történetét.

Ertesítés!
Értesitem Pilisborosjenő község polgárait, hogy a
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület helyi népsza-
vazás kiirását kezdeményezte, a kezdeményezés
aláfrásgyűjtö ivét 2000. szeptember 18-án hitelesf-
tettem.
A helyi ntipszavazás kifrásáról a képviselö-testület
határoz az idevonatkozó törvények és helyi rendelet
előirásainak figyelembevételével.

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
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jenőieknek. Ekkor jött ide, legalább olyan
szegényes körülmények közé, mint amilyent
Baranyában otthagyott. Nem nagy gyüleke-
zetbe, nem zsúfolt templomba vágyott, csend-
ben szolgálni akart itt is, ugyanúgy, mint lenn
a déli végeken.

A templom és parókia épitésénél ő
volt az egyes számú segédmunkás. Minden
mester legelső inasa, ha kellett, tériszonyát
legyözve fenn a tetőn, vagy a betonkeverö
mellett a sóden lapátolva. Villanyszerelő szak-
mája is most hozta meg igazán gyümölcsét, jó
harminc évvel a szakmunkás bizonyítvány
megszerzése után: minden vezetéket ő húzott
be, 6 szerelte, hogy erre se kelljen pénzt kiad-
ni. S ha mégis elfogyott a pénz - ó de sokszor
történt meg! - együtt imádkozott a presbite-
rekkel a segítségért, melyre a kellő idöben
mindig megjött a felelet.

Most áll a templom és él a gyülekezet.
1985-ben, a felszenteléskor is tudta, hogy ő
már nem sokáig lakik majd az új parókián, s
mindezt nem magának építette. Hat évvel ké-
sőbb be is adta nyugdíjazási kérelmét, és áta-
dott mindent "ékesen és szép rendben", ahogy
alaposságából és lelkiismeretességéből követ-
kezett. Egy újpesti panellakásba költözött,
minden gyülekezettel szembeni kérés és köve-
telés nélkül, mindent hátrahagyva, ahogyan
azt egyházi törvénykönyvünk, illetve lelkiis-
merete - számára magától értetődően - előírta.

A gyülekezeti munkából nyugdíjba
ment, de Isten szolgálatából nem. Első naptól
kezdve tagja lett az Ujpest-Ujvárosi gyüleke-
zetnek, ott volt feleségével minden bibliaórán
és minden istentiszteleten. Ha kérték, öröm-

Október 9-én este 7 órakor ismét felkeressük
Szent Donát keresztjét, hogy énekkel emlé-
kezzünk a szőlő védőszentjéről. Szeretettel
hívjuk és várjuk mindazokat, akik szívesen
csatlakoznak hozzánk.

Kitünöen sikerült kiránduláson vettünk részt
szeptember 17-én, Bodajk és Mór megláto-
gatásával. A kirándulásról a Hírmondó követ-
kező számában adunk tudósítást.

Német Kisebbségi Őnkormányzat

mel szolgált is, amíg csak tehette. S közben
főszerkesztoje lett a Református Egyház, majd
a Theológiai Szemle című országos folyóirat-
nak. A Református Sajtóosztályon is újra ki-
adták még Ürömön irt fíizeteit, melyek a gyá-
szolók és betegágyban fekvök számára nyúj-
tanak azóta is vigasztalást. S kevesen tudják,
hogy amikor a Bibliaolvasó Kalauzt kézbe-
vesszük, az a két betű - TL - ott lehetne min-
den oldalon, mert ő szerkesztette, s tette mind-
annyiunk számára hozzáférhetövé legföbb bib-
liaolvasó segédeszköztinket.

Tegez Lajos elment. Mi itt maradtunk.
O elvégezte a rábízottat. Bennünket megszé-
gyenítö hüséggel, alázattal, önzetlenséggel és
lelkismeretes alapossággal végezte el. Mi nyil-
ván azért maradtunk itt, mert tőlünk még sokat
vár Urunk, ami a mi feladatunk. Ha szeretfük
lelkipásztorunkat, s valahogyan ki szeretoénk
fejezni hálánkat szolgálatáért, azt kell tennünk,
amit mondott is nekünk, ha eljött közénk szol-
gálni: töltsük meg az üröm-pilisborosjenöi
templomot, legyünk ott az O házában, s az
imádságban meg ne restüljünk. Immár fentröl
fígyeli: ott vagyunk-e vasámap Ürömben a
templomban, gondnok úr házánál nyílik-e a
kapu, megyünk-e a bibliaórára, fogy-e az álta-
la szerkesztett Bibliaolvasó kalauz, olvassuk-e
az igét... Rajta, testvérek, ne okozzunk neki
csalódást! Legyen áldott Tegez Lajos lelki-
pásztor testvérünk emlékezete!

Elhangzott 2000. szept. 11-én az Vjpest-
Megyeri temetöben Tegez Lajos lelkipásztor

temetésén.

Isépy Gábor
református lelkész
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Tisztelt Olvasóink!

Az Altalános Iskola első osztályainak a régi iskolába való ideiglenes elhelyezé-
sének felvetődésekor néhány pedagógus, szülö és lakó - "segítő szándéka jeléül" -
mindent elkövetett, hogy megakadályozza a megvalósulást. Voltak azonban olyanok
is, akik -hálajóindulatuknak-valóbansegítettek.

A számos jó szándékú közremüködö közül kiemelek néhány példamutató sze-
mélyt és intézményt: az ANTSZ munkatársát, a németországi Wemer Klein urat, a
pilisborosjenői Római Katolikus Egyházközség vezetőit, a Szt. Keresztről Elnevezett
Növéreket, a képviselő testület többségét, a Karitász helyi csoportját, sok szülőt és la-
kót. Külön örömömre szolgál, hogy a két, elsősöket nevelö pedagógus rendezte be a
termeket. A Polgármesteri Hivatal munkatársait is köszönet illeti a hozzáértő, ügybuz-
gó intézkedésekért. Köszönöm az ONO vezetésnek ajóindulatú és segítőkész hozzáál-
lását és nem utoljára az ÖNO - ban ellátott idösek fíatalos, elfogadó magatartását. Az
elsö oldalon közzé tettük a Németországba küldött köszönő levelet, amelyhez hasonló
szövegű köszönö levelet küldünk ezúton -jelképesen - minden segítönek.

Szegedi Róbert
polgármester



Örömteli dolog iskolánk számára, hogy gyerme-
keink száma jelentősen megnőtt, de Igy nem fé-
rünk el a meglévő épületben. Ezért kölcsön kap-
tunk az Idősek Otthonában két helyiséget, amit
ügyes kolléganőink és az öket segitö szorgos
kezek tanteremnek rendeztek be.

Köszönettel tartozunk Werner Klein úrnak is. aki

Németországból ideszállftott iskolapadokkal se-
gitette ki az első osztályosokat. A szépen átfestett
padokban ülve vidámabban megy a munka!

Es ist eine freudige Sache für unsere Schule, dass
die Zahl unserer Kinder bedeutend erhöhte, aber
wir haben so in dem vorhandenen Gebaude
keinen Platz mehr. Deshalb haben wir im

Altersheim zwei RSume zur Verfügung
bekommen, die unsere geschickten Kolleginnen
und die fleiBigen Eltern als Klassenraume
eingerichtet haben.
Wir möchten uns bei Herrn Werner Klein recht
herzlich für seine Hilfe bedanken, der für die
ersten Klassen Schulbanke aus Deutschland

liefern lieB. In den schön angestrichenen BSnken
ist die Arbeit auch lustiger!

Itt szeretnénk megköszönni azt a támogatást is,
amelyet a Német Kisebbségi Önkormányzat
nyújtott. A szülők terheit csökkentette azáltal,
hogy a német tankönyvek árához gyermekenként
530 Ft-tal hozzájárult.

UTAZÁSOK NÉMET NYELVTERÜLETRE

Két, élményekben gazdag út áll mögöttünk. Az
idei nyáron gyermekeink egy-egy csoportja
Ausztriában, ill. Németországban járt.

Az ausztriai egyhetes nyelvi táborban 3-6-os
korosztály vett részt, amelynek anyagi fedezetét
a szülök biztosították. A számos beadott pályá-
zatból sajnos csak egyre kaptunk kisebb összeget
a Magyarországi Németek Országos Önkormány-
zatától (97. 000-Ft-ot), de ennek is nagyon örül-
tünk és köszönettel fogadtuk. Hogy az út hogy
sikerült, és gyermekeink hogy érezték magukat,
olvassák el az ö beszámolóikból!...

Mi a Hochkaron voltunk, egy gyönyörü hegyvi-
déken, tele hegyi forrásokkal! Olyan tiszták vol-
tak, hogy lehetett belőlük inni! Én haza is hoztam
1-2 üveggel! A tanárok kedvesek voltak. minket
a kezdökhöz osztottak be, Michihez, neki volt
egy bátyja, nem tudtuk hogy hívják, ezért Tarzán
lett! Elmentünk Lunzba csónakázni. Zsuzsa néni

vezetett, de megengedte, hogy én is vezessek.
Egyszer volt vihar, de akkor nagyon nagy volt.
Sílifttel is felmentünk a Hochkar tetejére kb.
1800 m. Nagyon sokat hülyéskedtünk, elmentünk
vásárolni, múzeumfélékbe is mentünk.

Jagersberger úr volt az idegenvezetönk. Elvitt
minket egy barlangba, amit ő fedezett fel, ahogy
beléptünk a Barlangba hideg volt, de meg lehetett
szokni! Jó helyen laktunk, este is sokat röhög-
tünk, de reggel nem tudtunk felébredni 7-kor. Az
ételek nem voltak túl fínomak, szerintem érdekes
volt néhány. Reggel hideg volt, de délre felmele-
gedett az idö! Oda egyszer megint el kell menni,
mert ez egy gyönyörű emlék! Még mindig van
forrásvizem amit hazahoztam!!!

Iskolai hírek

Nagyon vártam már az ausztriai tábort. Amikor

kimentünk a látvány, ami elém tárult egyszerüen
gyönyörű volt. Azok a csodaszép hegyek és há-
zak csodálatos látványt nyújtottak. Miután odaér-
tünk. megmutatták a szállást, szép szoba volt.
Minden reggel reggeli után tanultunk. A tanítás
után kimentünk a szabadba. Sfliften is voltunk.
Onnan fentröl szép volt a kilátás. Sétáltunk a
hegyekben. Göstlingben laktunk. Két barlangban
is voltunk. Meseszép volt! Az egyik nap elmen-
tünk egy Lunz am See nevű tóhoz hajókázni.
Ahol laktunk sok -sok tehén kolompolt minden
reggel. Sok szép tajat és mindenféle mást láttam.
Voltunk közértekben vásárolni. Ez a tábor olyan
volt, mint egy álom. Ha tehetem ésjövőre is len-
ne ilyen tábor, én mindenképpen elmegyek.

Kardos Barbara S. o.

7 élményekben gazdag felejthetetlen napot töltöt-
tünk a szomszédos alpesi országban. A tábor
célja nemcsak a nyaralás, hanem nyelvtudásunk
gyarapítása is volt. A nyelvi gyakorlást minden
délelőtt osztrák tanárok biztositották. A színhely
nem egy iskola, hanem egy közel 2000 m maga-
san fekvő hotel volt. A "tanteremből" pedig az
Alpok csipkés gerinceiben gyönyörködhettünk.
A tanórákon kívül voltunk a hlres zarándokhe-
lyen Mariazellben. Kirándultunk a környéken
vezetőnkkel. aki egyben a szakácsunk is volt.
Csönakáztunk egy tengerszemen. A tábor végére
már egészen otthon éreztök magunkat Ausztriá-
ban, és idehaza hetekig kerestük a szelektiv táro-
lokat!

Szentesi Kinga 7.o

2000. július 2-án 8. 15-kor indultunk Ausztriába.
Elöször Mariazellt néztük meg. Utána elindul-
tunk a szálláshelyünk felé. A szállásunk egy
göstlingi hegyen volt. Miután megérkeztünk ki-
pakoltunk. Azután vacsoraztunk, majd játszot-
tunk..

Másnap fölmentünk libegövel a hegyre, majd
felgyalogoltunk a hegy legmagasabb csúcsára,
amely 1808 méter. Megnéztünk egy barlangot,
amelyet vendéglátónk Jagersberger bácsi talált.
Ezeken kivül megnéztünk egy mesterséges tavat,
amiből havat szoktak fagyasztani, egyjátékkiállí-
tást, még egy barlangot, ahol raegkóstoltuk a
barlangi cukrot, aminek kö íze volt. Az egész
tábor nagyon jó volt, de nekem a Lunz am See-en
való hajókázás tetszett a legjobban.

Módosi Sára 7. o.

A hónap néhány eseménye képekben

Papp Sára 5. o.

A Hochkar hegyen laktunk az Almgasthof nevű
szállóhelyen kb. 1500 m magasban! A vízesések
tetszettek a le&jobban. Tizkor volt a lefekvés, de
mi utána még sokáig beszélgettünk, ha nem
tudtunk elaludni tornáztunk. A szomszédból is
átjött a Kriszti hozzánk. Barbi ágyát elneveztük
RUGÓLÁBSERÍF ágynak, mert amikor meg-
mozdult rajta elkezdett rugózni. Siliften is vol-
tunk és a Sára elkezdte énekelni a Mézga Gézát
félelmében. Az ételek nem voltak túl finomak!
Minket Michi tanitott és az utolsó nap kaptunk
tőle egy Puzzlet, amit ö rajzolt.
Nagyon tetszett ez a tábor és szeretnék újra
visszamenni oda!

Gergely Enikö 5. 0.

Egy évvel ezelőtt a testvérvárosunkból,
Steinheimből érkezett vendégeket a búcsún isko-
lánk 7-8. osztályos tanulói néptánc műsorral kö-
szöntötték. Mivel az elöadás nagyon tetszett,
Dieter Eisele polgármester úr meghivta a gyere-
keket a 2000. augusztusban Steinheimben ren-
dezett ifjúsági találkozóra. Az út összes költsé-
gét vendéglátóink fedezték, nekünk csak a tánc-
ruhákról és cipőkről kellett gondoskodnunk. Ez-
úton szeretnénk megköszönni a Német Kisebb-
ségi Önkormányzatnak is, hogy 35. 000. Ft (cipő
kölcsönzési dij) kifizetésével támogatta gyerme-
keink útját.

A szállást és étkezést vendégszeretö
steinheimi családok biztosították, akiknek szintén
hálás köszönettel tartozunk.

Nagyon szép és élményekben gazdag
egy hetet töltöttünk el Németországban, aminek
csúcspontja a Hannoveri Világkiállitás megtekin-
tése volt.

A következőkben pedig néhány útleirás a
gyerekektől...

Nagyon tetszett Németország. A sok program
között nem nagyon tudtunk pihenni.
Vasárnap délután 6-kor érkeztünk meg
Steinheimbe. Rögtön fel is léptünk.
Az első napon grilleztünk egy közeli tanyán. A
második nap sponoltunk és mindenki jól kifá-
radt. A harmadik nap hajnali 3-kor indultunk
Hannoverbe a világkiállításra, és másnap
körülbelül hajnali D3-ra értünk vissza
Steinheimbe.

A negyedik napot mindenki a családdal töltötte.
Volt aki vásárolt, volt aki pedig ötthon pihente ki
a hannoveri fáradalmakat.
Az ötödik nap Ulmba mentünk, megnéztük a
templomot, azután a csoport szétszóródott
a városban és vásárolt. Visszaérve Steinheimbe
mindenki készülödött a DISCO-ba. C17-kor indult
a busz Dettingenbe, a disco Lll-igtartott.
Másnap pedig indultunk haza. A buszon vigan
énekeltünk és beszélgettünk.
Ez alatt az egy hét alatt sok jó barátság szövö-
dött. Szivesen visszamennék még Németország-
ba!

Pázmándi Mónika 8. 0.

Az út nagyonjói sikerült, sok szép helyenjártunk
és sok érdekes dolgot láttunk. Mikor Német-
országba értünk rögtön előadtuk a táncunkat.
A hétfői grillezés is jól sikerült, ahol egy újszü-
lött kisborjúnak magyarországi vendég nevét
adták. A sportnap is jól sikerült, ahol mindenki
választhatott a neki való sport közül. Szerdán az
Expón jártunk, melynek sok-sok érdekes és szép
helyei közül az időhiány miatt csak keveset tud-
tunk bejámi. Csütörtöki napunkat a kedves ven-
déglátónkkal tölthettük el, illetve sok szép dolgot
vásárolhattunk, illetve kaptunk. A pénteki utolsó
napunk is jól telt, főleg az esti része, amikor is
egyjótdiszkóztunk!

Szombaton legnagyobb sajnálatunkra indultunk
haza és az úton visszaemlékeztünk az elmúlt
hetűnkre. A család. akinél voltunk nagyon ked-
ves volt, a kaja is nagyon izlett egy párat elte-
kintve!

Nagmáti Barara 8.0.

<.
Búcsúzó
óvodások.

Szép ha-
gyomány
az óvodá-

ban, hogy
augusztus

végén a
ballagást
kerti ün-
nepséggel
kötik össze.

^ A helyi Karitász csoport dolgozóinak köszönhetöen gaz-
dagodott az Öregek Napközi Otthonába kihelyezett első osztá-
lyosok által használt udvar egy mászóka rendszerrel. A kicsik
örömét fokozta, hogy Mester Albert - kinek köszönhetöen már
több mérleghinta található községünkben- egy libikókát is ké-
szitett a gyerekek részére. A gyerekek és az iskola pedagógusai
ezúton is köszönik a segítséget.

<. "... Az az egy fontos, legyetekjók most, már nem kell túl sok a holnap-
hoz... " hangzott a dallam az oviban, s két nap múlva a ballagó gyerekek már
új otthonukat foglalták el iskolásként.

Autóvillamossági
szerelés

Önindítók, generátorok javítása,
felújítása. Minden típusú autó vil-
lamossági szerelése. Akkumuláto-
rok kaphatók!

Pilisborosjenő Fenyő u. 11.
336-591; 06-30-2488-913

Orvosi tanácsok

Lúdtalp - bokasüllyedés
A leggyakoribb lábbetegség.

TÜNETEK: A hosszboltozat (lábujjaktól a
sarokig) lesüllyedt. A láb belsö felszíne befelé
döl. Ha a láb boltozatos szerkezete meggyen-
gül és a boltozatok lelapulnak, lúdtalpról be-
szélünk.
EREDET: Ha a láb boltozatos szerkezetét
tartó képletek nem képesek ellensúlyozni a
test súlyából a lábra ható nyomóeröket, a láb-
boltozat ellapul. Az eröegyensúly megbomlá-
sának a testsúly túlzott megnövekedése vagy a
láb szalagrendszerének, izomzatának meg-
gyengülése egyaránt oka lehet.
A láb boltozatos szerkezete csak 1 -2 éves kor-

ban, a márjáró gyermeken alakul ki a terhelés
hatására. Ezért a csecsemők lába lúdtalpasnak

. tűnik. mert valóban nincsenek boltozatai. sőt

még a talpi zsírpáma is vastagabb, mint ké-
sőbb. Ezek miatt lúdtaipról csak a már járni
tudó kisgyermeknél beszélhetünk. A lúdtalpas
kisgyermek fajdalmakról nem szokotí panasz-
kodni, inkább "elfárad". A növekedés során

Pengő Bolt
Iskola 6s irodaszerek, nyomtatványok

megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,TOTO-LOTTO,

KENO, TIPPMIX,
hirlap vasámap is kapható a PENGOBEN!

Pbj. Főút. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

H-Cs: 7-11, 14-17
P : 7-13 ; 14-17

Szom: 7-13; Vas: 8-10

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
( csótány, hangya, bolha, poloska, egér, patkány, stb.)
Irtások egyszeri alkalommal vagy éves szerződéssel,

garanciával.
Faanyagvédelem: beépitendő és meglévö faszerkezetek

védelme német. osztrák. svéd szerekkel
Kullancsirtás

LIGNIS Bt. Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Oröm, Határkő u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764

egyre növekvő testsúly nehezedik a gyermek
lábára. Serdülőkorban a nagyobb igénybevé-
tel, esetleg sportolás kapcsán a beteg fokozott
izommunkával, a lábizmok megfeszitésével
támogatja a gyenge szalagapparátust. Az ál-
landó izomfeszülés fájdalmakhoz, gyulladásos
jelenségekhez vezet. Ilyenkor a lúdtalpas de-
formitás már fixált - nem korrigálható - cson-
tosan merev.

Felnöttkorban az előrehaladt lúdtalpas állapo-
tot olyan foglalkozás ronthatja tovább, mely
fokozottan veszi igénybe a lábakat: - föleg álló
munkakörök.

A lúdtalpas beteg általában az egész lábon
diffúz panaszokról számol be, de különösen
fajdalmas lehet a belboka tájéka. Gyermekkor-
ban jellegzetes módon a lábszár elülső felszí-
nén panaszkodnak fajdalomról. Felnőttkorban
térd és derékfájás is csatlakozhat a lúdtalphoz.
KEZELES: Kisgyermekkori lúdtalpnál leg-
fontosabb a megelőzés. Ne késztessük a gyer-
meket felállásra, járásra, várjunk türelemmel,
amíg magától felkapaszkodik és elindul. Ha a
kisgyermeket két kezénél fogvajáratjuk, ami-
kor az izomereje még kevés, elösegítjük a lúd-
talp kialakulását.

A gyermekkori lúdtalp kezelésében lényeges
azoknak az izmoknak a megerósítése, amelyek
a lábboltozatot tartjálc. Lábujjhegyen járás, a
láb külső élén járás behajlított lábujjakkal, a
lábujjakkal fogómozgást végeztetni, ceruzát
vagy golyókat tartani jól erösítik a lábizomza-
tot. A kisgyermek lábának izomzatát erösiti,
ha nem puha, sima felszinen kezdjámi, hanem
kissé egyenetlen talajon, kertben, fúvön, ahol
a lábának idomulnia kell a talaj felszinéhez.
Gyermekkorban nem rendelünk lúdtalpbetétet,
men a gyermekkori lúdtalp szokásos formájá-
ban a betét a lábizomzat tehermentesítése ré-

vén csak az izomzat további gyengülését
okozza, így többet árt, mint használ.
Hasznos lehet az un. mediális sarokék egyes
cipőkben (Siesta), amety csak megtámasztja a
lábat belülröl, de az izmok működését nem
rontja.

