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8. évfolyam 1. szám

Az 1000-es évszámok már egy éve
eltűntek a naptámnkból, jegyzetfúzetünk-
ből. Megkezdmk a 2000-es évek történel-
mét megélni és formálni. A második évez-
red elmúlt. Az évezred magyarországi törté-
nete államiságunk gyönyöró és szömyű év-
tizedeit, évszázadait hozta. A legszömyübb
anyagi és szellemi pusztítást és a legtovább
megmaradó sebeket a magyarságnak az
1900-as évek, a 20. évszázad okozta. A XX.
században élhettük meg a legszömyübb va-
lóságában a romlás minden elemét. Az
anyagi-területi veszteségeken kívül a fel-
mérhetetlen és tartósan megmaradó, fízikai
mértékegységben nem mérhető károkat, a
magyarság önbecsülésének elvételével,
egységének széttörésével, ajövőbe vetett hit
elvételével szenvedtük el. A rombolást a

nemzeti és szociális eszmék szellemiségével
való mértéktelen visszaéléssel előidézett

mocskával és posványával érték el, több
más mellékfolyamat segítségével hazánkban
és a világban. Ennek a szennyezésnek egy
újabb vállfaja, a globalizációval fémjelzett
áramlat fenyeget. Jeleri generációnk feladata
úrrá lenni és normális kerékvágásba terelni
a folyamatokat.

A magunk mögött hagyott idő pa-
rancsolóan követeli, hogy sorsunk irányí-
tásában hathatósan közreműködjünk, s ajö-
vőt formáló ügyek intézésében a többségi
döntéseket végrehajtsuk.

Pilisborosjenő 2000. évben jelentős
mértékben anyagilag is megerősítette hely-
zetét. A legsürgősebb beruházások megva-
lósításához a pénzügyi fedezet rendelke-
zésre áll. Az állami támogatásokat az iskola
bővítésére 50%-os, valamint a szennyvíz-
tisztító bővítésére ugyancsak 50%-os mér-
tékben elnyertük. Nincs még döntés a cél-
alapok elnyerésére beadott pályázataink
kérdésében. (kömyezetvédelmi és vízügyi
alap a szennyvíztisztító bővítésére.)

A tartalomból:
. Évezred-váttass (1. otóal)
. A Hírmondóről (2. oMaI)
. Hírek az óvoáából

. Egyházi bírek (3> oldal)

. A Karitász Csoportrél (3. oldal)

Évezred váltás 2000-2001.

Nincs előrehaladás a szennyvízkezelő
rendszer békés és normális mederben tör-

ténő átadása ügyében, az OMS Hungária
Kft, mint jelenlegi üzemeltetö, valamint a
DMRV RT, mint leendő üzemeltető között.
Az önkormányzat megszerezte a jelenlegi
üzemeltető cég (OMS) kompromisszumos
beleegyezését. Ennek ellenére a cég saját
korábbi beleegyezését megtámadta. Az ön-
kormányzat részéről még egy kísérletet te-
szünk a megegyezéses rendezésére, érde-
keinkjogi úton történő én'ényesítése előtt.

Sajnálatos, hogy az önkormányzaton
belül az előre vivő munka helyett a múlt
ügyeinek folyamatos megtámadása a gya-
korlata egy-két képviselőnek. Ezekkel az
akciókkal nagyon sok, a jövő építésére
fordítható ügy hatékony intézésétől vonják
el a fígyelmet és az időt. Pedig saját múlt-
beli feladatuk rendezése, például a csatoma
bemházás lezárása lenne elsődleges feladata
az azért felelősöknek.

A 2000. év végén terveztük a
szennyvíztisztító bővítésének megindítását.
Ezt akadályozta meg egy képviselőnk, a
közbeszerzési eljárás és döntés elleni fel-
lebbezéssel. Hasonló módon járt el az OMS
Hungária Kft., ajelenlegi üzemeltetö cég is.
A fellebbezéseket visszautasította az arra
illetékes fómm. Ezzel több, mint egyhó-
napos időveszteséget okoztak a fellebbezők.

A bemházási tennivalókat illetöen a
2001. év feladatai adottak: az úthálózat re-

konstmkcioja, az önkonnányzati hivatal el-
helyezése, az orvosi rendelő építésének
megindítása, az iskola építés további ute-
meinek megindftása. A felsoroltak megvaló-
sításához a pénzfedezetet elő kell teremteni.

Továbbra is nagyon fontosnak tar-
tom a község életét befolyásoló együvé tar-
tozás szellemének erösítését. Az egymást
tísztelő párbeszéd kialakítása legyen a jövő
egyik fo tennivalója.
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2001. január

Az elmúlt év során sok önzetlen se-

gítség érkezett, vállalkozóktól, magán bel-
és külföldi polgároktól. Név szerint említve:
(a teljesség igénye nélkül) Meditop Kft,
Téglaipari Rt, Omninveszt Kft. Utilis Kft.,
valamint a svájci Madeleine Allenspach
asszony, és Wemer Klein német állampol-
gár folyamatos szellemi és anyagi támogatá-
sát. Kiemelem azon személyek szellemi se-
gítségét, akik pályázatok beadását készí-
tették elő. Az egyes feladatok megol-
dásához, illetve a döntések meghozáshoz
sok segítséget és információt kaptunk szer-
vezetektől és magánszemélyektől. Mindent
el kell követnünk, hogy településünk gaz-
dag szellemi kapacitást hordozó lakói a köz-
ségjavára gyümölcsöztethessék meglévő ta-
pasztalataikat, lehetőségeiket. Ma már köz-
ségünk állandó lakóinak száma a 3100-hoz
közeledik. A község minden szempontból
fejlődő községnek számít. Ezt erősíthetik a
községünkben működő intézmények, nagy
sikerű kis közösségek, egyesületek, társa-
dalmi szervezetek. Ilyenek például: a Zene-
iskolában működő hangszeres zeneoktatás
és az iskolai ének, színjátszó és táncmü-
vészet fejlődése, a helyi sport fellendülése,
a Tűzoltó Egyesület áldozatos munkája. és
az évtizedes hagyományokkal rendelkező
Német Nemzetíségi Dalkör és a most ala-
kult Magyar Dalkör működése.

Kapcsolataink a kömyezö települé-
sekkel, külíöldi partnereinkkel jók. Újabb
partneri viszony kialakítása folyamatban
van.

Közösségünk fejlődéséért munkál-
kodva és a sikerekben bízva kívánok köz-
ségünk lakóinak eredményes jövőt, békés
életet, és az ezredfordulótól ránk váró évek-
re sok sikert és egészséget!