Felnőttkorban megfelelő lúdtalpbetét viselé-
sével a beteg panaszai általában megszűnnek,
szükség szerint fizikoterápiás kezelést alkal-
mazunk. Műtéti kezelés is szükséges lehet
nagyfokú deformitásnál, elmeszesedett, át-
csontosodott lábboltozatnál

Dr. BorsiZsófia



Beadványaimraa komyezetvédelmi bizottság elnökétöl Marton Ferenc úrtól.
a Hivatalból pedig Szegedi Róbert aláírássalkaptam választ"" ̂wwv Mwl'

Részletek a Hivatalból kapott válaszokból:
a beadványokban foglaltak megfelelnek a valósagnak,

- ha bevételhez juf az önkormányzat, szeretoénk'megvalósítani az
útépítési programot,

- lakó- és üdülönyilvántartás létezik, azonban az adás-vételi üe
nemjelentik be a lakósok... sok a pontatlan adat,

- terveztök ahirdetötáblák számánaknövelését, amelyet anyagi
okok miatt nem tudtunk megvalósítani,

- a^bályozási terv elfogadásával reméltíik, hogy megoldódik ^
utcákeshá2;számok végleges kialakutása. Sajnos^dminisztratív
és techiiikai okok miatt elhúzódik a szabályozási terv jóváhagyása.StSSL

tfeln.wlasz-ok_alapjan a T- vatal a "té"yek ."^jétol" nagyon távol áll, .tehátaválaszoknemfogadhatókel. ' ' --- ""<^-v^cui,

Pilisborosjenö, 2000. szeptember 12.

VI
Stankovics ános

2097 Pilisborosjenö,
Kevélyhegyiútl9^.

Az anyagnak általam történö végsö lektorálása nélküli kiadásához
járulok hozzá!

nem

Stankovics János

Felemás "kozmeghaUgatás"

A közmeghallgatás időpontja elött egy héttel (2000. aug. 21-én) több
közérdekű kérdéssel, javaslattal fordultam a
T. Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselö-testületéhez, a

Pilisborosjenö Német Kisebbségi Onkonnányzathoz, valamint a
Polgármester Urhoz.

A kömyezetvédelmi és a műszaki bizottság elnökének a beadványok
másolatát saját kezüleg "postáztam".

Az "Egyéb észrevételek, javaslatok" egy részéröl tájékoztattam Szegedi
Róbert polgánnester úrat is. Például:

útviszonyokról,
- kül- és belterületen sok a "gazdátlan", múveletlen ingatlan,
- hiányos, kiismerhetetlen a lakó- és üdülöingatlanok nyilvántartása,
- kevés a tájékoztató anyag,
- kutyák nyilvántartása.

Pilisborosjenö harmadik legforgalmasabb útvonala: Templom út, Temetö út,
Szt. Donát út, Kevélyhegyi út.

Az aszfaltburkolatú út állapota az elmúlt 8-10 év alattjelentösen
"megváltozott". A rossz minőségü út nem biztosítja a biztonságos
közlekedést.

A beadványt 79-en írták alá.

A ll/1993(IV. l. )sz. Határozat felülvizsgálatát (Uj utcanevek
Pilisborosjenön) 1995. május 20-án kelt levelemben kértem elöször, az
akkorijegyzö asszonytól. Azóta az idö csak halad, ajegyzök cserélödnek,
döntés még nem született.

Sajnos a közmeghallgatáson résztvevök a beadványok tartalmának csak egy
részéröl kaphattak információt, ugyanis a beadványok a közmeghallgatás
idöpontjáig (2000. aug. 28. ) nemjutottak el a képviselö-testületek tagjaihoz
(kivéve a kömyezetvédelmi és a műszaki bizottság elnökeit) és a
polgármester úrhoz sem.
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BorsiZsófia
Csúcs Orsolya
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Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Csúcs Orsolya
BorsiZsófw
BorsiZsófla
BorsiZsófia
BorsiZsófia
BorsiZsófw

Honvéd u. 24.
Rákóczi u. 18.
DoktorS. u. 21.

Éjszakai ügyeleti időszak:
18- 08-ig

23. Dr. BorsiZsófia
24. Dr. Csúcs Orsolya
25. Dr. BorsiZsófia
26. Dr. BorsiZsófw
27. Dr. Kovács Levente
28. Dr. Kovács Levente
29. Dr. Kovács Levente
30. Dr. Kovács Levente
31. Dr. Csúcs Orsolya

351-410
336-007
06-20-9535-187

Hétvégén:
péntek 14"" hétfő reggel 8-ig

Orvosi rendelők telefonszáma
Oröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

Tupperware
muanyag edénykészletek pótlása, új termékek

Parádi Gabi
336-501

UGYVEDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ugyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérleti, megbizási, adásvételi
szerződések, stb... Végrendelet

elkészitése. Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznapll-19közötta
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is. videofitmes

nyilvántartás, számitógépes adatfeldol-
gozás, értékbecslés,

ügyvédi közreműködés.
Elsősorban Pilisborosjenö, Oröm,

Budakalász területén 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

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig:

8-13ésl4-18óráig
Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12óráig

Pilisborosjenöi
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfötől-péntekig7-17-ig

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

Acélpajzs
Perfect Kft.

Komplex vagyonvédelmi
rendszerek

tervezését-telepítését vállalja.
Iroda: Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mémök
06-30-221-0161

A Móni pizzéria
és cukrászda

várja kedves vendégeit!
Pizzák, fagylaltok, torták (24 órás
határidövel alkalomra szólóan is!),

friss sütemények!
Nyitva:

hétköznap: 13-20,
szombat, vasámap: 11-20 óráig

Pilisborosjenö, Erdő u. 4.
Telefon:336-150

Fl.

EMhetö!
Maradék falazó tégla (1

raklap), bontottjó állapotú
ablakok féi áron,

müködőképes Lehel hütö
(120 literes) ingyen

elvihetö!
Érdeklödni:

06-60-337-035

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós
kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek
javitása.

Dékány Imre
BudakalászJózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Mindent "l" helyen, az
"ÖKELME" Boltban!

PBJ. Főútél.

. méteráru-, rövidáru, lakástextil,
divatáru, alsó és felsöruházat.

. alakitás, javítás, filggönyvan-ás,
gombbehúzás

. vitlamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok

Sok ezer apró cikk!
Új nyitvatartás:

Keddtöl péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat: 9-12 óráig

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti
Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi futőberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vízellá-
tás. csatomázás, külsö csatomabekötések
tervezése és a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készítése, gázkészülékjavítás és szerelés.

"k. *.A.lAAA&A,lkAAAAAAAÁAAAAAAAAAAAAA*AAAÍáAAAAAAA**Al,A**AAAA,

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.

Betonacélok, zánszelvények, csövek, I, U, T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és

finomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévö anyagok szállítása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
Engedmények a kisker árból:

50. 000, -FtfeleH5%
200. 000, -Ft felett 8 %

Felhasználóknak mennyiségtöl mggetlenül 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

^yv-f^vvvvvvvyf7VvvV7WViWW:f''fVfvrv7:ffVfvv'!!'f'if'svvv ^

Alapftotta: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenő Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Rómaí Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta

.^.
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Polgármesteri beszámoló az aktuális történésekről, fejleményekről

A szennyvízdíj emeléshez...

A csatomamű üzemeltetésére megkaptuk a
vízjogi üzemeltetési engedélyt a szakhatóság-
tól. Ennek alapján rendeznünk kellett a bér-
üzemelés kérdését szakcéggel. Ezt pályázta-
tás útján oldottuk meg. A pályázatokat egy
külön bizottság, melyet a képviselö-testület
bízott meg, bírálta el. A nyertes pályázó a
külön bizottságjavaslatára a DMRV RT lett.
Az eddigi üzemeltetö az OMS-Hungária Kft.
2000. december 31-ével adja át a csatoma-
vfzművet az uj üzemeltetőnek, kompromisz-
szumos tárgyalás eredményeként. Az uj jogi
helyzetnek megfelelően 2000. december 31-
ig új díjat állapított meg a képviselö-testulet.
2000. december 31-i határidöig a ma érvé-
nyes költségek figyelembevételével. Ez
179,35 Ft/m3 + ÁFA (12%). A szBnnyvízdíj
1996 óta mozdulatían áranak emelkedése:
79,35%. Ez eddig a csatomamüvet igénybe-
vevőknek ennyi megtakarítástjelentett.

Csak összehasonlításul közöljük a más szol-
gáltatási díjak változásának mértékét, ezen
idöszak alatt:

Gázdíj: 63%-kal.
Vízdíj: 85,89%-kal.
Elektromos energiadfj: %,84%-kal emelke-
dett.

x

Üjabb pályázatot adtunk be
A kömyezetvédelmi alap céltámogatás elnye-
résére, az Önkormányzat pályázatot nyújtott
be, a szennyviztisztító bövítésének pénzugyi
támogatásához. A megpályázott pénz össze-
ge: 27,6 MFt ÁFA mentes beruházási keret-
hez képest. Nagy siker lenne a pályázat el-
nyerése. Ezzel a teljes beruházás állami tá-
mogatás 75%-ra emelkedne. A központi Víz-
ügyi alapon a pályázat beadási lehetösége
még nem nyílt meg. Ez további 10%-ot je-
lenthetne.

Nemzetközi kapcsolat bővülési ajánlat
A képviselö testület a Németországbeli
Kappal-Grabehnausen, (Baden Wüttemberg)
közel 5000 fös községgel a kapcsolat felvé-
tele mellett döntött. A kapcsolat keresés a né-
met település részéröl érkezett hozzánk a
TÖOSZ települések szövetségen keresztül.
Reméljük további gyümölcsöző együttműkö-
dés kialakulására lesz lehetőségünk.

Szegedi Róbert

Gázközmű előleg
A belügyminiszter úrral megkötöttük a meg-
állapodást a gázvagyon privatizálását követő
önkormányzati veszteség enyhítése kérdésé-
ben. Ennen révén az önkormányzatunk
28.363.699 Ft-ot kap vissza elöleg formájá-
ban, ebből még ez évben 13.672.740 forintot.
A fennmaradó 14. 690.959 Ft államkötvény
formajában kerül tulajdonunkba.

S-egedi Róbert

eghív

A Pilisborosjenöi
Önkormányzat

2000. november 10-én

(péntek) délután 15
órakor rendezi meg az

IdősekNapját a
Művelődési Házban.

Szeret'ettel várjuk
nyugdíjas lakótársainkat.

Polgármester
Szociális és

Egészségügyi Bizottság

Felhívás

Epitési telkek nyilvános árverésére
(licitálásra) Pilisborosjenő Önkormány-
zat nyílt árveréssel eladásra kinál kitünő
fekvésü és gyönyörű kilátást nyújtó épí-
tési telkeket. A telkek közművesitéssel
kerülnek átadásra meghatározott időn
belül. A telkek nagysága átlagosan 1000
m . Az érdeklödök a Pilisborosjenői
Polgármesteri Hivatalban átvehetik a
részletes pályázati feltételeket és az in-
gatlanokra vonatkozó egyéb előírásokat
és tájékoztató anyagokat 5.000 Ft-ért.
Várjuk jelentkezésüket a közjegyző elöt-
ti árverésen.

Cím: Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Tel: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-313

Napsütéses szeptemberi látogatás
Bodajkon és Móron

A Pilisborosjenöi Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
2000. szeptember 17-én 45 fös pilisborosjenői csoport tett látogatást
a fenti két helységben. A csoport a "Deutschklub-Egyesület" tagjai-
ból, német származású és szimpatizáns helyi polgárokból tevödött
össze, akik jelentkeztek a felhívásra és részt kivántak venni a kirán-
duláson. A csoportot Stampf Román, a német kisebbségi önkor-
mányzat elnöke vezette.
A kirándulásra a móri kisebbségi önkormányzat meghivása adott
alkalmat. A busz a reggeli órákban indult el a Reichel József Kul-
túrház elöl. Program szerint II 10-kor értünk Bodajkra, mely búcsú-
járohely egyben, amit évente sok zarándok keres fel. Csoportunk
részt vett a 10 órai szentmisén, így részben zarándok úti feladatot is
elláttunk. Mise után megtekintettuk a zarándokhely kenhelyiségét,
ahol egy gyönyörű Mária Kegyszobor áll. A zarándokok a szobor
előtt imádkozhatnak, kegyelemért fohászkodhatnak, elhelyezhetik
koszorúikat, virágcsokrukat és gyertyát égethetnek szeretteikért. A
búcsú napja, Mária napkor van, vagyis szeptember 12-én.

(Fotytatás a 7. oldalon.)

A tartalombóls
. Polgárniésteri bészAniolé (I. oldá^
> öiafaormáttyzati öldal(2"4. oldal)
> NémetnyeNfiköss2s8nőlevél(4.old.)
a Az isköla bővftési pályázata (5-6 old.)
. Miéak A vár... <6. oldal)

.
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Á tartatomból:
Képviselöink rovata ('7. oldat)
EgyhásEtfairek(8.oldal)
Kftzéleti cikkefe olvasémktöl (10. oldal)
Sport-kultura(Il. oldal)
Htnletéseli(l2. oldal)



Pilisborosjenő község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2000. (X. 10. ) számú

helyi rendelete az
önkormányzati képviselők tiszteletdijáról,

juttatásáról, költségtérftéséről szóló
3/2000. (III. 7. ) számú helyi
rendeletének módosításáról

Pilisborosjenö község Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörö-
sen módositott LXV. törvény 20. §. (2) bekezdés,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéséiröl és az önkomiányzati képviselök tisztelet-
díjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módositásáról
szóló 2000. évi XLIV. törvény felhatalmazása alapján
az alábbi rendeletet alkotja:

l.§.
A hel i rendelet 2. '. hel ébe a következő rendelke-
zés léo:
A képviselő-testUlet a képviselőt és bizottság nem
képviselö-testületi tagját természetbeni juttatásban
részesiti az önkormányzat közigazgatási területén a
tömegköztekedési eszközök igénybevételére jogositó
utazási bérlettel, amely a képviselö választása szerint
pénzben is kifizethetö. A természetbeni juttatás a Ptv.
16. §. (1) bekezdés a.) pontján alapul, a következök
szennt:

bizottsági tag 4.875 Ft/hó
bizottsági elnök 6.500 Ft/hó
kisebbségi önkormányzat elnöke 6.500 Ft/hó
kisebbségi önkormányzati tag 3.250 Ft/hó
bizottsági külsős tag 1.625 Ft/hó

2. §.
A rendelet 2000. október 1 6-án lép hatályba, rendel-
kezéseit 2000. január 1-töl ketl alkalmazni.

3. §.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdijáról,
juttatásáról, költségtéritéséről szóló 3/2000. (III. 7.)
számú helyi rendelet 2. §. -a.

Onkormányzati rendeletek

a zárójelben lévő rendelkezés az alábbiak szerint: "
(hónap, nap: a rendelet kihirdetésének hónapja és
napja)".

7. §.
A helyi rendelet 57. §. -ban in szövegrész módosut az
alábbiak szerint:

"Kihirdetés idöpontja a Hirmondó újságban történö
közzététel napja."

8. §.
A rendelet 2000. október 15-én lép hatályba, kihirde-
téséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2000. (X. 10. ) számú

RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8/1999. (V. 27. ) számú rendeletének módosításáról

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-
testület az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módositott 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1), 18. §. (1) bekezdés alap-
ján, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai-
ról szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. §. ̂ l) bekez-
dése és az Ötv. 102/B §. 102/C. §. alapján szervezeti
és működési rendjére vonatkozó helyi rendeletét az
alábbiak szerint módositja:

l.§.
A helyi rendelet 25. §. (2) bckezdése b. ) pontja hatá-
lyon kfvül helyezve.

2.§.
A helyi rendelet 27. §. (2) bekezdése a 26. §. (2) be-
kezdésévé változik.

3. §.
A helyi rendelet 27. §. "A képviselöi tevékenység
egyéb szabályai" cimet kapja, változatlan paragrafus
jelöléssel.

4. §.
A 39. §. (2) bekezdése szövegrészből "a hozzászólás
korlátozható (2 perc). " hatályon kivül hetyezve.

5. §.
A helyi rendelet 49-50. §. -ai hatályát veszti.

6. §.
A helyi rendelet 55. §. -ban irt szövegrészben módosul

Szegedi Róben
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyző

PilisborosjenőkUzség Önkormányzat Képviselő-
testUletének

9/2000. (X. 10.) számú rendelete
WMANYZAT VAGYONÁRÓL

A PILISBOROSJENÖ Önkormányzat képviselö-
testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 79. §-ának B) pontja, valamint a 80. §
(1) bekezdése alapján, az ott biztositott felhatalmazás
szerint - figyelembevéve Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 108. §. (I) és (2) bekez-
désében, valamint az Egyes állami tulajdonban lévö
vagyontárgyak önkonnányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit - az
alábbi rendeletet alkotja meg az önkonnányzat vagyo-
náról és a vagyonnal kapcsolatos jogokról és kötele-
zenségekről:

I. fejezet
Az önkormányzat vagyona, a vagyon

csoportosítása

AZ önkormánywt vagyona, a rendelet hatálya

l.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati va-
gyonra.

(2) E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon:
a. ) az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona,
b. ) az önkormányzatot megilletö vagyoni értékű

jogok
2.§

A rendelet hatálya - jogszabály alapján - nem terjed
ki á lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére és elidegenftésére

Az önkormányzati vagyon csoportosítása

3.§
Az önkormányzati vagyon áll.

a. ) atörzsvagyonból, valamint
b. ) az egyéb vagyonból

4.§
(1) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség
alapján lehet:

a. ) forgalomképtelen,
'b. ) korlátozottan forgalomképes,
c.) forgalomképes

(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati
vagyontárgy, illetve vagyonrész nem elidegenfthetö,
nem megterhelhetö, vállalkozásba, gazdasági társa-
ságba nem vihetö.
A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgy
értékesftésére vonatkozó szerzödés semmis.
(3) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkor-
mányzati vagyontárgyak esetében a vagyon elidegení-
tés, megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba
vitel, egyéb hasznositás (bérbe adás) feltéteieit tör-
vény, vagy e rendelet határozza meg.
(4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati
vagyontárgy, illetve vagyonrész elidegenitése, meg-
terhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele,
illetve egyéb hasznosftása, azaz a tulajdonosi jogok
gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint
tönénhet.

s.§
Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen,
illetve korlátozottan forgalomképes lehet.

6.§
Az önkonnányzat egyéb vagyona körébe a forgalom-
képes vagyonelemek tartoznak.

Ai önkormánywt törzsvagyona

7.§
Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonele-
mek tartoznak, amelyek közvetlenül kötelezö önkor-
mányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közha-
talom gyakorlását szolgálják.

.

8-§
Az önkormányzat foraalomké tel törzsva onát az
alábbi va onelemek 'elentik:

a. ) törvények alapján:
- helyi közutak és mütárgyaik (gyalogos alul- és
felüljárók, hidakjárdák, buszvárók),
- közterek, (köz)parkok.
- vizek és közcelú vizitétesitmények,
- levéltári anyag

9.§
(1) Az önkormányzat korlátozottan fogalomképes
vagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik:
a. ) törvények alapján:
- közművek - kiemeltjelentöséggel a viziközművek,
- intézmények (épületei), középületek,
- müemlékek,
- védett természeti területek,
- muzeális emlékek.

(2) A korlátozottan forgalomképesség tartalma az
egyes vagyonelemek vonatkozásában az alábbiakat
jelöli:
a. ) Közművek:

Vízi-közművek nem elidegenithetöek, nem megter-
helhetőek.

A vízi-közműveket az önkomiányzat többségi része-
sedéssel az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet
átján müködtetheti (apponálhatja olyan gazdasági
társaságba, amelyekben többségi tulajdonnal rendel-
kezik a társaság fennállása során).
Egyéb közmuvek működtetési jogát koncessziós szer-
zödés keretében lehet átengedni.
Az önkormányzat a közüzeme működtetéséhez szük-
séges, az önkormányzat tulajdonában lévö vagyoná-
val való gazdátkodást a mindenkori szerzödések alap-
ján szabályozza.
b. ) Intézmények, középületek:
Az intézmények és középületek az adott intézményi
feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásáig
nem idegenithetöek el és nem terhelhetöek meg. Nem
idegenfthető el adott intézmény és középület akkor
sem, ha az intézményi, illetve a közfeladat eltátása
csak ideiglenesen szünetel. A használat és a hasznosi-
tási jog is csak 1 évnél rövidebb idöszakra ruházható
át.
c. ) Müemlékek:

Az önkormányzat tulajdonába kerülö müemlék épüle-
tek elidegenítéséhez, megterhetéséhez, kezelöi joga
átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági
társaságba vató beviteléhez a miniszter hozzajárulása
is szükséges.
d. ) Védett tennészeti területek:
Az önkormányzat tulajdonába kerülö védett természe-
ti területek elidegenitéséhez, kezelöi vagy használati
jogának átadásához a miniszter engedélye is szüksé-
ges.
e. ) Muzeális emlék
A muzeális emlék elidegenftéséhez a müvelödési és
közoktatási miniszter hozzajárulása szükséges.

Az önkormánywt egyéb vagyona

10. §
Az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon
vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsva-
gyonába.

ll.§
Az önkormányzat egyéb vagyona forgalomképes

II. fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakoriása

,4 tulajdonosljogokgyakoriója, határkörök

12. §
(1) A helyi önkormányzatot - a jogszabályban meg-
határozott eltérésekkel - megilletik mindazok ajogok
és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a
tulajdonost megitletik, elletve megterhelik.

(2) A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkor-
mányzatot megilletö tulajdonosi jogok gyakorlásával
kapcsolatos feladatok és határkörök a képviselö-
testületet illetik meg.

(3) A képviselö-testületet a polgármester képviseli.