Szegedi Róbert polgármester

' A tartatomból:
. Szabadidő-kultura-sport (S.oldal)
. A Civil Kör beszámolója (4. oldal)
. Régi hagyományok (4. oldal)
. AIapftványí beszámolé (4. oldal)
. HoiEzászőlás MO ugybeiB ( 5. oláal)



Beszámoló a Hírmondó

2000. évi munkájáról
Kedves OIvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket a Pilisborosjenői Hír-
mondó elmúlt esztendejéröl. Mint Onök is
tudják, a szerkesztöbizottság minden tagja tár-
sadalmi munkában dolgozik. Igyekszünk,
hogy a havi újság alapvető célját, a tisztes-
séges tájékoztatást megvalósítsuk.
Minden hónap elején jelenünk meg, úgy sze-
retnénk dolgozni, hogy a hírek frissek legye-
nek, s a tájékoztatás felölelje a falu legfon-
tosabb eseményeit, amelyek egy hónap alatt
történtek.
Tavaly kezdeményeztük a képviselőink ro-
vatát, láthatták, hogy a főbb bizottságok (egy
kivétellel) szívesen fogadták kérésünket, s a

bizottsági elnökök és a képviselők is beszá-
moltak munkájukról. A szabadidö, sport é.s
kultúra rovatban rendre beszámolunk a főbb

eseményekről, s szerény eszközeinkkel képe-
ket is közzé teszünk.

A múlt év áprilisában rövid ideig még a mcg-
szűnés is fenyegetett bennünket, de végül tá-
mogató cégek: Budavidéki Rt., a Meditop és
az Utilis Kft. továbbá az Onkormányzat ujra-
gondolt pénzügyi segítségévcl fennmaradtunk.
A pártatlanság jegyében minden névvel és
címmel ellátott, kézzel aláírt levélnek, véle-
ménynek teret adtunk és a továbbiakban is
adunk, kérésünk viszont, hogy a lapzártát,
mely minden megelőző hónap 15-e tartsák
be. Altalában egy visszajelzésre is helyet biz-
tosítunk. Havi lap lévén, újabb viszontválaszt
nem tudunk közölni.

2000 májusában pályáztunk az Európai Unió
által támogatott programra, melyet elnyertünk
és üktóber óla a Hírmondó EU Melléklettel
jelenik mcg, célja az Onök felkészítése és
infonnációval való cllátása a rövid idön belül
bekövetkező csatlakozásra. (No és természe-
tesen a feladványok megfejtőinek móltó jutal-
maxása!) Ennck a pályázatnak köszönhetően
alapvetö tárgyi l'elszcrclesünk elindulhatott
(eddig a szerkesztők saját gépüket kölcsö-
nözték az újságnak), természetesen számos
más költsóget továbbra is a leU<es szerkesztői
gárda állja (telefonok, faxok, intemet
használat stb. ). Ezeket a költségeket egyedüla
hirdetések révén tudjuk enyhíteni, kérjük és
várjukjelentkezésüket!

A szerkeszto bizottság nevében:
Fáyné Péter Emese főszerkesztő

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. JANUÁR HAVI HÍREI

Tájékoztató
a Kormány 2000. december 19-i rendeletéröl

(a Pénzügyminisztérium Pest megyei Allamháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálatától kapott sajtó anyag)

A családok támogatásáról szóló törvény alapján az állampolgárokat
családi pótlék, iskoláztatási támogatás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás illeti meg a törvényben
meghatározott feltételek szerint.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéröl szóló törvény
alapján 2001. július 1-től fogyatékossági támogatás állapítható meg.
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs ellátásairól
szóló jogszabály értelmében kereset-kiegészítés, átmeneti kereset-
kiegészitésjár.
Ezeket az ellátásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és igaz-
gatási szervei - a MEP-ek, valamint a foglalkoztatóknál működő csa-
ládtámogatási kifizetőhelyek folyósították.
A állami költségvetésböl teljesitett kifízetések átláthatóságának bizto-
sítása új ellenőrzési lehetőségek kialakítása és működtetése érdekében
2001. január 1-től a fentiekben felsorolt ellátások megállapítását és
folyósítását a területi államháztanási hivatalok (TAH) veszik át.
Január 1-töl tehát a területi államháztartási hivatalokhoz kell benyújtani
az érintett ellátások igénybejelentéseit, panasz és egyéb összefuggő
beadványait. A Pest Megyei Teruleti Allamháztartási Hivatal pontos
címe: 1052 Budapest Semmelweis u. 13.
Ezen kívül továbbra is működnek a kirendeltségek és a szokásos ügy-
félszolgálati helyek, ahol ezen ellátásokkal kapcsolatos ügyek intéz-
hetők. Nem változik az ellátások folyósítása azon jogosultak esetén,
akik családtámogatási kifízetőhelyektől kapják az ellátásokat, ökjövőre
is ott, a szokásos módon kapják az ellátásokat.
A hatáskör változással kapcsolatos módosítások nem érintik a család-
támogatási ellátások jogosultsági feltételrendszerét azzal a kitétellel,
miszerint a 18. életévükig gyámság alatt állók - amennyiben középfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytatnak - a továbbiakban a
saját jogukon jogosultak iskoláztatási támogatásra. A másik változás
pedig a beteg gyermekek után járó családi pótlék összege, amely
10.500,-Ft-ranő.

Hírek az óvodáról
Intézményünkben intenzíven zajlanak a különféle programok.
Természetesen ezek tartalmilag aktuális események. Mikulás érkezése
az óvodába, advent, készülődés a karácsony szeretett ünnepére. Ovó-
nénik, dajka nénik és minden dolgozó a gyerekekkel együtt
munkálkodik az ünnepi hangulat megteremtésén. Ezt a hangulatot sok-
sok beszélgetéssel, énekléssel, kézimunkázással meglepetések készí-
tésével érjük el. Ebben az időszakban kiemelten fontos a meghitt,
nyugodt légkör, csak így tud egy óvodás ráhangolódni az ünnepekre,
melyet mindenki izgatottan vár. Persze fontos, hogy már ebben az
életkorban megszokják, nemcsak kapni öröm, hanem adni is. Az űnnepi
készülődését megelőzte két kömyékbeli német nemzetiségi óvoda

Köszönetnyilvánítás
Pilisborosjenő Önkormányzata és a megsegítettek nevében köszönetet
mondok mindazon vállalatok vezetőinek, vállalkozóknak, aki a község
lakóinak közvetlen vagy közvetett pénzbeli megsegítésére pénzadomá-
nyokatjuttattak a Pilisborosjenőért Alapítványon keresztül.
2000. december 14-ig beérkezett 270. 000, - Ft a Meditop Kft-töl, a Bu-
dai Tégla RT-től az Omninveszt Kft-től. Adomány küldését jelezte az
Utilis Kft igazgatója is. Az adományok átadása megkezdődött. Játékok
beszerzésére átadtunk 20.000, - Ft-ot az Ürömi Bölcsödének, támoga-
tást adtunk Isépy Gábor református lelkész úr részére karitatív felada-
tok ellátására. További célok: a pilisborosjenői labdarúgó szakosztály-
ban labdarúgást tanuló gyerekek felszerelésének támogatása.

Szegedi Róbert
polgármester

Német Kisebbségi Onkormányzat hírei
Megjelent a 2001. évi német nyelvű naptár. A naptár kiadója az Or-
szágos Német Kisebbségi Önkormányzat. Bőséges tájékoztatást ad az
országunkban élő német nemzetiség kulturális, oktatási, hagyomány-
őrző tevékenységröl, életről.
A naptárára 450, -Ffdb.
Megrendelhető 2001 január 10-ig StampfRomán német kisebbségi ön-
komiányzat elnökénél. (Tel. 26/336-117)
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Eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk
valamennyi olvasónknak!

A Hírmondó munkatársai

meglátogatása. Ezt viszont a Karitász Csoport támogatása és a Német
Kisebbségi Onkormányzat adománya tette lehetővé. Külön busszal
mentünk, ajándékokkal. Weindort'-i korsóval kedveskedtünk a gyere-
keknek, és az óvó-néniknek. Közös játékkal kellemes délelőttöt töl-
töttünk vendéglátónknál. Megisincrtük csoportszobáikat, udvarukat.
Mindenki jól érezte magát, új élményekkel gazdagodtunk. A pilis-
vörösvári, solymári óvoda üdvözölte ezt az otletet. Szívesen, szeretettel
fogadtak. Tavasszal a mi óvodánk látja vendégül őket. A Karitász Cso-
port adományából még a mi gyerekeinknek is tudtunk ajándékot venni
karácsonyra, egy diavetítőt.
Minden kedves olvasónknak kivánunk boldog új évet.

Pápai fstvánné óvodavezető és az óvoda dolgozói

Isten nevében Boldog Uj Evet!

Imaszándék: Hogy a keresztények előnyben
részesítsék a felnövekvö nemzedék evange-
lizálását.
01. Ujév, Szűz Mária, Isten anyja

ünnepe
Sok bizonytalanság és számolgatás után im-
már mindnyájan tudomásul vehettük, hogy az
Ür idei, 2001. esztendejével megkezdődött a
XXI. század, beléptünk a Krisztus születése
utáni harmadik évezredbe. Mégis nagyon kö-
zönséges évnek tűnik ez a 2001-es esztendő.
Mert már nem hat az újdonság erejével, hogy
nem ezerkilencszázzal, hanem kétezerrel írjuk
a dátumot. Nem is kerek ez az évszám. véget
ért a Nagy Jubileum, a Szentév a maga nagy
eseményeivel. Es még csak nem is szökőév ez
az idei.
07. Vasárnap Urunk megjelenése

(Vfzkereszt)
A karácsony ragyogása fénylik e hónapon. A
lélek; ki felfogja, amit kapott karácsonykor az

től, szívesen, örömmel éli át e nagy ajándék
mibenlétét. Itt van a vízkereszt ünnepének
mondanivaloja a zsoltár szerint:

"Ime megjött a Fedelem, az Ur:
Királyság, hatalom és uralkodás ékesiti Ot"

A ma emberének nem kell évezredeken át
vámi a Megváltóra. Nemcsak hogy megjött,
velünk van, köztünk lakik. Nem kell fárdalmas
utat tennünk, mint a három királynak. Es mi
tudomásul vesszuk ezt? Mi a mi ajándékunk?
Hozzuk talán az

Istenszeretet aranyát?
Az imádság tömjénjét?

Az önmegtagadás mirhaját?
Ertünk testet öltött Jézus, segíts, hogy meg-
tisztult lélekkel hozhassuk Neked életünk
minden napjának aranyát, tömjénjét, mirhaját!
14. Évközi 2. Vasárnap
Ki volt Adám és Eva? Ujságokban, könyvek-
ben gyakran találkozhatunk bibliai tárgyú (ál)
tudományos "érdekességekkel". A címek har-
sogva hirdetik: "Megtalálták Noé bárkaját!",
"Létezett-e Adám és Eva?". Valóban léteztek

ősszüleink? Mit mond róluk a Szentírás? Mi a
helyzet ősszüleinkkel és a bűnbeeséssel? Eze-
ket a kérdéseket tettük fel Pacsay Fidél kapu-
cinus atyának, hogy válaszaival oszlassa el a
sokféle kiagyalt történetet, stílusosan szólva a
tohuva bohut.

A tohuva bohu- ezt a Biblia elején szereplő
héber kifejezést a pesti zsargon is használja -
azt jelenti, hogy a Föld kezdetben kietlen,
zavaros és sötét volt. Való igaz, sokféle zavar
kering a Szentírás körül napjainkban, sok
nehézséget okoz ajó fordítások gondja. Nem
elég a nyelvet tudni, ismerni kell az írások
korának emberét, kultúráját, viselkedését, gon-
dolkodásmódját is, mert e szent könyvek elsö-
sorban az 6 számukra íródtak. Különben a
mégoly pontosan lefordított mondatok is egy-
könnyen félreénhetök. Mondanék egy példát,
hogy milyen mélységek lehetnek egy-egy szó
mögött. (Folytatás a Hirmondó februári szá-
mában.)
21. Evközi 3. Vasárnap
"Az Ur lelke van rajtam, men folkent engem,

Elküldött, hogy örömhín vigyek a
szegényeknek,

S hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a
vakoknak a látást,

Hogy felszabadítsam az elnyomottakat és
hirdessem:

Elérkezett az Ur esztendeje."

28. Évközi 4. Vasárnap

Beszámoló a Pilisborosjenői Karitász Csoport
2000. évi munkájáról

Kedves Borosjenői Polgárok!
Az alábbi kis összefoglalóban tájékoztatjuk Önöket, hogy mit is
csinálfaink az elmúlt évben. Tettük a dolgunkat, a már ismert és
kedvelt kis boltban, a templomban, a Mónika Közösségben és
még sok más helyen a falu javára, elsösorban a kisgyerekek és
a^ idősek érdekében.

Gyermekeinkre gondoltunk, mikor az óvodának kirándulásra
adtunk hozzájárulást, az iskolásoknak tankönyvre, valamint a
biológia verseny díjaira. A kis iskolások számára fajátékot vet-
tünk, kedves köszönö levelük még most is kint van a Jótékony-
sági Bolt hirdetőtábláján. Természetesen a falubeli gyerekek él-
vezték a héregi táborozást, ahol 8 napig 30 gyermekünk nyaralt.
A hittanosoknak édességet vettünk, az elsőáldozóknak imaköny-
vet. Támogattuk Sági Kati néni kézműves táborát és a karácso-
nyi mézeskalács-sütést is.
Időseinket megköszöntöttük a farsang alkalmával, Húsvétkor és
az Idősek Napján, valamint Mikuláskor és Karácsonykor. 45
idös barátunkkal utaztunk el egy napos kirándulásra Pannon-
halmára.