Az egyes tulajdonosi jogok
Vagyon ettdegenités (értékesüés és ingyenes átruhá-

zás)

13.§
(1) Vagyont énékesiteni 500.000 Ft értékhatár felett
versenytárgyalás útján tehet.
A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
Vagyont énékesiteni a versenytárgyaláson összessé-
gében a tegjobb ajánlatot tévö részére tehet.
(2) Nem lehet énékesfteni az önkormányzat forga-
lomképtelen törzsvagyona körébe sorolt vagyont.
(3) Feltételekket lehet értékesiteni a 9. § (2) bekezdés-
ben meghatározottak szerint az önkormányzat korlá-
tozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt
vagyont.
(4) Az egyéb vagyon az alábbiak szerint értékesithető
a.) A képviselő-testület dönt értékhatártól Juggetlenül
az önkormányzati vagyon érlékesilésérői. Az 1 millió
Ft-ot meghaladó értéket képviselő vagyon értékesité-
séről országos lapban való hirdetéssel, a legjobb
ajánlatot adójavára dönt.

14. §
(1) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni
e rendeletben meghatározottak szerint lehet.
(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó
vagyont ingyenesen átruházni nem lehet.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köré-
be tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet.
(4) Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó va-
gyon az alábbi feltételekkel ruházgató át inevenesen:
a. ) az önkormányzat egyéb vagyonába twtozó vagyon
ingyenes átruházásáról kizárólagosan a képviselő-
testület dönlhel, minősüeít löbbséggel, függetlemil az
érlékhatártól.

. ingó vagyon, azon belül is gép, berendezés, fel-
szerelés ingyenesen a kömyezö települések önkor-
mányzatainak adható át akkor, ha olyan közszolgálta-
tást nyújtanak, amelyet igénybe vesznek, illetve ve-
hetnek a Pilisborosjenö telepütés lakosai is;
. ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruhá-
zása alapitványoknak történhet.

A vagyon megterhelése

18. § mellett lehet átengedni:
(I) Aí önkormányzat saját felelösségére vállalkozási a.) koncessziós szerződéssel,
levékenységetfolytathat. A vállalkozásfolytatására az b.) bérleti szerződéssel jogszabályban rögzitett felté-
önkormányzat vonatkozásában kizárólag a költségve- telek mellett a 33-34. § betartásával, illetve önkor-
tési alapokmány szerint kerülhet sor. mányzati rendeiet alapján.
(2) Az önkormányzat vállalkozása a kötelezőfeladala- 31. §
inak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának
(3) Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet használat, illetve hasznosítási jogát - ideiglenesen át
részt, amelyben felelössége nem haladja meg vagyoni lehet engedni:
hozzájárulásának mértékét. a.) koncessziós szerződéssel,

19. § b.) bérleti szerződéssel,
Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona a c. ) használati dij ellenében.
vállalkozásba nem vihető be. 32. §

20. § (1) A képviselő-testület az 1. 000. 000 Fl-os értéket
Az önkormányzat korlátozottanforgalomképes vagyo- képviselő használal, illetve hasznosítási jog átengedé-
naa9. § (2) bekezdésében, valaminl az alábbiakban séről az orszagos lapban való hirdetéssel, a legjobb
meghatározottfeltételek betartása mellett vihető be a ajánlattevőjavára dönt.
vállalkozásba: (2) SOO. 000-1. 000. 000 Ft értékhatárok között a kép-
a. ) A közmwek által meglestesitett önkormányzati viselő-leslület a helyben szokásos módon hirdeti ki a
vagyon a vagyonátadási törvényböl kifolyólag vesz használat, illetve hasznosítási jogra való ajánlattétel
részt vállalkozásban a kűlönböző gazdasági társaság- jogát. A képviselő-testület az összességében legjobb
ban meg/elenő részesedés forma/ában. A vagyonnal ajánlattevöjavára dönt.
kapcsolatos tulajdonjog gyakorlására ajogszabályok, (3) A képviselö-testület dönt értékhatár nélkül az 1
illetve a 23-25. §-ok alapján kerülhet sor. évet meghaladó használat, illetve hasznosítási Jog
b. ) Az intézmények és középülelek, a műemlék épüte- átengedéséröl
tek, a védett természeli értékek a muzeátis emlékek, 33. §
mint vagyon nem szolgálhatnak vállalkozási célt.

21. §
Az önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosi-
tási jog ingyenes átengedése - az átengedés időtarta-
mától fdggetlenül - énékhatár nélkul a képviselő-
testületjoga.

34. §
Az önkormányzat vagyona tárwlásba bevihető.

(I) Az önkormányzat társulásba - Intézményirányító

Az önkormányzal egyéb vagyona vállalkozásba vihető
22. §

Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba való
beviteléről értékhatártól föggetlenül az önkormányzat
képviselő-testülete dönt

23. §
(I) Az önkormányzat a vagyonátadási törvények alap- társulásba, iltetve közös képviselő-testületbe - bevitt
ján vagyonával a közmweket - beleértve a gyógy- vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonakénl
szertári központokat is - működtető gazdaságok tag- kell nyilvántartani. A vagyonszaporulat a társult helyi

önkormányzatok közös vagyona és arra a Ptk. közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(2) A társulás ingatlanvagyona felúj'ilása ésfe/leszlé-
se a társuló önkormányzatok képvisető-testületének

Jává válik.
(2) Az önkormányzal vagyona meg/elenik részvény,
üzlelrész, esetleg vagyoni betétformájában.

24. §
Az önkormányzat a kötelezó feladatainak ellátására döntése alapján történik.
gazdasági társaságban részt vehet. Betéti társaságnak 35. §
csak kültagja lehet. Az önkonnányzat forgatomképtelen törzsvagyona

25. § társulásba nem vihelö be.
A vállalkozással kapcsolatos minden Jogositványt, . 36. §
beleértve a részesedésekkel (részvények, üzletrészek, Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzs-
vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket a képviselö- vagyona körébe sorolt vagyonelemek közül az, alábbi-
teslület hozza meg. ak vihetőek társulásba:
A vagyon egyéb - más célú - hasznosítása
(hasznílat, hasznosftási jog, társulás, értékpapír
vásárlás)

26. §
Ai önkormányzatí vagyon haszmlat, illetve haszmsi-

Az önkormányzat
nem megterhelhetö

15. §
forgalomképtelen

16. §

törzsvagyona

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzs-
vagyona a 9. § (2) bekezdésében rögzitettek alapján,
valamint az önkormányzat képviselö-testülete döntése
alapján nem terhelhetö meg.

17. §
az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona meg-
terhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a
képviselö-testület joga.

A vagyon vdllalkozásba vitele, vagyon a vállatkozás-
ban

- intézmények épületei, középületek.
37. §

Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona tár-
sulásba vihetö

38. §
tásjogáfátengedni 500. 000 Ftértékfelettversenytár- (1) Az önkormányzat az ideiglenes feleslegessé vált
gyalás útján lehet. pénzeszközeiből csak az állam áltat kibocsátott érték-
A versenytárgyalás alá esö vagyon használati, illetve papfrt vásárolhat.
hasznositási jogát átengedni a versenytárgyaláson (2) Értékpaplr vásárlásáról miden esetben a képvise-
résztvevő legjobb ajánlattevö részére szabad. lö-testület dönt, minősitett többségget.
A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie. Az önkormányzat követeléseiröl való lemondás

27. § 39. §
A használat és a hasznositási jog átadása történhet Az önkormányzat követeléseiröl - mint az önkor-
ingyenesen, illetve visszteher mellett. mányzati vagyon részéről - lemondani csak az alábbi

28. § módon és esetekben lehet:
A használat és a hasznosftási jog átadása tönénhet az a.) követelésröl csak akkor lehet lemondani, ha az,
adon vagyon koncessziós szerződéssel való üzemelte- nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását;
tésével. illetvemásegyébbérletijogviszonnyal. b) az önkormányzat követeléseiröl való lemondás
A koncessziós szerződés kötésére a képviselö-testület joga:
jogosult. - az adósok, vevök és egyéb követelések vonatkozásá-

29. § ban értékhatártól függetlenül a képviselő-lestület
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának joga.
használat, illetve hasznositási jogát átengedni csak az c.) A munkavállalókkal szembeni különféle követelé-
alábbi módon és esetekben lehet: sekről a polgármester előterjesztése alapján a képvise-
a.) koncessziós szerzödéssel, jogszabály, illetve e lő-testUlet dönt.
rendelet szerint;
b.) az önkonnányzat külön rendeletében meghatáro-
zottak szerint (Pl. : közterület-foglalás, parkolási ren-
delet alapján).

30. §
Az önkományzat korlátozottan fogalomképes törzs- (1) Az önkormányzat hitalt vehet fel és kötvényt bo-
vagyonánakhasználat, illetvehasznositásijogáta9. § csáthat ki. A hitel felvételével, a meglévö hitelek
(2) bekezdésében meghatározott feltételek megtartása törlesztésével, vatamint a kötvény kibocsátással kap-

Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás. be-
ruházás és felújítás, lízing

40. §



csolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségve-
tési rendelete állapitja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében
dönt, hogy milyen beruházásokat. felújitásokat valósit
meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetéröl és
szükség esetén a beruházásokkal, felújitásokkal kap-
csolatos rendről is.
(3) Az önkormányzat lizingszerződés kötéséröl a
költségvetési rendeletében dönt

Ai intéynények gayiálkodása a vagyonnal
41. §

Az önkormányzat a kötelezö és a vállalt feladatainak
ellátására intézményt alapithat.
Az alapitott intézmény vagyona az önkormányzat
vagyona, amit az önkormányzat az alapitott intéz-
mény használatába ad. A használat és használati jog -
vagyonkezelési jog - átadása ingyenes, az önkor-
mányzat a használat ellenértékét nem követelheti.
Az önkormányzati vagyon használója azonban köte-
les teljesiteni az önkormányzatot, mint tulajdonost
terhelő fizetési kötelezettségeket.

42. §
Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és
ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - bevételei
növelésére fordíthatja.

43. §
A képviselő-lestülel felhalalmazza - a gazdálkodásá-
nak megszervezése tekinlettel - az önállóan gazdálko-
dó költségvetési szervnek besorolt intézmény vezetöjét
az alábbiakbm nevesitetl fellételek mellett egyes va-
gyonkezelési jogok gyakorlására:
a.) Az intézmény vezetöje az 500. 000 Fi értékhatór
alalti, feleslegesnek minősitetl ingókat a selejlezési és
hasznosilási szabátyzatában meghalározotlak szerint
értékesílheti, illetve selejtezheti. Az értékesítésről és a
seleflezésről év végén az írásos beszámolóban számot
kelladni.

b.) Az intézmény vezetője az intézmény használatába
adott ingatlanokra:

- esetí jelleggel, évenkénl maximum 10 alka-
lommal, alkalmanként 20. 000 Ft összegig,

- maximum I hónap időtávlatra és 200. 000
Ft-ig sajál hatáskörében bérleti szerződést köthet.

c.) Az intézmény vezetöje az intézmény használatába
adott ingókat hasznosühatja, ha a hasznosilás nem
zavarja az alapfeladat ellátását.

d.) Az intézmény vezelője köleles gondoskodni az
intézmény használatában lévő ingatlanok karbantar-
tásáért, az elhasználódott ingók pótlásáért. Az inléz-
mény köteles afenli kiadásokat a költségvetési terve-
zés folyamatában irásos előterjesztésében Jelezni

e.) Az mtézmény használalába adotí ingatlanok és
ingók felújitása az önkormányzat és az inlézméry
közös feladata. A felufüás tárgyában a képviselö-

Sehr geehrter Herr Eisele
und Herr Rembold,

als wir vor einem Jahr von Herm Eisele nach
Steinheim eingeladen wurden, haben wir uns
schon damats sehr gefreut.
Zuerst wollten wir kaum glauben, dass wir
wirklich nach Steinheim, bzw. nach Hannover

fahren können.
Wir sind eigentlich keine echte Tanzgrup-

pe, aber durch die Einladung haben wir uns
ermutig gefühlt, die TSnze besser einzustudie-
ren. Wir haben viel geübt, damitwir Ihnen et-
was Schönes zeigen, Ihnen Freude machen kön-
nen und natürlich wollten wir auch unsere Ge-

meinde würdig vertreten. Es war schade, dass
wir unsere TSnze unseren Gastgebem nur ein-
mal vorführen konnten.

testület dönt az intézmény irásos eiöterjesztése alap-
ján a költségvetési lervezéskor.
A képviselő-lestület a költségveíési rendeletében dönt
arról, hogy a sajál vagy az intézmény költségvelé-
sében szerepeltetí e afelújitási elöirányzalokat, s bo-
csálja-e rendelkezésre afelújitási pénzeszközöket.

/) Az intézmény vezelöje a vagyon érlékélöl függetle-
nü/ a vagyon ingyenesen történő álengedését a képvi-
elő-teslület engedélyével teljesithetí.

g.) Az intézmény alapító okirala szerint vállalkozhal,
í vehet részt vállalkozásban

h.) Az intézmény vezetöje a képviselö-testület engedé-
lyével vásárolhal érlékpapírt, s dönthet ilyen névérté-
ket képviselő értékpapír eladásáról, eladási fettételei-
ről.

L) Az intézmény követelésröl lemondani (értékhatártól
föggetlenül a képviselö-lestület engedélyével lehet).

44. §
(I) A gazdálkodása megszervezésére tekintetlel rész-
ben önállóan gazdálkodónak besorolt intézmény va-
gyonkezelési feladatai a részben önállóan gazdálkodó
intézmény, vaiaminl a gazdálkodásának vilelére kije-
lölt önállóan gazdálkodó inlézmény közötli - a képvi-
elö-testülel állal jóváhagyolt - megállapociás szerint
alakulnak.
(2) /) részben önállóan gazdálkodó intézmény az elöi-
rányzatok felelti rendelkezési jogának megfelelöen
gyakorolhalja a 45. § pontjaiban rögzilett vagyonke-
zelésijogokat.

45. §
A közös alapitású és fenntartású intézmények vagyo-
na feletti rendelkezési jogokat az alapitók és fenntar-
tók között létrejött megállapodás rendezi.

III. Fejezet
A vagyonleltár

46. §
Az önkormányzat vagyonállapotát a vagyonállapotot
mutató leltárban kell kimutatni az éves zárszámadás-
hoz kapcsolódóan.
A leltár adott év december 31, fordulónappal készül.

47. §
Az önkormányzat a vagyonátjogszabályban meghatá-
rozott módon köteles nyilvántaUani, értékelni.

48. §
(I) A vagyonleltámak külön kell taUalmaznia a töras-
vagyont (forgalomképtelen és korlátozottan forgalom-
képes bontásbaii), valamint az önkormányzat egyéb
vagyonát és kötelezettségeket.
A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követ-
nie kell az e rendeletben meghatározott vagyontipuso-
kat. Ki kell emelni a befektetett eszközök csoportjai-
ban a részesedéseket, valamint az értékpapirokat.
(2) A vagyonleltárt rendelettel kell elfogadni.

(3) A vagyonleltár szerkezetét az I. számú melléklet
tartalmazza.

49. §
A leltár összeállitásáért az önkormányzati hivatal
vezetöje tartozik felelösséggel.

50. §
Az önkormányzat tulajdonban lévö ingatlanok kimu-
tatását ezen rendelet 1. számú fúggeléke tartalmazza.

51. §
Az önkormányzati ingatlanok statisztikaját, terület és
értékszámitását (forgalomképtelen, forgalomképes 6s
korlátozottan forgalomképes) a rendelet 2. számú
függeléke tartalmazza.

IV. fejezet
A vegyes záró rendelkezések

A vagyon értékelése a tulafdónosijogok
gyakorlásakor

52. §
(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában
az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli
nyilvántartásában szereplö értékét kell alaput venni.
(2) A vagyon értékesitésekor 1. 000.000 Ft feletti va-
gyon piaci értékémk meghatározása érdekében szak-
értö bevonása szükséges.
Amennyiben a szakértő által meghatározotl vagyoni
érték magasabb, mint a könywiteli nyilvántartások-
ban kimutatott érték, úgy az előbbi értékel kell aldpul
venni az értékesiléssel kapcsolatos jogok gyakorolá-
sakor.

(3) Apport gazdasági társaságba való bevitelekor a
vagyon piaci énékét szakértő bevonásával kell mégál-
lapftani és a piaci értéken kell a vállalkozásba vinni.
(4) A használat vagy hasznosítási jog átengedésekor
az ellenérték meghatározásakor 1. 000.000 Ft érték
felett a használat vagy hasznositási jog piaci érléké-
mk megha(ározása érdekében szakértö bevonása
szükséges.
A használat, illetve a hasznositási jog átengedésére
vonatkozó tulajdonosiS jogok gyakorlására a piaci
érték alapján kerülhet sor.

Záró rendelkezések

53.§
E rendelet a kihirdetés napján 2001. január 1-én lép
hatályba, kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedüsné Schmidt Ágnes
polgármester jegyzö

A fenti rendetet mellékletei a Polgármesteri Hivatal-
ban megtekinthetök.

Wir haben eine wunderschöne Woche in
Deutschland verbracht, sehr viel Schönes und
Interessantes gesehen und haben uns sehr wohl
gefdhlt.
Für diese unvergefilichen Tage in Steinheim, in
Hannover und in Ulm möchten wir uns bei Ih-
nen noclzmals herzlich bedanken.

In den Zeitungen (auch in Ungarn) konnten wir
sehr viel über die gemeinsamen Programme
und uber die hervorragende Organisation lesen.
Wir sind sehr dankbar für Ihre Gastfreundschaft
und fdr die Möglichkeit, dass wir in Steinheim
sein durilen.

Wir möchten uns auch bei den Gastfamilien
fíir ihre liebevolle Fürsorge bedanken. Sie wa-
ren jederzeit bereit, sogar nachts, auf uns zu
warten. uns auf unsere Reisen vorzubereiten

und sie bedauerten weder Zeit noch Energie,
um alles für uns zu tun.

Die Programme waren überall, dank Herrn
Michael Rembold sehr gut organisiert und sie
haben uns viel Spafi gemacht. Wir -werden diese
IVoche nie vergessen und sie bleibtför uns, für
immer eine wunderschöne Erinnerung.

Noch einmal vielen Dank für Alles und fllr Al-
le, die die Reise ermöglichten auch im Namen
unserer Schule

Weindorfer Schüler und Schülerinnen

Csaba Jávor Judit Taskovics

Herzliche GrüBe auch von unserer Schulleiterin
Frau Papp Józsefné Frau Susanne Taskovics

aml 0. 10. 2000. Weindorf

Tájékoztató az iskolaépítés
aktuális helyzetéről

Községünk egyik legnagyobb rövid- és
középtávú fejlesztési feladala a Német Nemze-
tiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola bövité-
se. Á rossz állapotú lebontott épületben föleg
étkeztetési és napközis feladatokat oldott meg
korábban az iskola, így a bövitési igény elsö-
sorban nem a bontás, hanem a gyermekszám
örvendetes növekedése miattjelentkezett.

A mostani tanévre sok vita és még több
segitség után az ÖNO-ban megoldódott két
elsöosztályos tanterem kialakitása; a termek az
iskola f8épületében lévö átlagnál tágasabbak,
otthonosak, szebb a kömyezetük, de mégis
csak ideiglenes megoldástjelentenek.

Meglehet, hogy kívülről nézve tétlen hó-
napok teltek, mialatt az önkormányzat az is-
kolaépités érdekében végezte a feladatokat.
Röviden:
- terveztetett: tanulmány, döntés után engedé-
lyezési terveket készittetett, fázisolt, építési
engedélyt szerzett, épitési és szakági kiviteli
tervetet készittetett, hogy beárazható költség-
vetési kiirást készíttethessen.
- bontatott: a bontást természetesen megelözte
a különálló épület életveszélyessé nyilvánitta-
tásának folyamata,
- fedezetet biztosított: amit állami céltámo-
gatás pályázata és elnyerése révén tett teljessé.
Megkezdett beruházás nem pályázhat állami
támogatásra, így nem lehetett ennél tovább
lépni augusztusig.

5.sz. melléklet az 1995 évi XL törvényhez
(megállapította az 1999 évi LX törvény 42 §

(7), Hatályosl999. IX. 1-töl)
ÖSSZEGZÉS AZ ELJÁRÁSRÓL

1 .a) Az ajánlatkérö neve, cime:
Pilisborosjenö község Önkormányzata Potgár-
mesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenö Fö u. 16
b) A beszerzés tárgya, mennyisége:
Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános
Iskolabövitésel. ütem
Életveszélyesség miatt lebontott épület helyett
4 tantermes, 2szintes épület kivitelezése lo-
vállalkozásban.
c) Eredményes volt e az eljárás: eredményes
volt

Az odaítélt állami céltámogatásokról ez
évben júl. 17-én adott hírt a Közöny, és a Me-
gyei Közigazgatási Hivatal elnöke is ekkor
értesítette a polgármestert, hogy az iskolaépi-
tés I. ütemre benyújtott pályázatával
Pilisborosjenö 50 %-os állami céllámogatást
nyert el.

Az iskolaépitést több okból is csak közbe-
szerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel
végeztetheti az önkormányzat. (a fejlesztés
közfetadat ellátásához szükséges, értékhatár
alapján odasorolt, állami céltámogatású, stb).

Az önkormányzat ajánlati felhívása Köz-
beszerzési Értesítöben aug. 30-án jelenhetett
meg, innen számitandó a nem rövidithetö 40
napos ajánlat benyújtási idötartam, az ajánlat-
bontást követő 10. napon eredményhirdetés, és
a szintén tovább nem rövidithetö 8 napon túli
szerzödéskötés. Így legkorábban okt. 30-án
lehet a kiválasztott ajánlattevővel szerzödést
kötni. November hóban szervezett és össze-

hangolt munkára van szükség, mert az önkor-
mányzat számlajára már megérkezett ezéves
állami céltámogatás 75 %-on felüli további
negyedrészét akkor folyósitja még december-
ben az állami költségvetés, ha november 30-ig
az állami támogatás idei egészének felhaszná-
ását az önkormányzat igazoltan elszámolja.
Ezért a pályázással és pályáztatássat párhuza-
mosan folyamatos elökészítő munka zajlott,
ami az építőanyag-gyártókkal, szállítókkal
történö tárgyalást, fövállalkozói szerzödésben
érvényesítendö megvalósitás, számlázás és fi-
zetés ütemezési koncepció kialakításátjelenti.