A borosjenői gyertyás felvonulások (Húsvét, Rozália nap)
gyertyáit is mi vásároltuk meg.
A rövid felsorolás még nem is érzékelteti azt, hogy a falu jó mi-
nőségű, használható ruhaneművel és háztartási eszközökkel
is gyarapodott, s mint már hirt adtunk róla, felkaroltunk egy
árvíz sújtotta falut, a Tisza menti Csépa községet, a Karitász ru-
háiból, a Kántor úr által adott élelmiszerekböl és a Pilisboros-
jenőért Alapítvány révén kapott ágyakból három teherautónyi
segélyt tudtunk adni.
Pártfogoljuk a vörösvári Speciális Otthont, ruhákat juttatunk
rendszeresen, amiért nagyon hálásak.
Végezetül kérjük, hogy ha használható, jó állapotú ruha, ház-
tartási eszköz vagy bármi más segítséget fel tudnak ajánlani,
keressenek meg bennünket, mi eljuttatjuk azt a rászorulóknak.
Szeretettel köszönjük támogatásukat, várjuk Önöket a Jótékony-
sági Boltban szombaton reggelente!

ász Csoport tagjai:
Bal' s' efné, Czigány házaspár,

F ' h tpár, Heves házaspár,
J á á losné, Kazár Józsefné,

e 'né Hor/áth Anita,

ifj. Schies l ncné és id. Schieszl Ferencné

A PILISBOROSJENt I
ZENEISKOLA KARÁCS( NYI

HANGVERSENYE

December 20-án került megrendezésre
a már hagyománynak számitó koncert a Zene-
iskola rendezésében. A Művelödési Ház nagy-
terme ezúttal is megtelt, s örömmel volt ta-
pasztalható, hogy nem csupán az előadó gye-
rekek hozzátartozói. hanem a zenét kedvelő

közönség is ellátogatott ezen rendezvényre. A

KUL ÜRA SZABADIDÖ - SPO

készülődést, várakozást a karácsonyi dallamok
felcsendülése igazán fokozta. A tanulók mű-
sorszámai után a tanárok előadását is élvez-

hettük. Fuvolán Kutas Dominika tanárnő, gor-
donkán Vas Katalin tanámö, trombitán a Ze-
neiskola vezetője, Hoós Sándor zenélt ajelen-
lévöknek. Legvégül egy Betlehemes játék ré-
szesei lehettünk, melyet sok-sok tiszta hangú,
bátor kis előadó mutatott be nekünk.

S hogy kiknek köszönhetjük ezt az estét?
Ime: László Fanni, Tóth Agnes és

Horváth Viktória - fuvola

Szőke Réka, Tóth Attila és Kiss
Márk - zongora
Dér Zsolt. Bereczki Antal - trombita

Horváth Orsolya - furulya
Sági Zsolt - tenor kürt
Radics Eszter és Veréb Anikó

- gordonka
A koncerten zongorán kísért Széll Agnes ta-

Köszönet a hangulatos műsorért a tanulók-
nak, s az őket felkészítő zenetanároknak!



A Pilisborosjenőért Alapítványról

A Pilisborosjenőért Alapitvány 9. éve müködik községünkben. Hlsösorban a
kulturális-. sportélet támogatását, a szociális hátrányokkal élök segítését
tűzte ki eélul. Alapítványunk kuratóriuma minden évben konkrét feladato-
katjelöl ki a célok megvalósítása érdekében.
Önálló civil szervezet, amely a támogatói adományokból és az l%-os hoz-
zánk irányitott összegekből gazdálkodik. Ebben az évben a támogatottak a
következő szervezetek. intézmények. rendezvények voltak /a felsorolás
időrendbeli és nem fontossági sorrend!/:
- Millenniumi kalendárium: 50. 000 Ft,-
- Sportegyesület- kézilabda szakosztály: 150. 000 Ft,-
- Sport Egyesület- futball szakosztály: 100. 000 Ft,-
- Ezüsthegyi Boros Gazdák Egyesülete: 100. 000 Ft,-
- Ovodai gyermekek úszásokt. támogatása: 50. 000 Ft,-
- Könyvtári támogatás: 30. 000 Ft.-
- Szociális támogatás-iskolakezdési segitség: 60. 000 Ft,-
- Természetjáró Kör rendezvényeinek tám. : 30. 000 Ft,-

30. 000 Ft,-
200. 000 Ft,-
170. 000 Ft,-
100. 000 Ft,-

. 070. 000 Ft,-

Néptánc-táncházi támogatás:
- Szüreti Mulatság támogatása:
-Óvoda:
- Iskola:

Mindösszesen: 1. 070. 000 Ft,-
Alapitványunk minden évben új és új fdadatokat tűz ki. melyet az Önök
segitségével tudunk megvalósitani. 'l'ovábbra is számitunk. mind a dologi.
mind az anyagi hozzájámlásukhoz. Mottónk változatlan: "Sok kicsi sokra
megy".
Minden kedves polgárnak egészségben, eredményekben és szeretetben gaz-
dag újévet kívánok:

Bereczkiné Szendrey Éva az Alapitvány titkára.

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk l%-át ajánlják a
Pilisborosjenőért AIapítvány javára.

Adószám: 1866252-1-13

A CIVIL KÖR éves beszámolója

A Pilisborosjenöi Civil Kör az 1900-as évek
elején már működött, de elmosta az idők vihara.
Most a millenniumi évben újra megalakult, célja
ugyanaz mint régen: lehetöséget nyújtani az em-
berek közti kapcsolatok. beszélgetések kialakulá-
sára, amiből sokféle jó szándékú tevékenység is
kicsírázhat.

A Hirmondó ápríiisi számában tettük kö2zé

felhivásunkat, minden borosjenői polgárt hiv-
tunk - és hivunk ma is - bárki részt vehet össze-

jöveteleinken, amit havonta egyszer tartunk.
Egy kezdeményezésröl nem lehet elöre tudni,

hogy mi lesz belőle. Falunkban kialakult egy
lelkes kis csoport - mintegy 15-en jönnek el
rendszeresen körünkbe - megbeszéljük a falu
kisebb ügyeit, előadásokat hallgatunk, és jól
érezzük magunkat. A polgármester és az alpol-
gármester Ur is sokszor eljött. Igy felvetéseink,

Régi hagyományok Pilisborosjenőn I.

Ai alábbi hagyomány ismertetoje a WEIN-
DORF c. könyv alapján íródott, mellyel új soro-
wt beindítására swretnénk vállalkowi. Kérjüli,
amennyiben seglteni tudja ezen rovat összeálli-
tását, fegye meg! Köszönjük!

A SZENT CSALÁD SZÁLLÁSKERESÉSE

A szálláskeresés december 14-23 időszakra esett.

Kilenc család nö tagjai álltak össze a szálláskere-
sésnek ezen esti adventi ájtatosságára. Egy képet,
melyen az áldott állapotban lévő Mária ült sza-
márháton, és mellette ment József, estéről estére,
házról házrajárva vittek magukkal. A házba be-
lépéskor a következő szavakkal adták át a képet a
ház asszonyának:

irát, fogadd házadba a szálláskereső párt,
o szeplőtelen szüzeí!
Ne csak ma és holnap tiszteld őket, hanem

mindig gondod legyen rá!
A ház asszonya a képet átvette és Igy válaszolt:
Légy üdvözölve Szűz Mária, örömmel fogadlak
be otíhonomba.

Tisztelni akarlak teljes szivemből, Te se hagyj el
engem halálom óráján!
Az üdvözlés után közösen imádkozták az Úr-
angyalát, és közösen énekelték a szálláskeresö
éneket:

Az esti harang halkan szó!
Hol Mária és Józsefbarangol.
A betlehemi esti csendben. szállásukat keresik ök.

javaslataink közvetlenül az illetékesekhez jutot-
tak, akik a légkörnek megfelelöen - hivatali kö-
töttségek nélkül - mondhatták el véleményüket.

Többen javasolták magyar Dalkör szerve-
zését, eröteljesen támogatták a német nemze-
tiségi énekkar tagjai is. Felkérésünkre Czigány
Ferenc nyugdíjas igazgató Ür vezeti - hangulatá-
ról az idösek napján ajóizű közös éneklés ízelitöt
nyújtott. A Dalkör él, reméljük, hogy további
dalos kedvű tagokkal bövül.

Nagysikerü előadást tartott körünkben Petrán
Lajos mezökövesdi nyugdíjas tanár Úr, melyben
az ide telepítés körülményeiröl is beszélt. A szü-
reti mulatság előkészitését Bereczkiné Szendrev
Eva ismertette. A TELEHÁZ programról Dr.
Besenyei Gáborné szerzett érdekes videófilmet.
amit ki is egészített. A Pilisborosjenöi régi ad-
venti szokásokról Stampf Román tartott hangu-
latos kisetöadást - magunkat is oda képzeltük a
régi gyerekek közé. Altalában a népszokásokról

Eljött közénk a megváltó és a világ nem ismerte
/<-/.
Egy ház e!é érve, bekérezkednek:

-Jó emberek nyissatok ajtót, messzi útróljövünk,
adjatok hát nekünk szállást!

-Fogd afeleséged és menjetek fovább,
Számotokra nincs szállásunk.

Csakpémért kaphattok szállást nálam.
A pár tovább barangolt.
Moria és József Betlehem város szélén
Egy istállóban találtak szállásra.

Ezután litániát és rózsafüzért imádkoztak. Az esti
összejövetel körülbelűl 1 órát tartott. Utolsó nap
a képet kisorsolták: annál a családnál maradt aki
a 9-es számot húzta. A család kiemelkedő helyre
tette otthonában.

Az adventi idöszakkal kezdődött az új egyházi
év. Ebben az időszakban a hívöknek reggel 6 órai
kezdettel szentmisét tartottak, amit roráténak
(hajnali szentmisének) hívnak. A munkába menö
emberek és a misére menök találkoztak. A hajna-
li hangulatot átjárta a megváltó Jézus közelgő
születésének misztikuma.

Az adventi koszorú 3 lila és egy rózsaszinü
gyertyából áll. A lilg a várakozás színe, a rózsa-
szin a fokozott örömé a közelgö ünnepre.

A hagyományok közül a betlehemezés kisebb-
nagyobb közösségekben ujraéled. mint például az
általános iskolában, a zeneiskolások koncertjén,
valamint az irodalmi kör tagjainak szereplésében
is láthattunk szép előadásokat. Jó lenne, ha az ün-
nep szelleme nemcsak ezen a pár napon, de egész
évben átjárna bennünket!

ü. D.

beszélt Kardos Katalin - évezredekre vissza-
pillantva sok olyan tényt megvilágitott amire
eddig nem gondoltunk. Kárpátalja múltjáról
tartott előadást Medveczky Miklós festöművész
aki családjával együtt onnan költözött falunkba.

Sok tervünk van a jövöre, például a mille-
nniumi ünnepségekre is. A téinákat a Hinnondó-
ban mindig közöljük.

Ezúton köszönöm meg a Civil Kör aktiv tag-
jainak a lelkes részvételt, ajobbító szándékot és
az összejövetelek baráti hangulatát.

Következö összejövetelünk január 9-én ked-
den lesz a Művelödési Házban este 6 órakor.
Témaja az ifúság testi nevelése. Az iskola
igazgatóját és az óvoda vezetöjét felkérjük is-
mertetés tartására. Hívjuk és várjuk az érdeklödö
szülőket is.

dr Fáy Arpád

A Mikulás ellátogatott községünk intézményei-
be is.

András napi bál, melyen még szabad volt a tánc.
A mulatság végén a koszorú első égő gyeUyaja
már a várakozás kezdetétjelzi.

Hozzászólás " A Ne"MO" E{
javaslatáhoza belterülett

násokkal kapcsolatban" c. <

Pilisborosjenő közélete ismét forrásbE
az EUROINVEST RT. az Oröm és Pil
közötti kárpótlási földek egy részének
érdekében az érintett ingatlan tulaji
vételi ajánlatot tett.

Az ajánlat szerint az Euroinvest Rt.
forgalmi érték többszöröséén (4000. - Ft/i
áron) megvásárolná az érintett ingatlani
céllal, hogy ott lakóparkot alakítson ki.

A lefolytatott egyeztető tárgyalásol
megbízottjaként ismertettem azokat a
melyek befolyásolhatják az ingatlan ti
döntését:

az ingatlanok jelenlegi forgalmi i
500Ft/m2.
ezen a területen várhatóan kereszt

MO autópálya
saját erőből való épitési teri
kialakítás több száz millió Ft-ot .
"ebből az összegből az ÖnkormE
dasági. helyzete miatt nem tud részt
a terilletre új rendezési tervet keller
mert ájélenlegi telekhatárok változ
nem alkalmasak az épitési terület ki
az ingatlan tulajdonosok egy rész
landó, vagy képes a költségek rá
megfinanszírozni
a belterilletbe vonás akkor lehetsi
MO autópálya meghiúsul

, a községnek a terilletre vonatko
jóváhagyott rendezési terve.
az aggíomerációs terv kormány s
hágyásával az Önkormányzat befol
hetöségé nagy mértékben csökken.

A szándékok bemutatására szolgáló e
a tulaj'aonosokkal folytatott egyeztető tái
a NeMO Egyesületből többen is részt vet

Az ott elhangzottakkal kapcsolatbi
borosjenői Hirmondóban megjelent
Péter "VédjÜk a kömyezetünket" cimu
valamint a NeMO Egyesület Elnökségén
biakban NEMOEE) javaslatai.