A közbeszerzési eljárás nyflt pályázatára

2. a) Az én'ényes ajánlatot tevö, kí nem zárt és
alkalmasnak talált ajánlattevök neve, ajánla-
tulmak az elbirálás szempontj'a és - az összes-
ségében legelőnyösebb ajánlat választása ese-
tén - annak részszempontjai szerinti tartalmi
elemei:
Érvényes ajánlatot tettek:
PIÍRÉP Postai és Távközlési Épitöipari Kft
LAKÓHÁZÉPÍTÖ Építö és Kereskedelmi Kft
ARCADOM Épitoipari Rt
M+M Építőipari Szolgáltató Kft
MODULOR Építöipari és Tervező K.ft
Az ajánlatok elbirálási részszempontok szerin-
ti tartalmi elemei:
Ajánlati ár:
Valamennyi ajánlattevö tételes költségvetést

érkezö ajánlatok kiértékelésére a képviselö
testület kiértékelö bizottságba választotta
Zsitnyányi Attila műsz. biz. elnök urat, Mo-
csári József képviselö, tanár urat, a községben
élö nagy műszaki-gazdasági gyakorlattal bíró
Marosi Mihály urat. A bizottság kikérte a pol-
gármester úr és az iskola igazgató asszony
véleményét, meghallgatott engem is, mint a
beruházásért felelös atpolgármesten. Az aján-
lati kiírás szerinti pontozás eredményét a tes-
tület elé terjesztették, a képviselötestület a
végeredményt Határozattal fogadta el és elren-
delte, hogy az okt. 20-i Eredményhirdetésen
az elsö két helyezett legyen kihirdetve, hogy
visszalépés esetén ne kelljen új eljárást lefoly-
tatni. A pályázatokat és kiértékelésükre vonat-
kozó dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni.

Ügy gondoltam, az a leghelyesebb, ha azt
a - fonnájában is kötelező - összegzést teszi
közzé a Hirmondó útján az önkormányzat,
amit a közbeszerzési törvény az 5. sz. Mellék-
letében szabályoz. A szóbeli eredményhirde-
tést követöen a pályázók is ugyanezt az
"Összegzés az eljárásról" címü dokumentumot
kapták meg írásban. (A Közbeszerzési Ertesí-
töben megjelenö Hirdetmény a törvény 6.sz.
melléklete szerint készül és kivonatos tartal-

mú).
Ebböl a pályázatokra, a kiértékelési folyamat-
ra és a nyertesre vonatkozó minden lényeges
adatról értesülhet a község lakossága.

KüllerJános
alpolgármester

adott, erre atapozta ajánlati árát
Kidolgozottság, részletesség:
Jó szfnvonalú, szakszerü és igényes külalakú
ajánlatok érkeztek
Garancia, szavatosság:
Minden ajánlattevő kitért szavatosság és ga-
rancia vállalásra, többen a törvényileg kötele-
zőnél többet vállaltak
Helyi munkaerő alkalmazási szándék:
minden ajánlattevő nyilatkozott
Határidő előrehozás: Mindegyik ajánlat a
kiírás szerint kötelezőnél korábbi véghatáridöt
ajánlott.

2. b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a
következő táblázatbafoglalva:

Azelbirálasrész-
szempontjai

Ajánlati ár

Kidolgozottság,
részletesség

Oarancia, szavatos-
ság

Helyi munkaerö
alkalmazási szándék

Határidö elörehozás

Rész-szempontok
súlyszámai

30

15

25

20

10

Súlyszámmal szorzott értékelési pontszá-
mok összegei ajánlattevőnként

Ert.
p.

2

7

6

5

5

HÍRÉP KH

súly
p

105

150.

100 ^

50,.

445

^s~

LAKÓHÁZ ÉPÍTÖ

Ért.
p.

7

8

6

4

5

Kft

súly
p.

2JA-
120

150.
^'

80 .
/.

50,

610

ARCADOM Rt

Ért.
p.

9

7

7

5

5

súly
p.

2?0-^"

105.

175^

100

50

700

Ért
p.

7

6

6

4

7

M+MKft

súly
p.

21^--

80 30
150

80

70^-

>t5 sgo
G oo

MODULOR Kft

Én
p.

6

8

8

>-

8

súly p.

18fl.-

120

200 .

100

M

680



2. c) A táblázatban szereplő értékelési pont-
számok indoklása:
-Ajánlati ár pontszámok indoklása:
( Az ajánlati árak azonos müszaki tartalomra
vonatkoznak, itt tizedmillió Ft-ra kerekitve
vannak és ÁFA-s áratjelentenek)
A legkedvezőbb árat az ARCADOM Rt aján-
lotta ( 47,6 M Ft ) ,amire 9 pontot kapott a
lehetséges tizböl. A legmagasabb ajánlati árra
( 68, 2 M Ft) a HIREP Kft -nek 2 pontot adott
a bizottság. Az érdemben azonos ( 53, 1 és
53,2 M Ft ) két árajánlatot adó M+M Kft és
Lakóházépítö Kft 7-7 pontot kapott; a náluk
mintegy másfél millió Ft-tal magasabb vállal-
kozási árat ajánló MODULOR Kft
6 pontot kapott az értékelő bizottságtól ezen
szempont szerint. A Lakóházépítö Kft alterna-
tív 49,9 M Ft-os árajánlatát az összefoglaló
táblázatban nem szerepeltetjük, men nem azo-
nos tanalomra vonatkozik, s így nem összeha-
sonlitható. A tartalom-módosítást a kiértékelö
bizottság nem tartotta elfogadhatónak, mivel
az eredeti tartalomra is volt olcsóbb ajánlat.

Kidolgozottság, részletesség:
A kiírás szerint megkövetelt információkat
minden ajánlat jó színvonalon adta. A 6-8 kö-
zötti pontszám mutatja, hogy sem kimagaslóan
kitűnő, sem átlag alatti ajánlat nem volt e
szempont szennt.
A MODULOR Kft a 8-as pontszámát a szak-
ember állománynak az ajánlatok átlagánál
részletesebb bemutatása, a minőségtanúsitás
dokumentálása és a legrészletesebb szerződés-
tervezet kimunkálása miatt kapta. A Lakóház-
épitö Kft a müszakilag és ár szempontjából is
kidolgozott altemativ ajánlat miatt kapta a
nyolcadik pontját.
- Garancia, szavatosság:
Elsösorban a tartós használatra szánt beruhá-
zási javakra a vonatkozó jogszabályokban
elöírt kötelező mértékeken felüli vállalásokat
honorálták a kiértékelők pontjaikkal. Ebben a
rész-szempontban értékelték a referenciamun-
kák megrendelöinek, vagy használóinak a tel-
jesítés minőségére vonatkozó nyilatkozatait,
dicsérö ajánlásait is. A MODULOR Kft e
szempont szerinti legmagasabb értékelési
pontszámát egyebek mellett az is eredményez-
te, hogy nagyon nagy számú referenciaja kö-
zül neki volt legnagyobb számú a jelen eljárás
tárgyával rokon természetű (tehát iskola, vagy
egyéb oktatási, szórakoztatási gyermek és i^ú-
sági intézmény építési ill. rekonstrukciós )
befejezett építési feladata a közelmúltban. A
kiértékelő bizottság az ajánlott garancia és
szavatosság években mérhetö abszolút száma-
in kívül ezt a fajta rutint is ajó teljesítés egyik
biztosítékaként értékelte és az azonos garan-
cia-idöt ajánlókhoz képest ezt az ajánlatot 1
többlet-ponttal honorálta.
- Helyi munkaerő alkalmazási szándék:
Valamennyi ajánlattevő kifejtette ebbéli szán-
dékát és ezért 4 pontot kapott. Azok kaptak 5
pontot, akik a helyi vállalkozó(k)tól szándék-
nyilatkozatot is csatoltak, miszerint részt kí-
vánnak venni a kivitelezésben a nevezett aján-
lattevö (fo-vállalkozó) ajánlatnyerése esetén.
Több, mint 5 pontot azért nem osztottak ki a
kiértékelő bizottság tagjai e részszempont sze-
rint, mert az ajánlati kiírásban is közölt súly-
számok szemléletesen mutatták, hogy ezt a
szempontot a kiiró, a Pilisborosjenői Önkor-
mányzat, jelentősnek tartja, hiszen 20-as súly-

számmal jelezte a kiértékelésben figyelembe
venni. A pályázni szándékozók által kötele-
zöen megvásárolandó Dokumentáció része-
ként azönkormányzat átadta a pályázóknak a
helyi vállalkozók, iparosok listáját. Módja lett
volna a pályázóknak több helyi munkaerő
részvételét elöre biztosítani, ezért értékes pon-
tokat kaphattak volna. Az önkormányzat to-
vábbra is feladatának tartja, hogy a községben
tönénö fejlesztés-beruházás a helyi szak- és
segédmunkaerönek munka-alkalmat teremt-
sen, tehát a szerzödéskötéskor is ki fog erre
térni.

- Határidő előrehozás:
Az ajánlatí kiirásban 2001 aug. 30-at kellett
szerepeltetni határidőként, minden megelözö
anyag (állami céltámogatási pályázat is) ezt a
határidőt tartalmazta.
A tanévkezdésre ténylegesen igénybe vehető
épületnek azonban előbb el kell készülnie
(berendezés, stb. ), ezért a kiértékelési rész-
szempontok között szerepelt a határidö előre-
hozás 10-es súlyszámmal. Minden ajánlattevö
a kiín kötelezönél korábbi befejezési határidöt
vállalt, 1 hónapos elörehozás 5 pontot, 50 nap
7 pontot és 60 nap 8 pontot ért a pontozóknál.
3. Az érvénytelen ajánlatot tevo, kizárt, illetve
alkalmatlan ajánlattevök neve és az érvényte-
lenség, a kizárás, vagy alkalmatlanság indo-
kai: -

4. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes aján-
attevő neve és ajánlata kiválasztásának indo-
kai:
Nyertes ajánlattevő: ARCADOM Rt
Ajánlata a legmagasabb összpontszámot kapta
a kiértékelő bizottságtól, így 700 ponttal, szo-
ros versenyben az első lett.
Az ARCADOM ajánlata mintegy 30 %-kal
volt olcsóbb a legdrágább, és 10-13 %-kal a
másik három ajánlatnál.
Az értékelési részszempontok közül az ajánlati
ár kapta ugyan a legmagasabb súlyszámot -
harmincat- azonban ez, az egyharmadnál ki-
sebb súlyszám, önmagában nem eredményezte
vólna, hogy a legolcsóbb ajánlat nyerjen, ha az
ajánlat egyébként a többi szempont szerint
rossz énékelést érdemelt volna.
Az ARCADOM Rt I. helyezésű ajánlata tehát
a legolcsóbb ár mellett egyebekben is jó szín-
vonalú, vagyis az "összességében legkedve-
zöbb" ajánlat, ami a kiirás szerint az értékelés
választott módja volt.
4. b) A nyertest követö legkedvezőbb ajánlatot
tevö neve és ajánlata kiválasztásának indókai:
Második legjobb ajánlat: MODULOR Kft

A súlyozott összpontszámok alapján a
második legjobb ajánlat a MODULOR Kft
ajánlata 680 ponttal.
A szoros verseny is mutatja ajánlatajó színvo-
nalát, hiszen ajánlati ára öt közül a második
legmagasabb, összessegében mégsem maradt
le számottevően a nyertestől. Ez annak kö-
szönhető, hogy a legnagyobb határidő előreho-
zást ígérte, aktív volt a helyi vállalkozókkal
való kapcsolatfelvételben, valamint imponáló
mennyiségű referenciái közül nagyszámú volt
a pályázott feiadattal rokon-természetü munka.

5. A beszerzés azon része, melyre a nyertes,
illetve az őt követö ajánlattevő harmadik sze-
méllyel szerződést köthet:
A pályázati kiírás épitési beruházásra vonatko-
zott, ahol jelentös az anyag-hányad a teljes

ajánlati árban. Nem tekintve "harmadik sze-
méllyel" kötött szerzödésnek az épitőanyagok
beszerzését, a nyertes és az öt követö ajánlat-
tevö is csak tiz százalékot el nem érö ménék-
ben alkalmazhat alvállalkozót. illetve szer-

ződhet harmadik személlyel, mivel egyikojük
ajánlatában sem szerepelnek a kiírásban a 10
%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt
alvállalkozóról megkövetelt adatok.

6. Tárgyalásos elfárás esetén az eljárás al-
kalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: -

7. Egyéb információk:

- Eredményhirdetés megtörtént 2000. okt. 20-
án lOórakor.

- Az ajánlat kiirója okt. 25-ig a Kbt 5. sz mel-
léklet szerint készített "Összegzés az eljárás-
ról" címü összeállitás megküldésével tájékoz-
tatja a pályázókat a kiértékelés eredményéröl.
- Az ajánlat kiírója okt. 25-ig a Kbt 6. sz.
mellékletének - "Tájékoztató az eljárás ered-
ményéről" cimű - összeállitását megküldi a
Közbeszerzési Értesítő Szerkesztöségének,
kérve annak Hirdetményként való megjelente-
tését.

- A Kbt 59 § alpontjaiban sorolt, közbeszer-
zési pályázatokon a kiértékelés során általában
alkalmazandó preferenciák feltételei a jelen
pályázatban nem értelmezhetők, mivel a fel-
adat jetlegéből adódóan az ajánlatok között
sem a belföldön előállitott érték - arány
(felhasznált anyag, élömunka ), sem az al-
kalmazott termékek inkább, vagy kevésbé
környezetbarát volta vonatkozásában nem
lehet különbséget tenni.
Egyförmán értékeli a törvény a nyertes ISO
9002, illetve a második helyezett TÜV szerinti
minöségtanúsítását is.
6. Hivatkozás elözetes összesített tájékoztató-
ra:

A tájékoztató elkészítésének idöpontja:
2000. okt. 24.

Miénkavár....
A 3.B. osztály október 5-én kömyezetvédelmi
napot tartott a vámál. Gumikesztyűt és szeme-
teszsákot is vittek magukkal a résztvevök.
Összeszedték a szemetet és két fa kukát is tele-
pítettek. Pihenésképpen körjátékokat játszot-
tak. 21 zsák szemetet vittek a játszótérre. Ek-
kor jött Schrauf Sándor polgárőr és intézke-
dett, hogy a kukások elvigyék az összegyűjtött
szemetet.

Ezután a Jász család újabb kukát állított fel a
vámál. Akiknek köszönetet mondhatunk a vár
tisztaságáén: Bozsódi Bori, Csiszár Juli, Fran-
ca Eszter, Fábián Fanny, Gurbi Bianka, Ko-
vács Kitti, Horváth Orsi, Majer Merci, Németh
Adrienn, Szabó Márti, Zsiros Veronika,
Stampf Nóra néni, osztályfonökünk: Márta
néni, Budai Gergö, Csató Ricsi, Erdös Áron,
Filó Márk, Jász Gergely, Stampf Ádám, Sers
Attila, Szabó Tomi, Udvardi Tomi, Antonovits
Ábel.

Irta: Bánki Lénárd 3. B.
Szomorúan adjuk hírül, hogy felnött fiata-
lok máris lerombolták szalonna sütés céljá-
ból gyermekeink nagyszerfi munkáját!
Ugyenem helybeliek voltak???

A szerk.

Tisztelt Szerkesztő Bizottság!

Felkérésükre örömmel teszek eleget, hogy
beszámoljak a képviselői munkám félidejében
az eddig elvégzettekról.

Megválasztásom után a testület mellett műkö-
dö pénzügyi, müszaki és a környezetvédelmi
bizottság tagjaként kezdtem meg a munkát.

Az 1998-as év novemberében az első feladat a
kömyezetvédelmi bizottságban volt az akkor
induló új téglagyári agyagbánya ügye. A té-
mával megismerkedve látszott, hogy az ott élő
lakosság nincs megfelelöen tajékoztatva. Kez-
deményezésünkre 1998. december 8-án az
önkormányzat helységében megtartott lakó-
gyülésre meghívtuk a téglagyár képviselöit,
hogy közvetlen tájékoztatást adjanak a terveik-
ről.
A felmerült kérdésekre adott válaszok többsé-
ge megfelelö volt, de maradtak tisztázandó
kérdések.
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1998. november 28-án egy levélben fordultam
a polgármesteri hivatal müszaki csoport veze-
töjéhez, hogy a 1999-es év megoldandó fel-
adatai közzé vegye fel az általam javasolt négy
témát. Ezek a következök voltak:
1. Bécsi úti járda
2. Bécsi úti gyalogátjárók a buszmegállóhoz
3. Tücsök utca burkolatának egy rövid sza-

kasza
4. Téglagyári utca sártelhordás az agyagbá-

nyából

1998. decemberben hozzám írt levélben Tóth
Ferenc Tücsök utcai lakós még egy nagyon
fontos megoldandó feladatra hívta fel a fígyel-
mem, ugyanis nincs jól megközelíthető tüz-
csap az utcában. Jelezte, hogy a szokásos
évvégi közmeghallgatáson, ami 1998. decem-
ber 17-én volt megtartva személyesen is beje-
lenti az ügyet, ami már régóta vár megoldásra.

A tüzcsapok kérdését vizsgálva végigjártam a
falu teljes Bécsi úti és Téglagyár utcai területét
és sajnos azt kellet megállapítani, hogy az
egész területen összesen három tüzcsap van,
ami rendkivül kevés.
Beadványomra az 1999. január. 25-én meg-

tartott müszaki bizottsági ülés hetedik napiren-
di pontjaként tárgyaltuk a tűzcsapok kérdését
általábaii a' falu egész teruletén. A felvetése-
met jogösnak találta a bizottság és további
lépéseket határoztunk el. Az egész falu terüle-
tén megvizsgáltuk a tűzcsapok helyzetét és az
önkormányzat müszaki csoportvezetöje a víz-
művekhez fordult a kérdés megoldása érdeké-
ben, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy lehe-
töségeikhez képest megoldják a problémát.

Az 1999. évi költségvetés készítésekkor a
pénzügyi bizottságban javasoltam, hogy hoz-
zunk létre egy elkülönített pénz keretet a falu
Bécs úti részének fejlesztésére. Sajnos ez nem
valósult meg az önkormányzat szűkös anyagi
helyzete miatt.

A Bécsi úti falurész helyzetének jobb megis-
merése miatt 1999. 06. 23-án szerveztem egy

Képvisclőink rovata
helyszini bejárást, ahol a teljes képviselö tes-
tület és az önkormányzat műszaki szakembere
részt vett. Végig jártuk a falurész legkritiku-
sabb területeit. A helyszini bejárásról készítet-
tem egy feljegyzést, amiben kértem a képvise-
lő testulet tűzze napirendjére a kérdést, de erre
az 1999-es évben nem került sor.

A 1999-es évben a környezet védelmi bi-
zottság ülésén tárgyaltuk a háziréti patak
ügyét ugyanis a patak meder hosszú évek
óta nem volt tisztitva. Elhatároztuk, hogy
lépéseket teszünk a tisztítás megoldása
érdekében, de sajnos az élet nagyon gyor-
san igazolta a kérdés jogosságát, mert a
rendkívül csapadékos idő miatt a patak
kilépett a medréből és elöntötte az ott
található ingatlanok egy részét.

A katasztrofális időjárás országos volt, a patak
kiáradásán kívül a falu utjait és néhány épüle-
tét is tönkre tette és a kormány központi alapot
hozott létre, ahol pályázni lehetett anyagi se-
gítségért a károk rendbe hozására. A pályáza-
ton az utak és az épületekben keletkezet károk
enyhitéséhez nyertünk pénzt.

Ebböl a pénzböl készült el a Tücsök utca leg-
rosszabb kb. harminc méteres szakaszának
szilárd burkolata és vizelvezető árok.

A patak tisztításához nem kaptunk támogatást.
A patak tisztítása több falut érintő ügy, igy a
patak kezelője fordult állami támogatásért, de
tudomásom szerint nem kapta meg, a munka
elvégzéséhez szükséges pénzböl
Pilisborosjenöt 2 millió forint terheli, amit a
képviselö testület megszavazott, de eddig a
munka ugyan ígéret az volt, nem készült el.

A 2000. év költségvetésének készítésekor újra
javasoltam hogy különítsünk el pénz a falu
Bécsi úti részének fejlesztésére. A pénzügyi
bizottság javaslatára a képviselő testulet az
egész falu fejlesztései között a költségvetés-
ben külön pontban szerepelteti:

1. Bécsi úti járda 10 millió forint.
2. Panoráma utca esövíz elvezetésére 1 mil-

lió forint.

3. Háziréti patak tisztítása 2 millió forint.

Természetesen ezek a fejlesztések csak az
önkormányzat tervezet bevételeinek megvaló-
sulásakor tudnak elkészülni. Sajnos a bevéte-
lek nem a tervek szerint alakulnak a 2000.
évben, igy fejlesztésre nagyon kevésjut.

Ebben az évben márciustól sikerült megoldani,
hogy a Téglagyár épületében havonta egyszer
fogadóórát tudjak tartani és így most már nem
csak telefonon, hanem ezen a módon is tudom
tartani a kapcsolatot a választókkal.
Minden hónap utolsó keddjén tartok fogadó-
órát 18 és 20 óra között, ahol általában két-
három érdeklödő keres fel. Minden alkalom-
mal feljegyzést készítek a jegyzö asszonynak,
az ott felvetett problémákról, ezek nem újak,
már több éve húzódó ügyek (Bécsi úti járda,
szemét bánya, téglagyár kömyezet szennyezé-
se, közvilágítás, gyalog átkelö, 18-as autó-

busz, stb.,) a válasz általában az, hogy jogos a
felvetés, de a megoldás az anyagi lehetöségek
miatt csak később lesz lehetséges.

A malomdülöben szervezödő lakó park is több
fogadóórán téma volt, mint már ott is elmond-
tam mihelyt biztos információk állnak rendel-
kezésre az ott élők tájékoztatására, egy lakó-
gyülést szervezek, hogy a beruházók és az
önkormányzat képviselői ismertessék a terve-
ket és válaszoljanak a felvetödö kérdésekre.

Az 1999-es évben csak szerény eredményt
tudtam elémi, mivel csak a Tücsök utcában
sikerül egy kicsitjavítani a körülményeken.
A 2000-es év - mivel a költségvetésben a fa-

Jurész fejlesztésére elkülönitettünk pénzt -
nagy reményekkel indult, de a bevételek ala-
kulása miatt a problémák megoldása késöbbre
kerül.

A hátralevő időben arra fogok törekedni, hogy
az elmaradt fejlesztések napirenden legyenek,
hogy később megvalósuljanak.

Köszönöm a lehetőséget, hogy a beszámolom
megjelenhet és így talán egy kicsit több infor-
máció, jut el az érdeklödő lakosokhoz.

Pilisborosjenő 2000. 10. 18.

Füzes Gyula
képviselö

Tisztelt lakók!

Őrizzük meg csodálatos falunk
csendjét, nyugalmát, tisztaságát!

Az önkormányzat számos rendelete,
országos törvények és természetesen a
mindenkiben meglévő jó érzés is kötelez
bennünket a kölcsönösen elvárható "bé-
kés egymás mellett élésre". A falunkban
fo'.yó építkezések, egyéb ház körüli mun-
kák, vállalkozások zavarhatják az éppen
pihenni vágyókat. A műszaki hibás vagy
szándékosan "felhangolt" gépjárművek is
hozzajámlnak a zajterhelés növekedésé-
hez. Ha mások zavarása nélkül valósftjuk
meg céljainkat, remélhetőleg hamarosan
visszakapjuk ajóindulatot.

Polgármesteri Hivatal

Köszönjük!

A beiskolázás alkalmából a Pilisbo-
rosjenöi Karitász Csoport tagjainak ön-
zetlen segítségével 4 tanulónk részesült
idén is tankönyvtámogatásban. Iskolánk
tanulói nevében köszönjük segítségüket.

Papp Józsefné
igazgató
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2000. NOVEMBER HAVI HÍREI Napsütéses szeptemberi látogatás Bodajkon és Móron

Imaszándék:
Hogy a politika és közgazdaság felelösei foleg a
legvédtelenebbek érdekében fáradozzanak!
01. Mindenszentek ünnepe

02. Halottak napja
Mi emberek, a tél után nagyon várjuk a majust.
A természet megújulásával erö száll belénk,
mintha megfíatalodnánk, sietünk a friss levegőt
lehelö természetbe, úgy érezzük, hogy megúju-
lunk testileg-lelkileg.
November legtöbbünkben az elmúlás gondola-
tát ébreszti fel, pedig a mindenszentek ünnepe
az örök élet májusi nyitóbálja.
A sok szép, gazdag lélek, kik Isten színe látásá-
nak részesei, örömmel infenek felénk, mintha
mondanák, siessetek! A megújulás a kapunál
csak kezdet, de aki azt átlépi, olyat tapasztal,
amiröl a foldön álmodni sem mert, ahogy Szent
Pál a Korintusi levélben irja:

"Szem nem látta, fül nem hallotta,
Emberi szív fel nem fogta,

Amit Isten azoknak készített,
Akik szeretik Őt"

05. Évközi 31. Vasárnap
Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az
Istent.
Azt is lehetne mondani, akik Istent nézik, mert
6k megtisztulnak. Miért kevés a tisztuló embe-

AZ OKTATÁSI SPORT ÉS
KULTURÁLIS BIZOTTSÁG

TÁJÉKOZTATÓJA

A Milleniumi év alkalmával a Magyar Köztár-
saság Kormánya minden városnak és községnek
emlékzászlót adományoz. Pilisborosjenő 2001.
majus 27-én a Hösök Napján, a település
Milleniumi Ünnepségén kapja meg az Ország-
zászlót. Színhely: a Templomtér.

Az ünnepség elején a megjelentek eléneklik a
Himnuszt, a befejezéskor a Szózatot, melyet
fúvószene fog kísémi. Az ünnepség előtt és
után a zenekar rövid koncertet ad. Kérjük, hogy
az ünnepségen résztvevők megfelelő ünnepi
viseletben, vagy helyi népviseletben jelenjenek
meg.
A zászlót a Kormány képviselője a település
polgármesterének és jegyzőjének adja át. A
zászló átadása után egy helybéli, köztiszteletben
álló hölgy - lehetöleg nem a politikai közélet
szereplője - mint zászlóanya felköti a zászlóra

rek száma? Mert sokan vannak, akik nem haj-
landók az Istent nézni. Kit nevezünk tisztaszi-
vűnek? Nyilván nem az erotikáról van szó Jézus
tanításában, ha sokat igy értetmezik is. Tisztas-
zivű ember az, aki szereti a napfényes lakást, a
tiszta fogalmakat, az egyértelmű fogalmazást, a
dolgoknak az áttekinthetö, logikus rendjét. sze-
reti pontosan látni idejének a beosztását, és a
tisztaszívü embert arról is meg lehet ismemi,
hogy ő nem adja el magát mindennap idegen
célokért, men az éppen aktuális hasznos ezt
kívánná, és amikor a csúcson lenne immár ál-
tandó reflektorfényben, akkor derülne ki, hogy
alig van benne tisztaság.
Boldogok a tisztaszivüek, mert ök meglátják az
Istent. Ok nem eladók, ők mindenestül az Isten
tulajdonai lettek, vagy lesznek.
ll. SzentMárton

Az egyház megtanította népeket arra, hogy az
emberi hang nemcsak "vox humana" lehet, az
orditozás, a káromkodás és a bosszú hangja -
hanem lehet "coelestis" is,a béke, a harmónia, a
szeretet, az Isten-imádás hangja.
Legyen gondod arra, hogy amit ajkad énekel,
azt szívedben hidd is, amit pedig szivben hiszel,
azt bizonyitsd tetteiddel!"

/fVerner Alajos/

12. Évközi 32. Vasárnap

az adományozó nevét viselö szalagot, majd a
településen működö történelmi egyházak képvi-
selöi megáldják, megszentelik a lobogót.
Ezután az ünnepségen résztvevők fúvószene
kisérettel levonulnak a templomtól a Művelődé-
si Ház elé, ahol az épület falára szerelt
Milleniumi Emléktábla leleplezése és átadási
ünnepsége kezdödik. E tábla hivatott hirdetni a
jelen és az utókor számára a község lakóinak
szeretetét és háláját e község iránt.
Az-emléktábla szövegére a Kulturális Bizottság
a Hírmondó 2000. augusztusi számában kérte a
falu lakóit, tegyenek javaslatot, s a Bizottság
maga is leírta elképzelését. Sajnos mindössze
két javaslat erkezett be eddig, s ezekböl a dr
Fáy Arpád és dr Péter Emese által küldött szö-
vegböi a Bizottság alkotta meg az alábbi felira-
tot, mely nem végleges még, s felkérjük a tisz-
telt polgárokat, ha van más szöveg elképzelé-
sük, tegyék azt meg, a Kulturális Bizottság szi-
vesen fogadja.
A tábla márványból készül, s rajta arany betűk-
kel a következö szöveg lenne:

Vegyen SUZUKIT, ahogy Ön szeretné...
ŐSZI AKCIÓ!

200.000 Ft kezdö befízetéssel?

200. 000 Ft-tal többet érjen használt autója Wagon R+ vásárlása
esetén?

2 év casco-mentességgel?
4 téli gumi+ benzinjeggyel?
egyéb versenyképes ajánlattal?

Hívjon fel most, biztosan megegyezünk!
SUZUKI RÖMAI

Cím: Bp. III. Szentendrei út
Tel. : 240-4444; 436-7920

(A kedvezmények nem összevonhatók!)

19. Évközi 33. Vasárnap
26. Evközi 34. Vasárnap
Krisztus a Mindenség Királya:

Igy szól az Ur:

"Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem

hagytál idöt nekem.

Annyiszor akartam már mondani neked:

"Itt vagyok számodra" de te féltél.

Annyiszor akartam már mondani neked:

"Ne félj, veled vagyok" de te nem hittél nekem,

hanem távolinak és halottnak gondoltál.

Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem

hagytál szóhozjutni,

hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meg-

hallgatsz-e vagy, ha akarod kikapcsolsz.

Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass,

akkor azt szeretném mondani neked:

"Örök szeretettel szeretlek téged! Engedd ma-
gad szeretni!"

/Martin Guti/

Milleniumi Emléktábla

Pilisborosjenőt 1284-ben oklevél említi, mint
a honfoglaló Jenők borászattal foglalkozó
leszármazottainak szálláshelyét. A török h6-
doltság alatt elnéptelenedő vidéket Mária
Terézia telepítette be német családokkal. A
II. világháború után 1946-ban kitelepftés
sújtotta az itt élőket. A mintegy tíz évig tartó
Pilisborosjenő-Üröm közös igazgatás után
1989-ben népszavazás eredményeként közsé-
günk visszanyerte önállóságát. Álljon e tábla
a viharos évszázadokra emlékeztetőül, s hir-
desse töretlen életkedvünket, szeretetünket
falunk iránt.

Pilisborosjenő hálás polgárai 2000.

"Örzők vigyázzatok a strázsán,
Az élet él és élni akar"

/Ady Endre/

Galambos Ferenc
a Kulturátis Bizottság elnöke

Idősek Világnapja

Mivel az idén október 1 . vasárnap volt, ezért szeptember
29-én ünnepeltük a Missziós Házban az időseket. Erre az
alkalomra még a nap is kisutött, ezért az udvaron tanot-
tuk az ünnepséget. Néhány köszöntő szó után az elsösök
mutatták be, hogy mit tanultak eddig. Köszönet érte a
gyerekeknek és a felkészitö tanitó néniknek. Ezután kö-
vetkezett az ajándékok átadása. Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani a helyi Karitász csoportnak, valamint
Szimeth Gézának, akik adományaikkal tehetövé tették,
hogy időseink részére ajándékot készitsünk, süteményt
vegyünk, hogy még fényesebbé tegyük az ünnepet.

A Missziós Ház dolgozói

(Folytatás az elsö oldalról)
Ezt követöen felmentünk a Kálvária hegyre,
mely a templomtót, mintegy 100 méterre volt. A
Golgota tetejéröl betekinthettünk a Bodajki tájra,
valamint ellátni Mór és Csókakö településig.
Gyönyörü a taj a Vértes lábánál. A templomban
Szimet Géza kántor úr vezetésével elénekeltünk

egy Mária éneket "Wie ein fíind zu seiner Mut-
ter", amit Pilisborosjenőn is szoktunk énekelni a
templomban. 11 ÖRAKOR ELINUULTUNK
Mórra. Az önkormányzat elött Schmidt Ferenc
polgármester úr, kisebbségi elnők fogadta cso-
portunkat és ebédre invitált bennünket. Ebéd után
a vendéglöben csoportunk harmonika
kiséretében, magyar és német népdalokat énekelt
és vidám hangulatban telt az együttlétünk. Köz-
ben vezetőségünk tárgyalt Schmidt úrral a jövö-
beni tartós kapcsolatról.
üélután 2 órakor Schmidt úr vezetésével megte-
kintettük Mór két gyönyörü katolikus templomát.
Az egyiket már a XIII. században a magyarok
épftették, míg a másikat az 1696-ban a Bajoror-
szágból betelepült németek. Utóbbi 5 évvel ez-
előtt ünnepelte 300 éves jubiieumát. Innen szár-
mazik az a mondás, hogy ,,az egyik magyar, mig
a másik német templom". A német templomban
elénekeltük németül a "Miatyánkot" (Vaterun-
ser).
A templomok épitészeti stilusáról és történelmi
helyzetéröl az ott szotgálatot teljesitö plébánosok
adtak rövid tajékoztatót. A magyar templom res-
taurálásakor a szakemberek kihagytak egy cca. 1
m2-nyi területet, hogy látható legyen az
Árpádházi korból származó eredeti falrész. Ezt a
területet nem vakolták be. Ma már történeti és

turisztikai jelentösége van csupán. Klőször tüzto-
rony volt, abból épült ki a templom. A templom
látogatás után Schmidt úr borkostolóra vitt ben-
nünket, egy helyi szölösgazda pincéjébe. Itt meg-
kóstolhattuk a Móri Ezerjót. A gazda bemutatta a
mélybevajt borospincéjét, ami tele volt boroshor-
dókkal és bor is volt bennük. A kóstolástól foko-

zódott a hangulat és sós pogácsa, sütemények
fogyasztása mellett, Steier-harmónika kisérettel
hangulatos nótázásra nyílt alkalom, amit a cso-
port ki is használt. 'I'ávozáskor az Ezerjóból vásá-
rolni is lehetett. 2 literes flakonnal 400, - Ft-ért.

Programunk utolsó pontja volt a Millenneumi
boltives föbejárat, valamint a parkban felállitott,
elüzött magyar svábok emlékművének megtekin-
tése. A szobor egy gránit sziklából lett kialakítva,
súlya kb. 5 tonna lehet, melynek közepe ki van
vájva, és egy hatszögletű lyukat alakitottak ki
benne. A szikla fehér szinű és a lyuk helyére
vörös márványból kialakitott hatszögű formakö
lett elhelyezve, amelyik beleillik a lyukba. A
betét márványkö elölröl nézve a siktól 100 mm-

rel beljebb helyezkedik el, mig hátul ugyanannyi-
val kilóg. Az együttes igy azt ábrazolja, .,
Kitaszitva és kiszakitva" a nemzet testéböl. A
művész alkotó igy képzelte el a kitelepitett és
elűzött, egykor magyar állampolgár hazai néme-
tek sorsát. Schmidt polgármester úr kérésére az
emlékmünél elénekeltük a magyarországi néme-
tek himnuszát. "Sei gegrüsst ihr deutsche
Briider". A résztvevök megköszönték Stampf
Román elnöknek, a kisebbségi önkormányzatnak
a felejthetetlen szép élményt nyujtó kirándulást.
Sok szép élménnyel gyarapodva program szerint
érkeztünk haza Pilisborosjenöre.
Budapest, 2000. szeptember 22.
Reichardt Ferenc (D.klub-egyesület)
Titkára
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Einem sonnigen September, Besuch in Bodajk
und Mór

Uie Weindorfer üeutsche M.Selbstverwaltung,
mit der l''ührung von Roman Stampf Vorsitzen-
der, organisierte eine Reisegruppe, die am 17.-
ten September 2000 in die o/e. Ortschaften einen
Ausflug machte. Die Gruppe zahlte 45 Personen
die in der Reise teilhanhmen. 'l'eilnehmer waren,
sowie, die Mitglieder des Singkreises des "
üeutschklub-Vereins"-Weindorf, deutschstSm-

mige und Sympatisanten örtliche Bürger, die sich
dem Aufrufzur Keise gemeldet haben.
Zum Ausflug gab die Moorer D.M. Selbstverwal
tung, mit ihrer hinladung den Anlass.
Der Omnibus fuhr in den morgeningen Stunden,
programmasig vor dem Kulturhaus "Josef Rei-
chel"-Weindorf an. Wir sind nach programm um
',2 10 Uhr in Bodajk eingetroffen. Bodajk ist ein
Wallfahrtsort, welchesjahrlich viele Pilger besu-
chen.

Unser Gruppe nahm im heiligen Gottesdienst
teil, dadurch haben wir aüch eine Wallfahrtsreise

erfullt. Nach der heilige Messe haben wir den
Garten des Wallfahrtsortes besichtigt, wo eine
Madonna Maria Gnadenstatue angebracht ist.
Uie Pilger können vor der Statue beten und um
Gnaden bitten. Hier können die Pilger ihre KrSn-
ze, Blumenstrause verlegen und Kerzen brennen.
üer Kirchweihtag der Gnadenkirche ist am Ma-
rientag, bzw. Am I2.-ten September. Wir folgten
dem Programm und haben auch den Kalvarie-
Berg besucht und haben die Stationen des Kreuz-
weges besichtigt, das ca. 100 Meter entfernt war.
Vom Golgota oben konnten wir eine schöne Aus-
sicht zum Bodajkoer Gebiet haben und die Ge-
gend erblicken. Es ist eine schöne Gegend. Man
konnte sogar in der Ferne die siedlungen von
Moor und Csokakö erblicken.
In der Kirche, nach der Messe haben wir mit der

Führung von Kantor Géza Szimeth ein heiliges
Marienlied "Wie ein Kind zu seiner Mut-

ter"gesungen.
Um 11 Uhr fuhren wir nach Moor. Vor dem Bür-

genneisteramt empfíng uns der BM. Von Moor,
Franz Schmidt, der uns nach seine Grüssungs-
worte zu einem Mittagessen einlud. üas Wetter
war schön und die Laune Im Restaurant war aus-

gezeichnet, so sang unser Gruppe neben Hanno-
nikabegleitung deutsche und ungarische Volks-
lieder. Das Zusammensein verlaufte in guter
Stimmung. Inzwischen führte die führung mit
Herrn BM. Schmidt Verhandlungen über die
dauern haftige Verbindungen im Zukunft.
Nachmittag herum 2 Uhr haben wir 2 schöne
katholische Kirche in Moor besichtigt. Eine lia-
ben die Ungarn im 13. Jh. Oebaut, die andere
haben die im Jahre 1696 von Bayern eingesiedel-
ten Deutschen gebaut. Die von den deutschen
gebaute Kirche feirte vor 5 Jahren ihre 300jahri-
gen Jubileum. üaher stammt sich die Sage-dass,,
eine ist die ungarische, die andere die deutsche
Kirche".
In der deutschen Kirche haben wir den ..

Vaterunser" in deutscher Sprach in vier 'l'önen
gesungen. Ober den tíaustil und Geschichte der
Kirchen erzShlten in kurzem die Pfarrer jener
Kirchen, wo sie den Glaubigen zum üienst ste-
hen. Bei der ungarische Kirchen liessen die Bau-
arbeiter wahrend der Renovierung ein Quadrat-
meter (m2) Oberflache frei, dass die Wand der
original Arpádházi Kirche sehbar ist. Sie hat
bloss historische und turistische Bedeurung. Zum
ersten mal war es nur ein Feuerturm.

Nach dem Besuch der Kirchen lud uns Herr BM.

Schmidt zu einer Weinprobe zu einem örtlichen
Weinbauer seinen Weinkeller zu besuchen. ein.
Da konnten wir den echten Wein .. Móri Ezerjó"
kosten. Der Gastgeber zeigte uns seinen tiefen
Keller, der mit Weinfásser voll mit Wein, war.
Vom kosten stieg im Wein viert und neben steiri-
scher Harnwnika Begleitung öffnet sich die An-
gelegenheit zum Singen, die unser Gruppe auch
ausgenutzt hatte.
Beim weggehen vom Weinkeller konnte man
auch vom "Móri ezerjó" kaufen. Eine 2 Liter
Flasche Wein kostete 400, - Ft.

Der letzte Punkt unseres Prograinmes war die
Besichtigung des Gedenkparkes, wo der Gedenk-
stein der Vertriebenen Ungarndeutschen aufge-
stellt ist und dann man durch den Milleneumbo-
gen erreichen kann.
Der Oranitgedenstein, der ca. 5 'I'onnen wiegt
und dem seine Mitte ausgeschnitten ist und ein 6
eckiges Loch ausgebildet war. Der Granitblock
ist weiss und in das Loch wurde ein 6 eckiger
Steint von rot Marmor ausgebildet, die ins Loch
einpasst.

Der rote Marmorstein ist von vorne gesehen 100
mm. von der Vorderebene eingesengt, von hinten
gesehen hSngt der Stein soviel von der Ebene
aus. Das Komplex steltt sie folgt dar: "
Ausgestosen und Ausgerissen" vom Leib der
Nation. "Kitaszitva és kiszakítva" a nemzet
testéböl. Der Künstler beurteilt den Schicksal der
vertriebenen Ungarndeutschen, die einst
ungarische Staatsbürger waren, so.
AufWunsch, Herrn BM. Schniidt haben wir den
Hymne der Ungarndeutschen "Seid gegrüsst ihr
Deutsche Brüder" gesungen.
Mit viele schöne Erlebnissen sind wir program-
mSssig zeitlich in Weindorf eingetroffen. Die
leilnehmer haben dem Vorsitzender Roman
Stampf Weindorf eingetroffen. üie 'I'eilnehmer
haben dem Vorsitzender Roman Stampf und der
M. Selbstverwaltung den unvergesslichen Aus-
flug herzlich bedankt.

Budapest, am 22. September 2000-10-23

Franz Reichardt

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
(csótány, hangya, bolha, poloska, egér, pat-

kány, stb.
Irtások egyszeri alkalommal vagy éves szerzö-

déssel, garanciával.
Faanyagvédelem

(beépitendö és meglévő faszerkezetek védelme
német, osztrák, svéd szerekkel)

Kullancsirtás
LIGNIS Bt.

Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Üröm, Határkö u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764

A Pilisvörösvári Okmányiroda
félfogadási ideje:

Hétfó 13-17. 3"-ig
Kedd 8.3"-12-ig
Szerda 9-ll. ;l"-ig

13-16-i^
Péntek 8.3"-ll. '"'-ig

Cim:
Pilisvörösvár Polgármesteri I-Iivatal Bajcsy tér 1.

Tel: 332-254 330-277/12
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Kedves Olvasóink! Biwnyára Önök eló'tt is isme-
retes, hogy "Befektetöi Csoporl/ok" több siáwwr
négyietméternyi borosjenöi terület iránt érdek-
Wdnek. FelértékelSdött köwégünk földfe, ismert,
vagy ismerellen eredettt pénwmberek a ma meg-
vásárott területet többsiörös áron fogják tovább-
adni, kl tudja milyen célú befelitetésekre. Az
aldbbi cikk Irójátfalunk irántí aggodalom vezér-
/(", s gondolatain érdemes eltöprengenünk!