A felvetett gondolatok két témal
csoportosithatók. Egyik témakör az MO a
valósításának esélyei, a másik a
csatolásokból származó pénzmozgásokl
latos felvetések.

Mivelaz MO-al kapcsolatban kevés
zésre állő információ az Euroinvest ]

Nagy Bélá mémököt a Műszaki Egyet
hogy azMO-val kapcsolatban mondjael \

Szeriiite több esélyes az MO-ás ügye.

1. MO'nem valósul me : ebben az (
érintétt terülét alkalmassá válik laki
valöfejlesztésre.

2. Az MO e szerű út iellemzőkkel i
Elönye: a Bécsi út forgalma széts;
vul a falu megközelíthetősége. Ves
meghő az átmenő forgalom, az
ingatlanok területe és lakóértéke cs(

3. Az MO autó ál °' 't j(
me valósul: A 10-es és 11-es út é
forgalma nőne. Az Ml és az M3 1.
tsolat lényegesen lerövidülne.

Ha a nemrég felvetődött Gödöllői
csatlakozás megvalósulna, ez indokolatli
az MO északi és nyugati szektorainak mej

Fenti véleménynek ellentmond az,
borosjenő és Üröm községek rendezési te
másom szerint - pontosan azért nem ke
gadásra, mert egyik település sem tervezl
nvomvonalát.

képességét is, mert a Bank a hitelképesség birá-
il figyelembe veszi a taUozásokat.
rendelet tervezet intézkedik a pénzek elosz-

il is. Szó szerint " Ennek mértékét 1/3-2/3

legfeljebb 1/2-1/2 arányban javasoljuk meg-
ozni az önkormányzatjavára." A dolgok eddig
/ működtek, bár az Önkonnányzat a bevételeit
S 100%-ban osztotta meg önmagával. Jó lenne
, hogy az Önkormányzat ajavasolt megoldások

azt fogja-e választani amikor ajövedelmeket
i%-ban vagy 50-50%-ban ossza meg saját ma-

rendelet tervezet kivételt tenne az öt éve már
lorosjenőn lakó ingatlantulajdonosokkal egy

ezen belül 1200 m2 erejéig. Ez azt jelenti,
az EUROINVEST ajánlatával érintett területen

.endelet 24 tulajdonost érintene. Tehát a bevétel
[ Ft lenne öt év alatt. Ez az összeg úgy érzem,

nem nagyon növelné az Önkormányzat
;asterét.

z Euroinvest Rt. - amely tárgyalásait több helyi
eti személy felkérése alapján kezdte meg - az
irmányzat képviselőivel és tisztségviselöivel
artott tárgyalások során felajánlotta, hogy
nényes tárgyalások esetén 100 millió Ft önkén-
izségfejlesztési hozzájánilást fizet egy összeg-
nem befolyásolva annak felhasználási módját.
z összeget az NEMOEE-nek "átgondolf'javas-
il sikerült letomásznia 24 M Ft-ra, ezt az ösz-
:t is öt évre elosztva.

december 12-én megtartottutolsó tárgyalással
ilt a Pilisborosjenő és Üröm közötti ingatlanok
iárlásával kapcsolatos szándékfelmérés sza-
L.

befektetö pontot kiván tenni az ügy végére,
február végéig adott időt az adás-vételi szer-
;i megbízások megadására. A hátra lévö két hó-
alán elegendö lesz az ingatlan tulajdonosoknak
merült tények és információk alapján olyan
u-ozására, mely meggyözödésük szerint szá-
a legkedvezőbb.

Nagy István
igazságügyi épitési és ingatlan szakmémök

/ az el8t8 számban közölt cikkböl
rül a NE"MO" véleménye más!
fazdaságilag egyébként értheteílen,
snnyire rossz az üzleí, vajon miért
kli 07. Euroinvest Rt.-t?
tívjuk a telektulajdonosok flgyelmét,
v lépéseiket nagyon gondolják meg!
kesztoségünk ezzel a viíát a maga
érffllewrta.

ediktír jianikfir!
Test^-és

Tállalok!

Híázhoz is megyek.
350-662

Bccső ICatalin
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Dr. Kovács Levente
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Dr. Kovács Levente
Dr. BorsiZsófla
Dr. BorsiZsófla
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Dr. Kovács Levente
Dr. Baksa Éva
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12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
,5. Dr.
16. Dr.
17. Dr.
18. Dr.
19. fír.
20. Dr.
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22. Dr.

HorsiZsófla
BorsiZsófia
BorsiZsófm
Kovács Levente

Csúcs Orsolya
BorsiZsófia
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsotya
Csúcs Orsotya
Kovács Levente

Uröm, Honvéd u. 24.
Uröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj., Rákéczi u. 18.
Üróm Doktor S. u. 21.

23. Dr. Csúcs Orsolytt
24. Rr. BorsiZsófla
25. Dr, BorsiZsófia
26. Dr. BorsiZsófia
27. Dr. BorsiZsófla
2S. Dr. Rorsi Zsófla
29. Dr. Kovács Levenh'

30. Dr. BorsiZsófia
31. Dr. BorsiZsófia

351-410
350-440
336-007, 06-30-2620415
06-20-9535-187

Ejszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig

Hétvégén:
péntek
14°l)-töl
hétfö

reggel 8-ig

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sílrgősségi ellátást bíztosítják

H 8-13-ig Dr. Péterffy L. (Üróm rend.) 350-224
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend. ) 336-308

K 8-13-igDr. HortiSzilvia(Orömrend.) 350-224
13-18 Dr. VenezIlonafPbj. rend. ) 336-187

SZ 8-13-igDr. VenezIlona(Ürómrend.) 350-733
13-18-ig Dr. llorti Szilvia (t)röm rend. ) 350-224

CS 8-13-igDr. KovácsGyörgy(Pbj. rend.) 336-308
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Oröm rend. ) 350-224

Biztosítások kötése, befektetési tanácsadás az Ön lakásán
vagy munkahelyén! Porta biztosítás:

lóistállók, állattartó telepek teljes körű biztosítása.
Hitelfedezeti biztosítások gyors ügyintézéssel.

Hivjon! tel/fax: 06/26/343-664 mobil: 06/20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Urüm Pf: 11.

Eladó!
80 literes ARISTON villanybojler 1 1/2 év garanciávaljó állapotu

Minszk mélyhűtős hűtöszekrény, 3 db bontott ablak
06-60-337-035

Háztartási gépek
javítása

Mosógépek, centrifugák, hötá-
rolós kályhák, villanybojlerek,
Hajdú gépekjavítása.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
- megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
hírlap vasámap is kapható a

PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

M-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-12 ; 14-17

Szom: 7-13; Vas: 8-10

Csempézés,
márvanyozás,

kisebb kőműves munkák

garanciával.

Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

Kevélygáz Bt.
és Epületgépészeti Betétí

Társaság
2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila
magántervező

Központi tíitöberendezések, si'cllözK'lés.
klimatizálás, propán-bután gázellát.is, vizcllii-
tás. csatomázás. kulsö csatornabekötésck

tervezése és a kivitcle/. cs iiiegszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése. engeclélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetc-
sek készitése. Gázkészulékjavitás és szerelés.

UGYVEDI IRODA
2097 Pbj. Ken köz. 4.

Kerényiné dr. ('iaray llédi ügyvéd
a Pest megyci Ifgyvédi Kamara tagja

Bt. -k alapitása a/ líj giizdasági lörvény
szerinl. Orökösiidcsi. házassági,

polgárjogi, bérleti, megbizási, adásvéteti
sxer/ödések. stb... Vcgrendelet

elkészilése. Jogi taiiács;idás
Bejetentkezni lehct:

hétköznap ll-19ktteötta
336-504-es telefonon

PILIS 2000
INGATLANKÖZVETÍTŐ

KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú
bérbeadás külföldieknek is, számitógépcs

adatfeldolgozás, értékbecslés,
ügyvédi közremüködés.

Elsősorban Pilisborosjenő, Oröm,
Budakalász területén lévő

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

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

szombat:l0-14
Ugyvezető igazgató: Kerényi István

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztositás

ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráiga

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:

8-13és 14-18óráig
Péntek:

8-13és 14-17óráig
Szombaton:

8-12óráig

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

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

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: liomok, sóder,
termöföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljeskörű
szállítás kedvező áron'

Nvitvatartás:

hctí'ötöl - ptintekig 7-17-ig
06-26-336-466. 336-188, 336-066

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek uzembe-

helyezése.

UPC Direct
szerelése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001

,
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VASKERESKEDELMI Kft
Vasanyagok kis és nagykercskedelme

Solymár, (Szarvas) Becsi úl 39.

Betonacélok, zártszelvónyek. csövek, 1, U. T, acélok, szögacélok,
lapos acélok, kör- és iiégyzctacélok, hegesztell hálók, durva és

fínomleniczek. huzalok nagy választékban.
Készleten nem lévö anyagok szállitása 24 órán belül. központi

telepünkröl.
Kngedmények a kisker árbúl:

50.000,-Ft felett 5 %
200.000,-Ft felen 8 %

Felhasználóknak mennyiségtől függetlenul 5%
Viszonteladóknak nagyker. ár'

Uá^hozszállítást vállalunk!

Nyitvatartás- H - P 7 - 16 Szom. : 7 - 12
.Icl/rax' 06-26-363-900 ; 06-20-9-563-900

rT>yT?-T>T->?n>'rTTTT^WTTTTTTTV>yfY>TT''>'t''>''>'>TTTT?'??TT'>'!''?'

Alapitotta: az Onkormányzat Kepviseló Testiilele
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármesler
Felelös s^erkesztö. F'áync dr, Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16 Tf 06-26-336-Ö2S, [-ax 06-26-336-313
Typográfia: Windisch László. Nyomdai niunkák: Róniai lit.
Engedély s/ám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjcszti: a Magyar Posta
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8. évfolyam 2. szám

Kedves pilisborosjenői Polgárok!
Közeledik a népszámlálás, ez alkalomból

tesszük közre az alábbi irásokat.

A MAGYARORSZÁGI

FijÉPSZÁMLÁLÁSOK RÖVID
TÖRTÉNETE

A népszámlálások hazánkban már több mint 130
éves múltra tekintenek vissza. Az 1867-es kiegy'e-
zést követöen az önálló magyar államapparátus
szerveinek felállitásáva! egyidejiiJeg alakult meg
az Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium keretei
között a statisztíkai szolgálat. Ennek a hivatalnak
a 132 éves tevékenysége alatt épült ki a kűlönbö-
ző magyarországi összeirások nemzetközi vonat-
kozásban is elismert rendszere.

Bár a szakirodalom az elsö magyarországi
népszámlálásként az 1784 és 1787 között tartott
összeírást nevezi meg, de a statisztikai szolgálat
megalakulásának köszönhetően államigazgatási-
lag támogatott, általános adatgyűjtési szándékkal
szervezett népszámlálást először 1870-ben vé-
geztek Magyarországon. Ezután - az Európa
legtöbb országában bevezetett gyakorlathoz iga-
zodva - általában tízévenként követték egymást a
népszámlálások. A népszámlálások tematikájá-
nak kidolgozása során a hivatal figyelembe vette
az adott időszak legfontosabb gazdasági, társa-
dalmi kérdéseit. Igy például a két világháború
után tartott népszámlálások esetében fontos
szempont volt a háborús veszteségek feimérése, a
népvándorlás mértékének és a tulajdonviszonyok
változásának megismerése. Az 1970. évi nép-
számláláskor prioritást élvezett az új gazdaság-
irányitási rendszer bevezetésének eredményeiröl
gyűjtött információk feldolgozása, mig az 1980.
évi program kiemelt figyelmet forditott a társada-
lom rétegződésének vizsgálatára.
Előzmények
Magyarországon az elsö - mai értelmezés szerint
is - népszámlálásnak tekinthetö összeirást Mária
Teréziának egy rendelete alapján próbálták meg-
szervezni és végrehajtani. A királynö 1780-ban
bekövetkezett halála miatt. az intézkedés végre-
hajtása fiára, II. Józsefre várt. Az iisszeirás 1 784

A tartalomból:
A népszámlálásról (1-2. oldal)
Közlendők, tájékoztatók (3. oldal)
A szennyvíztísztítóról ( 4. oldal)
Anyakönyvi adatok 2000-ből (5. oldal)
Egyházi hírek (5. oldal )

és 1787 között sikeresen lezajlott. II. József
1790-ben váratlanul meghalt, igy az össze-
gyüjtött adatok feldolgozása nem készült el tel-
jességgel. és a király reformjaihoz csatlakozó
hasznosításuk is elmaradt.

Mivel aktuális adatokra katonai célból továbbra

is szükség volt, a II. Lipót által összehívott
országgyűlés 1790-ben jóváhagyott egy újabb
népszámlálás megtartására vonatkozó rendeletet.
Az elkövetkezö évtizedekben ebből csak rész-

összeirásoktörténtek(1805, 1820. 1838, 1850 és
1857-ben).
1870
A napóleoni, majd a poroszokkal vivott háborúk
után az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
bukásával még jelentösen domináltak a katonai
érdekek, de a háborús veszteségek pontos fel-
mérése miatt is elengedhetetlenné vált egy teljes
körű lakossági összeirás végrehajtása. 1857-ben
megszületett a császári rendelet a népszámlálás
megtartásáról. A korábbiaknál körültekintőbb

szervezés ellenére, de megfelelö végrehajtási
utasítások hiányában ez az összeirás nem hozta
meg a várt eredményt, igy az összegyüjtött ada-
tok kiegészitésre szorultak.