A jég hátán is megélnek
Siheder koromban a villamoson nem volt

érdemes leülnöm, mert a következö megálló után
biztos át kellett adnom a helyem. Mivel helyem
átadására törvény nem kötelezett, az indittatás
nyilván belsömböl jött, neveltetés útján. Manapság
a nálam egy generációval fiatalabb anyuka kiska-
masz Hát a felnöttek lába között küldi elöre a tá-
volsági buszon, hogy helyet foglaljon, elsösorban
önmagának. Így kezdödik a jég hátán is megélés

Amikor az ilyen és hasonló észrevételeimröl be-
szélek harmincas éveiben járó ifjoncoknak, azok
összemosolyognak fejem felett. Megszoktam. A
kÉrdés csak az, kinek van igaza?

A világ legismertebb szociológusa,
Fukuyama írja: "A fejlett kapitalista országok
statisztikai adatait elemezve arra következtetésre
kell jutni, hogy az erkölcs és a társadalom fel-
bomlása nem csupán az idös, konzervativ gondol-

Védjük községünket!
(Gondolatok a Pilisborosjenöi Községvédo

Egyesület 2000. okt, 21-én megrendetetl gyűlése
kapcsán)

A Községvédö Egyesület által felkért külsö
szakértök tájékoztatták hallgatóságunkat arról,
hogy létezik olyan terv, amely szerint az "M-0"
11-es út és 10-es út közötti szakasza
Pilisborosjenö területén haladna keresztül. Ezt mi
már több éve tudjuk!

Két éve alakult a NE "MO" - Pilisborosjenö
és Oröm - Érdekvédelmi és Krdekképviseleti
Egyesület, amelyben azért dolgozunk a térség
többi érintett településével (Solymár. Nagyková-
csi. Budakalász stb. ) együttmüködve, hogy az út
szükségtelen és káros voltáról meggyőzzük az itt
lakókat és a közlekedési szakembereket egyaránt.
Hiszem, hogy érveinknek is van szerepe abban,
hogy növekszik azon közlekedés-tervezö mérnö-
kök száma. akik fölöslegesnek tartják az M-0
északnyugati szakaszának megépitését.
Nem zárható ki természetesen annak a veszélye,
hogy egy szük látókör, technokrata szemlélet
gyöz és döntés születik az M-0 térségünket érintö
szakaszának megépitéséröl. Egyesületünk erre is
felkészült, ebben az esetben sem maradunk tétle-
nek.

A közgyülésre meghivott "befektető csoport"
képviselője úgy érvelt, hogy a nyomvonal által
veszélyeztetett telkek tulajdonosai jobban járnak,
ha mostjó pénzért (4. 000 Ft/m2) eladják földjei-
ket, amelyen a "befektetök" lakópark (100-150
ház) felépítését szeretnék megvalósítani, mintha
később az útépitök kényszeritenék ki földjeik
eladásátjóval alacsonyabb áron.
'Ietelezzük fel, hogy a befektetók szándéka igaz.
'l'ökeerös csoportról lévén szó, ez azt jelentené.
hogy 1-2 éven belül községünk déli határában,
szőlöhegyünk közvetlen közelében egy izolált,
több mint 100 házból álló falurész jelenne meg,

amely a községre háruló kötelezettségek (iskola,
óvoda, orvosi rendelö, szennyviztisztitás stb.)
robbanásszerü megnövekedésén kívül egyéb

kodók rögeszméje, hanem megkerűlhetetlen
tény."

Ez van. mondják a fiatalok és gátlás nélkül
vesznek el mindent, ami elvehetö. Válogatás nél-
kül. Brre én nem azt mondom, hogy Isten meg-
büntet érte, vagy elöbb-utóbb börtönbe keriilsz. Az
ifjak szerint ugyanis ezek nem racionális érvek.
Hol van Isten? Kit kaptak már el? Teszik fel a kér-
dést.

Agressziv, gáttástalan vagánynak lenni,
rámenös bűnözö stilust vállalni, kétségtelen
"kifizetődö", ha nem kapják el érte az embert, de
csak akkor, ha a társadalom jelentős része nem
ilyen. Ugye egyetlen hobót eltart a falu, amire jó
példa az évek óta a Polgármesteri Hivatal körüt
lödörgő. szinte már a szivünkhöz nőtt kocsmatöl-
telékünk. Azonban kétszáz hobó már éhen halna!
Ugye, ha mindenki mindent elvenne, akkor a sta-
tisztika törvényei szerint anyagilag mindenki ott
tartana, mintha senki sem lopna meg senkit sem.
Az egyén gazdasági nyeresége nulla lenne. de
mennyivel kellemetlenebb és kiszámithatatlanabb
lenne az élet!

Ue miért irom én, hogy kiszámithatatlan
lenne az élet? Félre a feltételes móddal! Máris
kiszámithatatlanabb és ezt semmi köriilmények
között nem vehetjük félvátlról. Max Weber tökéle-
tesen egyértelmüvé tette, hogy az Angliából kiin-
duló ipari forradalom, Amerika elkápráztató felfu-
tása elképzelhetetlen lett volna protestáns etika
nélkül. /Mit értünk ez alatt? Szavahihetöség, meg-

veszélyeket is rejt magában.
Egy hirtelen felépülö lakópark "idegen test" a
faluban, amelynek beilleszkedése az anyaközség
életébe - ha másért nem, a kölcsönös szándék
hiányában - nem szokott sikerülni. Krre a Buda-
pest környéki településeken szép számmal talá-
lunk szomorú példákat.

Olyan befektetői szándék sem zárható ki a
tervezett autópálya (autóút) feltételezett nyomvo-
nala mentén, ametynek célja az itt lalálható tel-
kek felvásárlása, ezt követően lobbizás annak
érdekében, hogy az épitendő út az immár tulajdo-
nukba került területen haladjon kereszfül, hiszen
ebben az esetben kettős hasznot realizálhatnak a

befektetők:
-Egyrészt ezeket a földterületeket igen magas
áron adhatja el az azokat megvásárolni kénytelen
útépitö társaságnak.
-Másrészt az út megépülése után felértékelödött
út menti ingatlanokat további nagy beruházások
(benzinkút, szálloda. bevásárló központ stb.)
megvalósitására használhatják fel.
Ily módon vélhetöen sokkal nagyobb profit érhe-
tö el annál. mintha lakóingattanként hasznosita-
nák a felvásárolt területet!

K.özségünk hosszú távú érdeke ezzel szem-
ben az engedélyezésre már benyújtott Rendezési
'I'ervünk alapján a szabályozott és észszerüen
korlátozott beépités, a falusias jelleget és a köz-
ség egyedi arcát megőrző mezögazdasági terüle-
tek (szőlöhegy) további művelésével. Csak igy
maradhat meg az a településszerkezet, mely fa-
lunk jellegét, értékét az itt élő emberek hosszú
távú érdekeit biztositja.

A falu közösségének és a fellételezett út mel-
letti földterületek tulajdonosainak lénylegesen az
az érdekük, hogy ingatlmjaikat ne adják el, ha-
nem saját maguk szervezzék és valósitsák meg
ezen területek harmonikus beépitését'
Védjük meg községünket az azonnali haszon-
nal kecsegtető befektetői ajánlatoktól, még ha
azok nagyon csábitóan hangzanak is'
És végül, de nem utolsó sorban, védjűk meg
kozségünket saját magunktól: attól, hogy kö-
zosségünk felelős szolgálata helyett saját anya-

bizhatóság, becsületesség, takarékosság, ez mind a
mai napig jellemző például egy angol kereskedő-
re!/

A korrupció, a gátlástalan nyerészkedés
igazi büne nem a már meglévő javak erkölcstelen
eltünése. hanem az elöállitható javak elöállitásá-
nak elmaradása. Sokkal kevesebbet "lopnak ki" a
zsebünkböl, mint amennyi osztályrészünk lehetne,
ha a társadalmi közmorál nem állna fényévekre
attól, ami úgy ötven évvel ezelőttvolt.

Az egyén nem sokat tehet az általáiios trend
ellen. Talán annyit, hogy felkerekedik és új lakó-
helyéül választ magának egy olyan falut, ahol a
társadalom órája 20-30 éves késéssel jár. 'I'ény az,
hogy sokan tesznek így. Az elmúlt néhány év alatt
a fóvárost megközelitöleg kétszázezer ember
hagyta el. Nagy többségük a környezö kistelepülé-
sekre költözött. Elek a gyanúval, hogy ez a mint-
egy ötvenezer család nem a társadalom legsikerte-
lenebbje. Ezek föként azok, akik az új szeleket
sikeresen tudták befogni a vitorláikba.

Amit végképp nem értek az a következö. Ha
valaki úgy dönt, hogy kimenekUI közénk, ott-
hagyja a város zaját, miért hozza magával azt,
ami elél menekűl. vagyis a jég hátán megélés
attitüdjét, ami azért legyünk őszinték. elég messze
esik a protestáns etikától, igaz. tökéletesen jogs-

Sport

Antalffy Tibor

gi, politikai vagy hatalmi- érdekeinket helyez-
zükelőtérbe!
Mondjunk le vélt vagy valós igazunkhoz való
görcsös ragaszkodásunkról és annak minden áron
történö érvényesitéséröl, legyünk akár
"Községvédök", akár önkormányzati tisztségvi-
selők. akár egyszerü polgárai falunknak!
Igy és csak igy van esélyünk arra, hogy hagyo-
mányait élő és tisztelö, egyéni arcát megörizni
akaró virágzó faluban éljünk mi és majd gyenne-
keink is, okosan élve a fóváros-közelség előnyei-
vel, hátrányait minimális csökkentve.

/Kereszlessy Péter/

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hirlap vasárnap is kapható a PENGOBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-12 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Iskolai táinogatás

A Pilisborosjenöi Önkormányzat Szoci-
ális Bizottsága tankönyvtámogatás cí-
mén rendkívüli segélyt utalt ki a szülők
kérelme alapján.
Köszönjük a támogatást!

Papp Józsefné
Jgazgató

Sok szeretettel meghívunk mindenkit a
Pilisborosjenöi NB/II. Női kézilabda csa-
pat bajnoki mérkőzéseire:

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
GYERMEKEK RÉSZÉRE
A pilisborosjenői Reichel József
Művelődési Ház és Könyvtárban

2000-2001-ben

Könyvtár
/veTjüi Berecdtlné Swndrey Éva/
Hétfő espentek17-18. 30. ig
szerda9-Il-ig
Néptánc
Hétfö és szerda
14-15-ig iskolások / vezeti: Jávor Csaba/
15 - 16-igovisok/vezeti: Bereczkiné
Szendrey Eva/
Jazz baíetí/vezeti: Grülling Zsuzsanna/
Kedd és csütörtök 15 - 16-ig iskolások,
16-17-igovisok
Színjátszó Kör
Csütörtök / vezeti: Taskovics Judit/
16-17-ig kisiskolások, 17-18-ig nagy csoport
Péntek / vezeti: Dér Denissa/
16. 30-17. 30-ig
Kézműves foglalkozás
Péntek 15. 30-17-ig
Karate edzés / vezeti: Szabö János/
Kedd és csütörtök
17-)8-igkezdőcsoport
18-20-ig haladó csoport
A foglatkozások havi díja 1000 Ft/ fo
Minden hónap 10-ig kell befízetni a foglalko-
zásvezetönél!
Beiratkozás és részletes felvilágositás a fog-
lalkozások előtt!

Minden korosztálydak szóló szabadidős
lehetöségek:

Pingpong kör: kedden és pénteken 20-23-ig
Kismama klub minden második csütörtökön
10-12-ig
Nyugdíjas klub: csütörtök 14-16-ig
Német Nemzetiségi Dalkör énekpróbája:
hétfön 18-21-ig

November 4. (szombat(
Pilisborosjenő -Salgótarján
Felnőtt: 15:OOIfí: 16:45

November 12. (vasámap)
Gyöngyös - Pilisborosjenő

Felnőtt: 11:00 Ifi: -

Magyar Dalkör énekpróbája:
szerdán 18 órakor

Aerobic: szerdán 17. 30-18. 30-ig
Callenetics torna:
szerdán és pénteken 18. 30-19-30-ig

Könyvtár szolgáltatásai:
-könyvkölcsönzés, videó kölcsönzés, diafilm-
kölcsönzés társasjáték kölcsönzés, színház-
jegyrendelés (budapesti színházak müsorai-
ra!)
Nyitvatartás: hétfön és pénteken 17-18. 30-
ig;szerdán9-ll-ig
A könyvtári szolgáltatás ingyenes! A beiratko-
zott tagokat ezúton kérem, keressék fel havon-
ta a könyvtárat, a dokumentumok kölcsönzési
ideje egy hónap!
Mindenkit szeretettel vár a K.önyvtár!
Könyvesbolt nyih'atartása:
Hétfó 13.30- 18-ig
Kedd 16-18-ig
Szerda 8.30-12; 14-18-ig
Csütörtökl4-18-ig
Péntek szünnap!

Vásárnaptár
szerda: méteráru

. szombat: műanyag

. hétfo: használtruha

. szerda

9-17-ig
9-14-ig

13-17-ig
10-16-ig

November 8.

November 11,
November 13.
November 15.
November 16. csütörtök: adventi díszek 14-19-
'g
November 20.
November 22.
November 27.

December 9.
December 11.
December 13.

December 16.

November 18. (szombat)
XVII. ker. - Pilisborosjenő

Felnőtt: 14:00 Ifi: 16:00
November 26. (vasámap)

Pilisborosjenő - Veresegyház
Felnőtt: 12:45 Ifi: 14:30

Rendezvények, programok
novemberben és decemberben:

Német nemzetiségi nap
november 04-én 15 órakor
Idősek napja november 10-én 15 órakor
Civil Kör: nov. 4 és dec. 12. 18 órakor

Karácsonyi kiállítás és vásár 16-án 14-19-ig
adventi koszorúk és asztali díszek, az októberi
szárazkötészeti kiállitás nagy sikerére való te-
kintettel megismételjük!
Katalin bál november 25-én 20 órakor
Karácsonyi koncert december (időpont ké-
sőbb!)
Betlehemi játékok december 22-én 16 órakor
Kézműves foglalkozások Sági Kati néninél
Szövés-fonás nagy szövőszéken, szövökerete-
ken! Minden második szombaton, 15-18-ig,
(Petöfi u. 18. ) november 04-én és 18-án. de-
cember 02-én és 16-án

Készülődés karácsonyra a
Művelődési Házban:

Adventi koszorú készítése november 1 7-én
pénteken 16-19

Asztali díszek készítése december 1 9-én
kedden 16-19-ig

A felhasznált alapanyagokat a helyszínen kell
kifizetni!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

hétfö: ruha

szerda: ruha, cipő
hétfő: használtruha
szombat: ruha, cipő
hétfö: használtruha
szerda: méteráru
szombat: müanyag

13-16-ig
9-17-ig

13-17-ig
9-14-ig

13-17-ig
9-17-ig
9-14-ig

A vásárok előtt részletes szórólapokon tájé-
koztatjuk a község lakóit!

A CIVIL KÖR hírei.
Október 10-én körünkben Petrán Lajos mezökövesdi nyugdíjas tanár úr

nagyon érdekes előadást tanott a mezőkövesdi emberekről és népművé-
szetükről. A szines elöadást sok kérdés és hozzászólás követte melyben főleg a
családilag Mezőkövesdröl származó tagjainkjeieskedtek.

Október 14-én találkoztak a szerveződö dalkör iránt érdeklődők. Megegyez-
tünk, hogy október 25-én este 6 órakorjövünk össze. Ezt néhány plakáttal a falu
többi érdeklődöi részére is tudattunk. A baráti légkörü kedves dalolás mindnyá-
junknak kellemes élményt jelentett. A Dalkör további összejövetelei - egyelő-
re - mindig szerdán délután este 6 órakor lesznek a Művelödési házban.

A Civil Kör következö összejövetele november 14-én kedden este 6 óra-
kor lesz a Müvelődési Házban. (Altalában minden hónap második keddjén jö-
vünk össze). Mostani összejövetelünk témaja a TELEHÁZ program. Erről
egy félórás videót tekintünk meg, amit megbeszélünk (majd a falut érintö to-
vábbi kérdésekröl beszélgetünk). TELEHAZ program az országban sokfelé
sikerrel működik. Lényege, hogy a fatun belül egy házban számi'tógép és
intemet hozzájutást biztosít bárkinek. Hivunk minden érdeklödöt - elsösorban a
fíatalokat, de a fíatalos lendületű idősebbeket is - kiket a számítógépes témák
érdekelnek, jöjjenek e! összejövetetünkre.

Szüreti felvonulás a Művelödési Ház előtt

A

pület díszítés
Epítéskor, felujításkor új, divatos külsö és belsö meg-
jelenést adhat otthonának a Vida féle polisztirol dí-
szítö elemekkel. A kollekció megtekinthető, és az Ön
elképzelésének megfelelö elemek megrendelhetök:

Vida András, Pilisborosjenő Ilona u. 2.
06-30-9-006-296
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rvosi ügyeleti beosztás
/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7ft

Dr. fia

Dr. Borsi Zsófia
Dr.
Dr.
Or.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente
Kovács Levente

BorsiZsófia
BorsiZsófw
BorsiZsófia
Csúcs Orsolya

//.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Csúcs Orsotya
BorsiZsófw
Borsi Zsáfia
BorsiZsófia
BorsiZsófia
BorsiZsófia
Kovács Levente

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Or.
Dr.

Borsi Zsófia
BorsiZsófla
BorsiZsófia
BorsiZsófia
BorsiZsófia
Borsi Zsófia
Kovács Levenle

Csúcs Orsolya
BorsiZsófia
Csúcs Orsolya

Dr. Kovács Levente Oröm, Honvéd u. 24. 351-410
Dr. Bojsi Zsófia Pbj., Rákóczi u. 18. 336-007
Dr. Csúcs Orsolya Oröm Doktor S. u. 21. 06-20-9535-187

Éjszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig

Hétvégcn:
péntek 14 hétfö reggel 8-ig

Orvosi rendelők telefonszámai:
Üröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

p erware
müanyag

edénykészletek
pótlása,

új termékek.
Parádi Gabi

336-501

Háztartási gépek
javítása

Mosógépek, centrifugák,
hötárolós kályhák,
villanybqjlerek, Hajdú gépek
javítása.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Mindent "l" helyen, az
"ŐKELME" Boltban!

. PBJ. Főútól.
. métel'áru. rövidáru, lakástextil, di-

vatáru, alsó és felsöruházat.

. alakitás, javitás, fúggönyvarrás,
gombbehúzás

. villamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok
Sok ezer apró cikk!
l)j nyih'atartás:

Keddtöl péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat:9-12óráig

-^

Acélpajzs
Perfect Kft.

Komplex vagyonvédelmi
rendszerek

tervezését-telepítését
vállalja.
Iroda:

Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mérnök
06-30-221-0161

ÜGYVÉDl IRODA
2097Pbj. K.ertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérleti, megbizási, adásvételi
szerzödések, stb... Végrendelet

elkészitése. Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznapll-19közötta
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETITÖ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is, számitógépes

adatfeldolgozás, értékbecslés,
agyvédi közreműködés.

Elsősorban Pilisborosjenő, Uröm,
Budakatász területén lévö

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet: Pengő bolt 06-26-336-593

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

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztositás ügyintézé-

se hétfönként 15-17 óráig a
pilisborosjenöi polgármesteri

hivatalban.
Süveges Lászlóné

ÁB-AEGON területi képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig:

8-13 és 14-18 óráig
Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termöföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvezö áron'

Nyitvatartás:
hétf8töl-péntekig7-17-ig

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

Antenna,

riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-
helyezése. UPC Direct
műholdvevő telepftése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001
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Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti
Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező

Küzponti fűtöberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizellá-
tás. csatornázás, külsö csatornabekötések
tervezése és a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készitése. Gázkészülékjavitás és szerelés.

VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykereskedelme

Solymár, (Szarvas) Bécsi út 39.

Betonacélok, zártszelvények, csövek, I, U. T, acétok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és négyzetacélok, hegesztett hálók, durva és

finomlemezek, huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévö anyagok szállftása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
Engedmények a kisker árból:

50.000,-Ft felett 5 %
200.000,-Ft felett 8 %

Felhasználóknak mennyiségtől függetlenUI 5%
Viszonteladóknak nagyker. ár!

Házhozszállitást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7-16 Szom. : 7-12
Tel/Fax: 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900
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Onkormányzati rendelet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2000. /X. 10. / számú helyi rendelete

a csatornadíj mértékéről szóló
9/1997. /XI.26./ és a 3/1998. /IV.23./ számú helyi rendeletek

módosításáról

l.§
A 9/1997. /XI.26. / számú helyi rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módo-
sul:
Az önkormányzat a csatomadíjat /m3-enként/ az alábbiakban állapítja
meg:

2000. október 15-től - 2000. december 31-éig
179, 35 Ft+ÁFA

2.§
A rendelet 2000. október 10-én lép hatályba, a kihirdetésről ajegyző
gondoskodik.

Szegedi Róben
polgánnester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
jegyző

A CIVIL KÖR hírei.
November 14-én egy videót tekintettünk meg a TELEHAZ

programról. Ilyen házak az országban sok helyen sikeresen mű-
ködnek (nálunk még nincs), főleg a fiatalok számára teremtenek
találkozási és számítógépes lehetőségeket. A videóról nyert is-
mereteket kiegészítette Dr. Besenyei Gábomé. Bár az elképze-
lést mindenki jónak ítélte, megállapítottuk, hogy elöször a tény-
leges igényt és a lehetőségeket kell felmémi.

Következö összejövetelünk December 12-én kedden 18
órakor lesz a Művelödési házban. Fö témaja az ádventi nép-
szokások (miket tartunk, és mit lenne érdemes felújítanunk).
Négy előadót kértünk fel rövid ismertetésre: Dér Andrást a bet-
lehemezésről, Stamfp Románt a régi borosjenői szokásokról,
Kardos Katalint általában a népszokásokról és Medveczky Mik-
lós festőművészt Kárpátalja múltjáról ésjelenéről. Utána szabad
témajú beszélgetés. Mindenkit szeretettel várunk erre az igazán
karácsonyi szellemiségű összejövetelre.

Januárban - szokás szerint - a második kedden, 9-én találko-
zunk.

Fáy Arpád

Mesék útján, csodák földjén Ime a legjobb mesemondóink:

A Római Kateikus e^házfeteég (toceBaber Iiavi hírei

Imaszándék: Az élet védelméért és ki-
bontakoztatásáért

01. Első péntek
03. Advent 1. Vasárnapja
Itt az Ádvent. Napjainkban valóságát újra
meg kell értenünk. Nevezetesen: hogy
mindig is volt ádvent, de ma is van! Hogy
az egész emberiség egyetlen család Isten
előtt! Hogy az egész emberiség sötétség-
ben jár, de valamennyi ember számára
felragyogott Krisztus világossága.

(Josef Raíziger)

08. Szeplőtelen fogantatás Ünnepe

10. Advent 2. Vasárnapja
VIII: Boldogok, akik üldözést szenvednek
az igazságért.
Ne higgye valaki, hogy a vallással átita-
tott középkorban nem kellett üldözést
szenvedni az igazságért. Kellett, legfel-
jebb a forma, a hivatkozás volt más, mert
mindig voltak és lesznek kiemelkedő ta-
núságtevök. A mi korunkban talán azt
jelenti a nyolcadik boldogság, hogy Isten
felé tartunk egy olyan világban, ahol so-
kan tudni sem akamak Istenről. Legszíve-
sebben kiiktatnák a hívő embereket az
olyan világból, ahol nem kell az Isten,
mert más dolgokat imádnak helyette.

Állás
A BUDAVIDÉK Rt. (2092 Budakeszi Erdö u. 4.) azonnali
belépéssel szakképzett eladót és pénztáros keres Hegy cse-
mege ABC Aruházába (Uröm Fő tér 1.)
Érdeklödni lehet személyesen a fenti címen Kapronczai
Juditnál vagy a 06-23-451-085/125 telefonszámon.

"Nem elérhetetlen csúcsok ezek? Nem!
Olyan, mint a csillagok: eligazítanak. Mi
lenne velünk csillagok nélkül? Nem tud-
nánk tájékozódni. Igaz, hogy nem értünk
el a csillagokra. Eljuthat valaki Jézus tisz-
taságának, istenemberi lelkületének ma-
gaslataira, a vételen Isten szentségéhez?
Nem! A nyolc boldogság viszont azt je-
lenti, hogy végtelen felé vágyakozunk,
mert bennünk is van valami végtelen. És
azt is jelenti, hogy nem lehet külön-külön
keresni valamelyiket, ezek együtt jámak
és visznek a teljesség felé."
(Szabó János)
17. Advent 3. Vasárnapja
December a várokozások hónapja, mely
ha odafígyelünk, tele van derűvel, fény-
nyel, ragyogással. A kicsinyek azzal vi-
gasztalják magukat, hogy nemsokára jön
a Mikulás és a Jézuska. A felnötteknél is

folytatódik ez a várakozás, s ezt az ősi
reményteljes emberi várakozást szinte
megsemmisíti a pénz. Az igazi örömhöz
Teremtőnk a lelki gazdagságot alkotta
termőtalajnak. Kellenek az anyagi eszkö-
zök, ám csak olyan mértékben, ahogyan
lelki termötalajjá válnak.
A ma embere kell, hogy értékelje azt a
nagy szeretetet, áldozatot, várakozást,
mely a kenyér színe alatt rejlö Jézusból

árad ránk. Ő, aki mindig vár bennünket,
ne várjon hiába! Menjünk és kérjük
Aquinoi Szent Tamással:
"Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak!"

24. Advent 4. Vasárnapja
A betlehemi jászol az egyszerüség, a sze-
génység és az alázatosság tanúsága. A
mai társadalom ezeket az erényeket gyak-
ran gyengeségnek, az emberi személyiség
megalázásának tekinti. Pedig Isten Fia
teljesen kiüresítette magát érettünk, hogy
velünk együtt haladjon és megváltson
minket.

"Nyisd meg szívünket mennyei Atyánk,
hogy Jézus érkezését örömmel fogadjuk,
mindig az O akaratát teljesítsük, és min-
den szeretetre szomló emberben Ot

lássuk!"
(II. János Pálpápa)

25. Karácsony, Jézus születése

26. Szent István vértanú

31. Szent Család Vasárnapja, Szilvesz-
ter

Állateledel bolt
várja vásárlóit Pilisborosjenön

a Fő út 47-ben (a -Templom u. sarkán lévő buszmegállónál).
Nyitvatartási idő:

címmel alsó tagozatos mesemondó ver-
senyt rendeztünk 2000. november 9-én az
iskolában.
A pedagógusok és szülök lelkes felkészí-
tő munkájának köszönhetöen a kis mese-
mondók kellemes hangulatú délutánt va-
rázsoltak számunkra.
A Nebuló Alapítvány támogatásával a
legjobbak értékes könyvjutalmat kaptak.

Köszönet érte!

1-2. osztályos korcsoport:
I. Kádi Viktória 2. oszt.
II. Selmeczi Tamás 2. oszt.

Antonovits Bence 2. oszt.
III.Csiszár Róbert 1 .b oszt.

Szabó Márton 1 .b oszt.
ReiterDániel l. aoszt.

3-4 osztályos korcsoport:
I. Mankó Zsófia 3. a oszt.
II. FarkasLili S. aoszt.

Szabó Márta 3.b oszt.

III.Gyarmati Zsófia S. aoszt.
Bozsódi Borbála 3.b oszt.

Farkas Mátyás 4. oszt.

Gratulálunk nekik!

A megyei versenyen, decemberben Man-
kó Zsófia és Kádi Viktória Fanni képvise-
lik iskolánkat. Kívánunk nekik sok sikert!
(Dillmont Eva)

Dillmont Eva

IV árton nap az óvodában

Övodások, szülők, testvérek és feltűnően sok régi óvodala-
kó érkezett a Márton napi lampionos felvonulásra. Az elö-
ző évek tapasztalatai alapján számítottak is rá az óvó né-
nik, hiszenjutott bőven lámpás minden kicsi és nagy gyer-
mek kezébe. Hogy kinöttük az épületet, az idén is beigazo-
lódott. A gyerekek kis műsorral készültek, a világítólampi-
onok melegséget és békességet sugároztak. Kedves szín-
folt volt a pogácsatörés és egymás megajándékozása. Az
udvari felvonulás után az óvó nénik már hagyományhoz
híven megvendégelték ajelenlévőket.

Lampiongyújtás után indulhat a felvonulás

Tájékoztató a Missziós
Ház tevékenységeiröl

Tisztelt Borosjenői Polgárok!

Ezúton szeretnénk megismertetni Onök-
kel a Missziós Ház szolgáltatásait, me-
lyek a falu nyugdíjas lakosságának nyúj-
tanak ellátást.

Az intézményben idösek klubja, étkezte-
tés és házi segítségnyújtás működik, amit
minden pilisborosjenöi nyugdíjas igénybe
vehet. Célunk az, hogy átmenetileg vagy
tartósan segítsük (lehetöséghez mérten)
az itt élő idöseket abban, hogy saját lakó-
kömyezetünkben maradhassanak mindad-
dig, amíg igénylik, és otthonukban vehes-
sék igénybe a szolgáltatásokat.

Étkeztetés:
Egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak,
akik életkomk, betegségük, szociális
helyzetük miatt erröl nem képesek gon-

doskodni. Az ebédet elfogyaszthatják:
-ebédlöben, kultúrált körülmények kö-
zött,

-saját maguk elvihetik ételhordóban,
-indokolt esetben munkatársunk házhoz

szállítja. Ebben az esetben saját ételhordó
beszerezése szükséges.

Házi se ítsé n ú'tás:

Azokat gondozzuk otthonukban, akik ön-
maguk ellátására nem, vagy csak részben
képesek.
Főbb szolgáltatásaink:

fürdetés, mosdatás,
öltöztetés,
gyógyszerezés felügyelete,
vémyomásmérés,
diéta ellenőrzése,
bevásárlás: maximum 5 kg a leg-
közelebbi üzletből,
szociális ügyintézés (segélyek,
hivatalos ügyek intézése, szerve-
zése)

Idősek klub'a:

Saját otthonukban élők részére biztosít
hétfőtől péntekig napközbeni tartózko-
dást, étkeztetést, társas kapcsolatokat,
valamint különbözö programokat.
Lehetöség van a tisztálkodásra, mosásra,
vasalásra.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Amennyiben érdeklödését a felsorolt
szolgáltatások közül valamelyik felkeltet-
te, kérjük, hogy telefonon vagy személye-
sen jelezze. A szolgáltatásokért jövede-
lemtöl függően méltányos térítési díjat
kell fízetni.

Címünk: Missziós Ház

2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.
Telefon: 336- 094

A Missziós Ház dolgozói nevében:

Németh Lajosné
Intézményvezetö

, 30hétfőtöl péntekig 7'" 12-ig és 14-18 óráig,
30

szombaton 7^-12-ig,

Hangverseny
A Zeneiskola december 20-án szerdán 17

órakor tartja szokásos karácsonyi
koncertjét a Művelödési Házban.

A Művelödési Ház dolgozói
kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánnak községünk lakóinak!



Idősek napi ünnepség a Művelődési Házban

November 10-én délután 3 órakor kezdődött az ünnepség. Szegedi
Róbert polgármester úr köszöntötte a megjelent 100-nál is több
nyugdíjas polgárt.
Az óvodások és iskolások műsora után a Nyugdíjas Klub előadását,
majd Kiss Andrásné saját versét hallottuk (az alábbiakban olvasha-
tó), amit kitíínő kétszemélyes humoros műsora követett. Végül Ke-
resztes Dániel versét hallgathattuk meg. A müsorban fellépett a Né-
met Nemzetiségi Dalkör is, remek hangulatot teremtve.
Minden megjelentet megvendégeltek virslivel, üdítővel, sütemény-
nyel és gyümölccsel.

^

Ismét várja a gyermekeket az
ERDEI MIKULÁS! -^ ..

Helyszín: az "Egri vár"
Találkozó és a csomagok leadása:
december 3-án 15 órakor a Lovardá-

nál.
A Mikulás kéri hogy, mivel rosszul
lát: a csomagokon jól olvashatóan,
j ól rögzítetten legyenek elhelyezve a
nevek.

A Nagycsaládosok Egyesülete

A vacsora közbeni jó hangulatról Czigány Ferenc és a nemrég ala-
kult Dalkör gondoskodott, közös dalolással. Az utolsó éneket:
"Szeressük egymást gyerekek" gyertyafénynél együtt énekeltük el.
A Polgármesteri Hivatal támogatásában ajándékcsomagot kapott
minden megjelent. A Karitásznak köszönhetöen pedig karácsonyi
képeslapokat és süteményt kaptak a jelenlévők, valamint
borosgazdáink meglepetése is emelte az est színvonalát. Községünk
minden idös polgárának jó egészséget és békés, boldog karácsonyt
kívánnak a Missziós Ház dolgozói.

Németh Lajosné
Intézményvezető

Szeretet

Arany sújtásos őszi esték,
TücsÖk muzsikás szép öregség.
Fehérlő ösz fejek, gyermek kacajtól még fényesebb.
Ha kicsi puha kéz simulva hozzád ér,
Minden gyógyszemél is többet ér.
Mosolyt csalhattunk egy síró kicsi arcra,
Letöröljük könnyét,
Olelő két karod nyugalmat nyújt neki.
Ha sok munkától ráncos kezed megfogja,
A szíved melegétől lesz tele.
Futnál vele te is úgy, mint rég, de lábad már nem elég.
Csak a messzeség, az ifjúság csodaszép.
A mi bölcsőnket szú rágta szét,
Almainkban édesanyánk ringat még.
Orök iQan újra és újra átéljük,
Csendben felnöni e csodát.

Boldogan kirepül kezünkböl mint egy kicsiny madár.
Ne búsuljatok ősz fejek, az i^úság itt van veletek.

(Kiss Andrásné Julika)

ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS
(csótány, hangya, bolha, poloska, egér, patkány, stb.

Irtások egyszeri alkalommal vagy éves szerződéssel, ga-
ranciával.

Faanyagvédelem
(beépítendő és meglévö faszerkezetek védelme német,

osztrák, svéd szerekkel)
Kullancsirtás
LIGNIS Bt.

Tóth Ferenc egészségügyi gázmester,
faanyagvédelmi munkatárs
2096 Üröm, Határkő u. 19.

T: 06-30-96-11-708
Fax: 06-26-350-764

Vegyen SUZUKIT, ahogy On szeretné.....
ŐSZI AKCIÓ!

200. 000 Ft kezdö befízetéssel?

200.000 Ft-tal többet érjen használt autója Wagon R+ vásárlása
esetén?

2 év casco-mentességgel?
4 téli gumi+ benzinjeggyel?
egyéb versenyképes ajánlattal?

Hívjon fel most, biztosan megegyezünk!
SUZUKI RÓMAI

Cím: Bp. III. Szentendrei út
Tel. : 240-4444; 436-7920

(A kedvezmények nem összevonhatók!)

Pengö Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hírlap vasámap is kapható a PENGŐBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-12 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Az alábbi cikk a Ne"MO" véleményéí
tükrözi. Nem hivatalos önkormányzati
állásfoglalás, azonban a benne leírtakat
lakosainkfigyelmébe ajánljuk. ( A szerk.)

A Ne"MOM Egyesület
javaslata a belterületbe

vonásokkal kapcsolatban

A Ne"MO" Pilisborosjenő és Üröm
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti
Egyesület céljai elérése érdekében
folyamatosan nyomon követi
Pilisborosjenő, illetve Uröm gazdasági és
politikai történéseit, és a községekben
böséggel meglévö szellemi kapacitást
összefogva igyekszik segíteni az önkor-
mányzatokat. Igy volt ez az Altalános
Rendezési Tervek elkészítésénél és külö-
nösen az MO nyomvonal elkerülhetőségé-
nek kérdéskörében is.

Évek óta egyre jobban fenyeget
bennünket az MO autópálya körgyűrüvé
dagadása! Lelkiismeretlen technokraták
hamis indokkal, nem létező közérdekre
hivatkozva bevezetnék az utat az abla-
kainkon. Amennyiben sikerülne nekik,
úgy nyáron nem tudnánk nyitott ablaknál
aludni, a szakadatlanul dübörgö zaj, a
rengeteg mérgező vegyi anyag
rátelepedne völgyfekvésű lakóhelyünkre,
tönkretenné vízbázisunkat, szölöinket és a
kiskertek valamennyi növényét,
gyümölcsét. Ha megnézzük a települések
közelében futó autópályák légi felvételeit
kiderül, hogy járulékos pokolként a
pályák mellett egy kilométeres
sávszélességben ipari, kereskedelmi
objektumok, raktárbázisok csúfolkodnak
a hozzájuk tartozó mérhetetlen
betonparkolókkal és az ezt kiszolgáló, a
mellékutakat tönkretevö és eldugaszoló
teher- és kamion forgalommal. Ha
hagyjuk, hogy megtörténjen, pillanatokon
belül Budapest rosszéletű külvárosává
silányulunk.

Az MO fenyegetése mellett egy másik
problémával is szembe kell nézniük a
Budapest kömyéki településeknek. Az
önkormányzatok nehéz anyagi
helyzetűkre hivatkozva sok helyen új
lakóházas övezeteket kívánnak

létrehozni, azonban sokszor csak rövid
távú érdekeiket tartják szem előtt.
Egyesületünk úgy látja, hogy az új
lakóparkok kérdése összekapcsolódik a
térség közlekedési rendszerének
kérdésével, így az MO autópálya ügyével
is. Ezért az Egyesület elnöksége az
alábbiakban megoldási javaslatot tesz
közzé, melyet továbbgondolásra felajánl
az önkonnányzatoknak, különösen Üröm
és Pilisborosjenö önkormányzatainak.

Ami Üröari^n történt
Bocstot tot kell kémünk Uröm polgá-

raitól, hogy Egyesületünk nem hívta fela
figyelmet időben arra a folyamatra,
amelynek eredményeképpen a községben
milliárdos nagyságrendű kár keletkezett a
belterületb9 vonások szakszerütlensége
miatt. Uröm ugyanis a közelmúltban bel-
területbe vont 29 hektár magántulajdonú
ingatlant (Budai út és Ürömi út sarka a
mészégetőnél), tette ezt úgy, hogy rende-
letileg nem szabályozta a belterületbe vo-
nás feltételeit. Sajnálatosan nem vették a
fáradtságot annak kiszámolásához, hogy a
belterületbe vonással minimum 5. 000 Ft/

m érrtéknövekedést ajándékoztak a tulaj-
donosoknak. Ezmindössze 1.450. 000. 000

Ft (s ez nem sajtóhiba, hanem egymilliárd
négyszázötvenmillió forint)! Ezzel szem-
ben hivatalosan százhetvenmillió forintot
kértek (vagy kaptak) a tulajdonosoktól,
úgymond iskola építésre. Elherdálták a
község mintcgy másfél milliárd forintját,
és mérhetetlen felelösséget vállaltak fel az
ott élők rovására az odatelepülő falunyi
ember befogadásával jelentkező problé-
mák miatt.

Ami Pilisborosjenőn (és Ürömben)
történik

Tudjuk, nincsenek könnyü helyzetben
falvaink. Az önkormányzatok forráshi-
ánnyal küszködnek, és jobb híján olyan
lépésekre kényszerülnek, amivel jobbik
esetben saját maguk sem értenek egyet:
említhetjük például Pilisborosjenön az
építményadó bevezetését vagy a papi föl-
dek eladását. Mindenki számára világos,
hogy szükség lenne aszfaltos utakra, új
osztálytennekre, szennyvíztisztítóra, or-
vosi rendelőre, óvodára, tomateremre és
természetesen még sok minden másra is,
azonban a beruházásokhoz pénz kell.

Megjelentek körülöttünk hamis és iga-
zi vállalkozók. Nem ritka, hogy számi'tás-
ból bagóért felvásárolták (egyenlőre zseb-
szerződésekkel) a kárpótlási földeket,
nagy területeket egyesítettek néhány tu-
lajdonos neve alatt. Néhány esetben per-
sze már eredetileg a kárpótlás idején nagy
területekhez jutott néhány személy. A
nagy területekkel rendelkezö tulajdono-
sok üveggyöngyöt, néhány tízmilliót ígér-
nek az önkormányzatnak területeik belte-
rületbe vonásáért - amelyeket lakóingat-
lanokként kívánnak majd értékesíteni -,
és személyes hálájukkal zaklatják a kép-
viselő-testület tagjait. Ebben az esetben a
tulajdonosok aránytalanul nagy haszon-
hoz kívánnak jutni, hiszen a belterületbe
vonással szántóföldjeik értéke akár meg-
százszorozódhat.

Ismerjük Üröm helyzetét: a Róka
hegyen és a Péter hegyen zajló

építkezések intö például szolgálhatnak a
jövöre nézve. A továbbiakban a
pilisborosjenöi helyzettel foglalkozunk.
Az általunk kínált módszer azonban min-
denhol alkalmazható, így Ürömben is,
ahol a tervek szerint a közeljövöben sok-
sok hektámyi újabb területet kívánnak
belterületbe vonni. Az alábbi szöveg
számadatait azon információk alapján
határoztuk meg, amelyek a folyamatban
lévő ingatlan ügyekkel kapcsolatban
terjedtek el.

Nem véletlen ez a fokozott érdeklődés
falvaink iránt. Eleink csodálatos falut,
szőlő és növénykultúrát, a természettel
harmonizáló lakókömyezetet hagytak
ránk. Az sem véletlen, hogy zsákfalu ma-
radt Pilisborosjenő. Nyithattak volna
északra és nyugatra, de nem tették, nem
kívánták az átmenö forgalmat. A község
mindig befogadta az idetelepülőket, de
hogy lakópark formajában egy másik fa-
lut ültessenek a nyakunkba, miként az
történik Üröm Róka hegyi és Péter hegyi
területrészen és kisebb volumenben
Pilisborosjenőn a papi földeken, azt min-
denkijogos ellenérzéssel fogadja.

A megoldáshoz vezető út

A Ne"MO" Egyesület úgy látja, hogy
van olyan megoldás, amellyel a kárpótol-
tak érdekei és az önkormányzat érdeke a
külterületi földek belterületbe vonásával
kapcsolatban egybe eshetnek. Söt arra is
esély mutatkozhat, hogy tisztes vállalko-
zók részt vegyenek Pilisborosjenö fejlesz-
tésében. A felek kívánalmai nagymérték-
ben teljesülhetnek, amennyiben az önkor-
mányzat az Altalános Rendezési Terven
kívül, de azzal teljes összhangban, rende-
letben szabályozza a belterületbe vonás
gazdaságpolitikai és pénzügyi feltétele-
it, biztosítja a pilisborosjenöi polgárok
előnyét és világos feltételrendszert teremt
a vállalakozók részére.

Gondolkozzunk együtt!

Ma Pilisborosjenön az önkormányzat
1 m2 belterületi közművesített ingatlant -
a papi földeken -13.500 Ft-ért értékesít.
(A továbbiakban ezt az adatot tekmtjük
kiindulópontnak fílggetlenül attól, hogy
más területek értéke ettől a valóságban
eltérő lehet. ) A közművesítés költségét
nagyvonalúan ennek 1/3-ában állapíthat-
juk meg: ez az arány biztosítja a teljes
közmű elsö osztályú kivitelezését, és a
kivitelezést végző vállalkozók egy jelen-
tős haszonnal is számolhatnak. A közmü-
vesítés a mindenkori érvényes Területren-
dezési Tervnek megfelelöen történik, az
összes költséget természetesen a tulajdo-
nosok állják.



1 m közmüvesített belterületi ingatlan
ara: 13500 Ft
Im^ közművesítésének költsége:

- 4500 Ft
a különbség, azaz a közművesítetlen
ingatlan ára: 9000 Ft

Tehát 1 m közművesítetlen belterületi
ingatlan értéke kb. 9. 000 Ft. A fentiek
alapján 1000 m2 kárpótlási föld, belterü-
letbe vonás után, 9. 000. 000 Ft-ot, azaz
kilencmillió forintot ér.
Azok, akik ma kívánják felvásárolni a
külterületi földeket 300 Ft-tól 4.000 Ft-ig
kínálnak négyzetméterenként, vagyis
1000 m2-re számolva 300. 000 Ft-tól
4. 000. 000 Ft-ig. A tulajdonos tehát a leg-
rosszabb esetben is ötmillió forint belte-
rületbe-vonási értékkülönbözetet mint

profítot (9 millió mínusz 4 millió)
kaszírozna egyetlen ilyen nagyságú tel-
ken, amennyiben az önkormányzat egy
tollvonással belterületbe vonná az ingatla-
nokat.

Látható tehát, hogy a belterületbe
vonással hatalmas értéktöbblet keletke-
zik, de azt kevesen veszik figyelemhe,
hogy milyen óriási szociálpolitikai, admi-
nisztrációs, közigazgatási és ténylegesen
azonnali kiadásként megjelenö és folya-
matosan emelkedő teher jelentkezik az
önkormányzati oldalon, amit más forrás
híján ajelenlegi amúgy is szűkös költség-
vetésből, azaz a mai pilisborosjenői pol-
gároktól kellene elvonni.
Magától értetödik, hogy ezeket a költsé-
geket az átminősítést követően jelent-
kező tulajdonosi profítból kell fedezni.
Nem fogadható el az a gyakorlat, hogy az
önkormányzat a vállalkozó által felaján-
lott - a tényleges értéknövekedéshez ké-
pest töredék összegért -, aprópénzért
árulja közigazgatási határozatait, ami kü-
lönben is törvényességi kérdéseket vet
fel. A javasolt megoldásunk az, hogy a
legtörvényesebb módon, önkormányzati
rendeletben kell meghatározni a belterü-
letbe vonásnál keletkező haszon megosz-
tását a közösségre háruló rövid- és
hosszútávú terhek figyelembevételével.
Ehhez kívánunk elméleti és technikai se-
gítséget nyújtani. Néhány új fogalmat kell
bevezetnünk és értelmeznünk.

Belterületbe-vonási költségtérítés
Az önkormányzat minden évben, ami-

kor belterületbe vonást akar végrehajtani,
független szakértökkel megállapíttatja a
belteriiletbe vonni kívánt külterületi in-
gatlanok és a már belteriiletbe vont ingat-
lanok négyzetméterre vetített értékkülön-
bözetét. Ez a belterületbe-vonási érték-
különbözet számításaink szerint (lásd
fentebb) 5000 Ft/m2-ben határozható meg
jelenleg.

A különbözet 1/5-e az az összeg, amelyet
belterületbe-vonási költségtérítésként a
tulajdonosnak az önkormányzat számára
be kell fizetni. 1000 m2-es ingatlan esetén
ez ma 1 millió forint.

Az összeg befízetése az átminősítésnek a
tulajdoni lapon történő megjelenésekor
esedékes. Fizethetö egyszerre, illetve öt
éves részletre. Utóbbi esetben az
ingatlanra, az önkormányzat javára, a
belterületi költségtérítés mértékéig
elidegenítési és terbelési tilalom
Üelzálog) keriil bejegyzésre. Építési
engedély a belterületi költségtérítés
legalább fele összegének befízetése
esetén adható. Az ingatlanokra 3 (?) éves
beépítési kötelezettséget lehet előími.

A belterületi községfejlesztési térítés

A belterületbe-vonási költségtérítés
megfízetése után még mindig m -ként
több ezer forint, jelen számításunk szerint
4. 000 Ft extraprofít jelentkezik a tulajdo-
nosnál. Az önkormányzatnak, így a falu-
közösségnek akkor éri meg a belterületbe
vonást végrehajtani, ha ebböl - az egyéb-
ként munka nélkül szerzett összegből -
belterületi községfejlesztési térítés cí-
mén részesül. Ennek mértékét 1/3 - 2/3
vagy legfeljebb 1/2 - 1/2-ed arányban ja-
vasoljuk meghatározni, az önkonnányzat
javára. Azaz 1000 m2-es ingatlan esetén
2. 6-1.4, illetve 2-2 millió forint.
Javasoljuk, hogy amennyiben a tulajdo-
nos legalább öt éve pilisborosjenöi lakos,
úgy egy darab telekig, illetve ezen belül
1200 (?) m2 terület-nagyságig belterületi
községfejlesztési térítést ne kelljen fizet-
nie. A belterületi községfejlesztési térítést
nem kell azonnal, a belterületbe vonás
pillanatában befízetni, hanem csak a bel-
területbe vonás utáni elsö értékesítés al-
kalmával. Az önkormányzat ezt a bevéte-
lét úgy biztosítja, hogy az ingatlanra eli-
degenítési és terhelési tílalmat, jelzálogjo-
gotjegyeztet be a tartozás mértékéig.

A belterületbe vonás szabályozásának
hatásai

Onkormányzati rendeletnek kell ki-
mondania, hogy belterületbe vonás csak a
fentiek érvényesítése mellett történhet. A
fentiekhez hasonló eljárást kötelezővé
tevö önkormányzati rendeletet azért lenne
szükséges mihamarabb meghozni, mert
szövegezés alatt áll az a jogszabály,
amely hihetetlen mértékben beszűkíti
majd az önkormányzatok mozgásterét, és
minimálisra csökkenti, illetöleg
befagyasztja a belterületbe vonás lehető-
ségét.
A belterületbe vonások szigorú
szabályozásával elérhető lenne, hogy a

falu lakóházas bövülése szakaszosan, kis
lépésekben történjen, ugyanis a helyi
lakosok teherbírása nyílván korlátozott.
Nagyobb arányú bövítésekre pedig csak
úgy tud sor kerülni, ha a vállalkozó
megelégszik a belterületbe vonásból
keletkezö kisebb haszonnal, és figyelmét
inkább az építkezéssel szerezhetö profitra
irányítja. Természetesen minden újabb
lakóingatlan kialakítása során nagyon
gondosan kell eljárni az
önkormányzatnak, pontosan körül kell
ímia az összes feltételt, melyek közül a
belterületbe vonások szabályozása csak
az egyik.
Az MO autópálya elkerülése érdekében az
önkormányzatnak fontolóra kell vennie,
hogy a tervezett nyomvonal területét
belterületbe vonva gyors beépítéssel
esetleg meg tudja hiúsítani az út
megépülését. Minderre azonban csak vilá-
gosan rögzített belterületbe vonási szabá-
lyok érvényesítése esetén kerülhet sor.
A nem lakóházas, hanem egyéb
(kulturá)is, kereskedelmi, rekreációs, ipari
stb. ) fejlesztések területigényének
biztosításához a fentiekhez képest
módosított feltételeket kell kidolgozni.

Felhívások

Azzal a kéréssel fordulunk az önkor-
mányzat képviselö-testületéhez, hogy ki-
emelt fígyelemmel, felelősséggel és gyor-
sasággal kezelje a belterületbe vonások
problémáját. Pilisborosjenö igen kedvezö
fekvése, jó levegője, jó híre: ezek képezik
legutolsó vagyonunkat, s bármennyire is
szorult a gazdasági helyzetünk, ezeket
nem szabad elkótyavetyélnünk, aprópénz-
re váltanunk.

Nem hisszük, hogy mi találtuk fel a spa-
nyolviaszt, bármilyen a felvázoltnál jobb
feltételrendszer kidolgozásában szívesen
veszünk részt, szívesen nyújtunk segítsé-
get.

A javaslataink megtétele során csak és
kizárólag a falu érdeke vezérelt bennün-
ket. Nem szándékozunk egyetlen párt
vagy érdekcsoport mellett sem kiállni. A
leírtakat a Pilisborosjenői Hírmondóban,
a 2097 című kiadványban, az Ürömi Kör-
képben és az Ürömi Polgárban egyaránt
meg kívánjukjelentetni.

Egyidejűleg tájékoztatjuk minden ol-
vasónkat, hogy a Ne"MO" Egyesület évi
rendes közgyűlését 2000. december 8-án
pénteken este 18 órakor, a Piiisborosjenöi
Altalános Iskolában tartja.
Várjuk az egyesületi tagok megjelenését
és szeretettel látunk minden érdeklődőt.

Pilisborosjenő, 2000. november 15.

A Ne "MO " Egyesület Elnöksége

A kriminológus szeniével

A kriminológus alapvetö problémaja a bünö-
zés, ezen belül a közbiztonsági helyzet, a bűn-
üldözés és a bűnmegeiözés. Mindegyik fon-
tos, mert összefúggenek egymással - kezdi
mondanivalóját Szabó András a Magyar Kri-
minológiai Társaság elnöke. - a bűnözés emel-
kedését vagy csökkenését, újabb bűncselek-
mény fajták megjelenését és az arányeltolódá-
sokat a hagyományos bűnözési szerkezethez
képest a kriminalisztikai adatok mutatják.
Fontos mérőszámok ezek, amelyek utalnak a
közbiztonság helyzetére, megmutatják a tíz
vagy százezer lakosra eső bűncselekmények
számát, továbbá azt, mennyire leterhelt a tár-
sadalom a bűncselekmények által.
. Ön szerint mennyire?
A kilencvenes évek során megtöbbszöröződött
a büncselekmények száma, már fél milliónál
tartunk. Ez országos átlag, nem mutatja a helyi
viszonyokat. Egy átlagos nagyságú, de külö-
nösen egy kis település azonnal énesül az ott
elkövetett bűncselekményekröl. Ez a saját ta-
pasztalaton alapuló benyomás jelentösen befo-
lyásqlja a biztonságérzetet. Azonnal érzékel-
hetö a különbség a közbátorság és a közbiz-
tonság között. Közbátorság alatt azt értem,
hogy mi az egyén szubjektív véleménye a
közbiztonságról. A közbátorságban közvetle-
nül érzékelhető történt e rendőri - vagy más -
beavatkozás, s ha igen, milyen jellegű, milyen
gyors.
. Itt jönnek képbe a polgárőrök?
Nyilvánvaló, hogy ahol polgárörség müködik,
és rendszeresen járőrözik, vagy ahol technikai
riasztó rendszerek, berendezések, eszközök
vannak felszerelve, ott a megtámadott, a sér-
tett közvetlenül fordulhat polgártársaihoz,
mert valószínű, hogy a távolabb lévő rendőr-
ség csak utánuk érkezik. Természetesen ezek a
lehetőségek országosan igen eltéröek, a tele-
pülés nagyságától és jellegétöl filggően. Ahol
müködik a polgárörség, ott közvetlenül ta-
pasztalják az emberek, hogy maguk védekez-
hetnek, hiszen a polgárőrség a lakosságból
verbuválódik, nem állami szerv, mint a rend-
őrség.
. Ám a polgárőrségnek nincsenek olyan

jogosítványai, mint a rendőröknek.
A polgárörség egyesület. Az egyesületek szö-
vetségre léphetnek, de ettől az még ugyan-
olyan civil szerveződés marad, mint a Vörös-
kereszt vagy egy hitbuzgalmi egyesület, és
jogositványai az egyesületi törvényben foglal-
tak szerint. alakulnak. Működését alapszabály
rendezi. " amitől nem szabad eltémi. Ebben
különbözik a polgárörség a valamikori segéd-
rendöri szervezettől. A polgárőrségek feladat-
köre a buntető eljárási törvény azon rendelke-
zésén alapszik, hogy bárki, aki büncselekmény
elkövetését észleli, állampolgári jogon meggá-
tolhatja az elkövetőt a befejezésben, a végre-
hajtásban. És a rendőrség helyszínre érkezé-
séig korlátozhatja szabad mozgásában. Itt
jegyzem meg, hogy sokan számon kérik a ma-
gyar alkotmánytól, miért nem rendelkezik az
1222-es Aranybulla felhatalmazásaival. Már-
pedig rendelkezik. Az Aranybulla ugyanis ha-
talmaskodás esetén lehetőséget adott a tettes
elfogására és úgy intézkedett, hogy a tettest
biraja elé kell állítani. Nos ez ajogosftványa a

polgc. -ségnek is a tetten kapott elkövetőkkel
szembcn. Több jogot - mivel állampolgárok-
ról van szó - nem lehet adni nekik, mégpedig
azért, hogy a hatalmaskodás esete ne forog-
hasson fenn. Ha pedig polgáror még el is
agyabugyálja a tetten kapottat az ráadásul ön-
bíráskodás. Természetesen az a tipikus, hogy a
tetten ért agresszív és ellenáll. Az agresszió
elhárítására a polgárőr jogos védelmi helyzet-
ben van, ugyanúgy, mint a rendőr. Joga van
tehát a szabad mozgásban való korlátozás ér-
dekében a tetten kapott jogtalan támadását
arányosan elhárítani.
. Ezek szerint Ön nem javasolna magas

szintű szabályozást, több jogosífrványt a
polgárőröknek?

Szerintem a polgárőrség nem kaphat hatósági
jogositványokat. Az erőszak alkalmazásának
monopóliumai a rendörségé, nem lehet meg-
osztani. Ettől különbözik az állampolgári jo-
gon gyakorolt tettes elfogás. Ez esetben a
rendőrhatóság a helyszínbiztositást is a pol-
gáróri teendők közé sorolom.
Ugyanakkor, amikor a polgárőrség nem ható-
sági működését tartom szükségesnek, úgy
látom, a rendőrséggel való együttműködésben
lehetöség van újabb jogi szabályozásra. Nem
csak azén, men közfeladatot ellátó személy-
kén már biztosított a polgárör jogi védelme,
hanem azért is mert a rendörségi törvény kife-
jezetten felhatalmazás ad a belügyminiszter-
nek, hogy a bünmegelőzés és a közbiztonság
érdekében szabályozza a civil szerveződések
és a rendőrség együttmüködésének lehetosé-
geit.
. Milyen esélyt lát arra, hogy ez hamaro-

san bekövetkezik?

Nem tudom mekkora ennek az esélye, de az
egymást követő kormányok egy sor kérdésben
már léptek, például a Közbiztonsági és Bűn-
megelözési Alapítvány és egyéb alapitványok
létrehozásával, az ezekkel való együttműködés
megteremtésével. Es létezik az Országos
Bünmegelözési Tanács is.
Továbbá úgy látom, hogy a polgárörségnek
békebírói, közvetítö szerepe is lehet, például a
helyi viták és konfliktusok feloldásában. A
gyakorlatban van is.
. Tud erre példát mondani?
Természetesen, és éppen a sajátomat.
Pilisborosjenőn lakom, és a zajos szomszé-
dokkal való konfliktusomban a helyi polgárör-
séget kértem fel közvetítésre. Sikerrel. Egy
betörési kísérlet során pedig jóval a rendőrség
kiérkezése előtt megjelentek a polgárőrök a
házunkban. A tettesek ugyan egérutat nyertek,
de a nagyobb kártételt sikerült megakadályoz-
ni. Itt kell megjegyeznem, nem ártana, ha a
helyi önkormányzatok és a polgárőrség között
jelentősen javulna a viszony és a település
vezetői nem viseltetnének előítéletekkel velük

szemben.

A polgárörségnek szerepe van a biztonsági
berendezések ajánlásában, beépíttetésében, a
vagyonvédelmi, - biztonsági vállalkozásokkal
való együttmüködésben is. Ezeket mind
szabályozni lehet kormány- vagy belügy-
miniszteri rendelettel. Ez esetben pedig a
rendőrségnek nem csak ajánlott, hanem kö-
telező lenne a polgárörséggel együttműködni
és támogatni azt. Hiszem és remélem, hogy
egyre hatékonyabb lesz a polgárőrség szerepe,
a vagyonvédelmi szolgáltatások hozzáfér-

hetősége, valamint a biztosító társaságok
olyan szerzödéseinek, amelyek számolnak
ezekkel a lehetőségekkel. Tudomásom szerint
ugyanis ma egyetlen biztosító társaság van,
amelyik riasztóberendezés működése esetén
hajlandó a becsült kárérték megtérítésére, a
többi még mindig az eröszakos behatolás
tényét akarja kikötni, pedig sem rácsra, sem
különleges ajtóreteszekre nincs szükség, ha
riasztórendszer müködik. A polgárörségnek
ezt a szerepét kellene erösiteni.
. Egyszóval a polgárőr maradjon civil?
Egyenruhát viselhet, de hatósági jogkört nem
adnék neki.

H:E:
A fenti cikk a Polgárőr Magazinban jelent
meg, Pálinkás Miklós úr kérésére adtuk köz-

tefesafcat értftmftési t>N>e. Szafc-

blteesftoak!

fete^- <%y tóa^&ké végi^litség

VáBriteozéi igsaiolvát^ jagssteáay, lislyig-
msset ( S.Eesíeaftei PlIls^SrSwáT és waate"

keraeté eISaytjrietí:!)
JeteiB&ezési htíftrVö: 2RW. 12. 18-álga
fig-30-N4-9715-Ös teteteiszfeB toa (ki-

Autóvillamossági
szerelés

Önindítók, generátorokjavitása, felújítá-
sa. Minden típusú autó villamossági sze-

relése. Akkumulátorok kaphatók!
Pilisborosjenö Fenyö u. 11.
336-591 ; 06-30-2488-913

A

17pület díszítés
Építéskor, felújításkor új, divatos külső
és belsö megjelenést adhat otthonának
a Vida féle polisztirol díszítö elemek-
kel. A kollekció megtekinthetö, és az
Ön elképzelésének megfelelö elemek
megrendelhetők:

Vida András,

Pilisborosjenö Ilona u. 2.
06-30-9-006-296
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Orvosi ügyeleti beosztás
7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
;/.

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovdcs Levente

Df. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. BorsiZsófw
Or. BorsiZsófla
Dr. BorsiZsófia
Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófía
Dr. Csúcs Orsolya

12.
13.
14.
15.
16.
, 7.
18.
19.
20.
21.
22.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
ör.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Üröm,

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Kovács Leventí

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Kovács Leventi

Csúcs Orsolya
Borsi Zsófia
BorsiZsófia
BorsiZsófia

Honvéd u. 24.

Pbj., Rákóczi iiíákóczi u. 18.
OrömDoktorS. u. 21.

Ejszakai ügyeleti időszak:
18-08-ig péntek

23. Dr.
24. Dr.

' 25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.

' 29. Dr.
30. Dr.
31. Dr.
01. Dr.

351-410

BorsiZsofia
BorsiZsófia
BorsiZsófia
Kovács Levente

Csúcs Orsolya
BorsiZsófia
Borsi Zsófia
BorsiZsófia
Borsi Zsúfia
Borsi Zsófia

06-30-262-0415
06-20-9535-187

Hétvégén:
14°°hétfőireggel 8-ig

Orvosi rendelők telefonszámai:

Üröm. 350-224; 350-733, Pbj. : 336-308; 336-187

üpperware
müanyag

edénykészletek
pótlása,

új termékek.
Parádi Gabi

336-501

Háztartási gépek
javítása

Mosógépek, centrifugák, hőtá-
rolós kályhák, villanybojlerek,
Hajdú gépekjavítása.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Mindent "l" helyen, az
"ŐKELME" Boltban!

PBJ. Föútól.

. méteráhi, rövidám, lakástextil, di-
vatáru. alsó és felsőruházat.

. alakitásjavitás, fllggönyvarrás,
gombbehúzás

. villamossági cikkek.

. barkácsáruk és szerszámok

. kamisok

Sok ezerapró cikk!
Új nyitvatartás:

Keddtől péntekig: 9-12 ill. 14-17 óráig
szombat: 9-12 óráig

Acélpajzs
Perfect Kft.

Komplex vagyonvédelmi
rendszerek

tervezését-telepítését
vállalja.
Iroda:

Bp. X. Szent László tér 20.

Helyi munkatárs:
Rácz-Parádi Ervin

biztonság-technikai mémök
06-30-221-0161

ÜGYVt,.bl IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamaratagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérleti, megbízási, adásvételi
szerzödések, stb... Végrendelet

elkészítése. Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznap ll-19közötta
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is, számítógépes

adatfeldolgozás, értékbecslés,
ügyvédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenő, Uröm,
Budakalász területén lévö

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

Rtf::06-30-218-531
Képviselet: Pengö bolt 06-26-336-593

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

Ügyvezető igazgató: Kerényi István

Békés karácsonyt és
eredményekben gazdag

boldog új esztendőt
kívánok!

2001-ben is készségesen állok szives
rendelkezésükre mindenfajta biztositás
ügyirtézésével hétfönként 15-17 óráig a

pilisborosjenői polgármesteri hivatalban.
Süveges Lászlóné

AB-AEGON területi képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig:

8-13 és 14-18 óráig
Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12óráig

Pilisborosjenöi
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
. termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvező áron!

Nyitvatanás:
hétfötöl - péntekig 7-17-ig

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

Antenna,

riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-
helyezése. UPC Direct

műholdvevő telepítése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001

Csempézés,
nfámyt>zás, kisebb kőmiives

niiiin k garanciával.
Sehraaf lÁwié

Pitistierosjentí, hlíola u. lé
J%-686

f -39-9-9Í9-39l

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti
Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212 -

Zsitnyányi Attila magántervező |

Központi fűtöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vízellá-
tás, csatomázás, külső csatomabekötések
tervezése 6s a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készítése. Gázkészülék javitás és szerelés.

fcj&AAA;áá.AAAAAAA^AA^AAAá^4A4AA4^AAA.áAAÁÁAA&AAAAAA^

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.
Készieten nem lévö anyagok szállitása 24 órán belül, központi

telepünkröl.
Engedmények a kisker árból:

50.000,-Ft felett 5 %
200.000,-Ft felett 8 %

Felhasználóknak mennyiségtől ftiggetlenül 5%
Viszonteladóknak nagyker. ár!

Házhozszállítást vállalunk!

Nyitvatartás: H - P 7
Tel/Fax: 06-26-363-900 ;

16Szom.: 7-12
06-20-9-563-900
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Alapitotta: az Onkormányzat Képviselö Testtilete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármesíer
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
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