1867-ben a kiegyezés reményt nyújtott arra, hogy
Magyarország állam- és közigazgatásában egy
önálló, saját érdekeket kiszolgáló rendszert lehes-
sen megalapozni. Ehhez ismét népszámlálásra
volt szükség. Ennek megszervezését az akkor
alakult Statisztikai Szakosztályra bizta az Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztérium. Ennek Nép-
számlálási Bizottsága a megfelelö előkészitésre
két évet szánt. igy azt 1870-ben hajtották végre.
A késöbbiekben a statisztika szerepe erösen meg-
növekedett. Egyre többen felismerték, hogy a tár-
sadalmi és gazdasági intézkedések, döntések
elengedhetetlen alapja a számok, adatok és
összefiiggéseik pontos ismerete. 1874-ben az or-
szággyülés megalkotta az első statisztikai tör-

vényt, amely alapjául szolgált a további nép-
számlálások adatainak szakszerü feldolgozásá-
hoz. Ettöl kezdve beszélhetünk átfogó. koncep-
ciózusan f'elépitett statisztikai publikációról,
melyben összesitették. és minden érdeklődö szá-
mára hozzáférhetővé lették a nepszámlálási ada-
tokat. A népszámlálási bizottságok munkáját a
helyi közigazgatási szervek scgítették az ország
egész területéii, A iiéptí.sségi adatok részleteseii
kitértek az összes olyan kérdéscsoportra, melyek
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ismeretében pontos képet és ismeretet lehetett
alkotni a lakosság valós összetételéröl. a társada-
lom helyzetéröl.
1900
A századfordulót közvetlenül megelőzö mille-
nniumi ünnepségsorozat hosszú éveken át hatás-

sal volt a magyar társadalmi és politikai életre,
valamint komoly változásokat hozott a gazdaság-
ban is. Az összességében kedvezöen változó, mo-
dernizálódó országban ismét kiemelt szerepet ka-
pott a már egyébként is esedékes népszámlálás.
Az 1900. évi népszámlálás elökészítésének és
lebonyolitásának sikeréhez jelentős mértékben
hozzajárult a hivatalos statisztika országos szer-
véröl szóló 1897-ben hozott törvény. Az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal, bár minisztériumi veze-

tes alá tartozott, kellő önállóságot kapott mükö-
déséhez. Elönyös volt az 1900. évi összeirás
számára, hogy a tízévenként tartott népszám-
lálások közötti időszakokban is történtek külön-
bözö szervezett összeírások, mint az 1893. évi ci-

gányösszeírás. az 1895. évi általános mezögaz-
dasági számbavétel. Ezek során kialakulhatott
egy sok tapasztalatot szerzett szervezői és végre-
hajtó gárda. Ugyancsak kedvezően befolyásolta a
szakemberek munkajának fejlödését az 1895-től
gyakorlattá váló állami anyakönyvezés.
1920
Az I. világháború eseményei miatt az 1910-es év-
tizedben nem volt alkalom sem a statisztikai

munkák, sem a népszámlálási elökészités fejlesz-
tésére. A háborús évtized végén - elsösorban
közellátási célok miatt - két népösszeirás volt.
Ezek az adatok nagyon hamar elavultak. és az
1920 áprilisában tartott összeirás is csak némi
technikai segitséget tudott nyújtani a népszám-
lálás elökészitéséhez, melynek eredményeire,
adataira nemcsak a népesség alakulásának meg-
ismerése, a gazdasági és tudományos élet érdek-
lödése okán volt szükség, hanem az 1. Világhá-
borús veszteségek pontos felmérése miatt is. Az
adatok feldolgozásában jelentös szerepet játszot-
tak a szükös anyagiak. igy a korábbi feldolgozási
gyakorlaton az illetékesek nem tudtak érdemben
váltoxtatni, pedig Európa fejlettebb országaiban
inár ekkor megkezdődött a gépi adatfeldolgozás.
1949
A II. világháború utáiii clső népszámlálás 1950
végcn lett volna esedékes. az idöpont előrcho-
zásához azonban számos országos érdek
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' A Civil Korről (6. oldal)
. A Nebuló Alapítvány hírei (7. oldal)
. Tájékoztatás a Pest megyei Közgyűlés
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' Orvosi ügyelet (8. oldal)



kapcsolódott. A háborús veszteségekröl, valamint
a jelentös méretet öltött népvándorlásról csak
becslések álltak rendelkezésre. Az adathiányokje-
lentőségét növelte az is, hogy az 1941. évi nép-
számlálás t'eldolgozása nem volt teljes körü, igy a
kellö ismereteket adó publikálás elmaradt, a fel-
dolgozott adatok pedig szinte teljesen elavultak.
Szükitelték a számlálóbiztosként kijelölhetök kö-
rét. a közremüködőknek ajegyzök elött munkajuk
pontos elvégzésére. illetve a szükséges titoktartási
kötelezettségük miatt esküt kellett tenniük.
Ezútta! különös hangsúlyt kapott a népszámlálás
propagandaja. Szükség is volt a népszerüsitésre,
hiszen a háború okozta szenvedések és zűrzavar

közeli emlékként élt még az emberekben. A pro-
paganda szolgálatába állhatott a már országosan
elterjedt rádiózás és a sajtó, valamint a fílmhíradó.
A népszámlálás elörelátó szervezésének köszön-
hetöen az 1949-ben használt kérdések, metódusok

már majdnem minden tekintetben megfeleltek az
ENSZ által az 50-es évektöl kialakitottnemzetközi

ajánlásoknak. Az összeírás nyomtatványai leegy-
szerűsödtek, az alapdokumentumok a számlálólap,
az anyakönyvi összeirólap és a népszámlálási nyil-
vántartólap voltak.
1970
Az 1970. évi népszámlálásnak elsösorban az 1968.
évi gazdasági reformot követő gazdasági változá-
sokat, és ezek népességre gyakorolt hatását kellett
feltárnia. Ennek érdekében minden korábbinál szé-

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A
NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL

KÖTELEZÖ-E ADATOT SZOLGÁLTATM?
A népszámlálás végrehajtását törvény rendeli el. A
törvény szerint nem kötelező a nemzetiségre,
anyanyelvre, vallásra és fogyatékosságra vonatko-
zó kérdésekre válaszolni. (Ha a megkérdezett val-
lását be akarja fratni, de a számlálóbiztos elfelejti a
nem kötelező kérdést feltenni, akkor erre fígyel-
meztethetö.)
AZ ADATSZOLGÁLTATAS MEGTAGADÁSÁNAK MI
A KÖVETKEZMÉNYE?
A statisztikai törvény szerint szabálysértés a vá-
laszmegtagadás, amiért pénzbüntetés róható ki. A
Központi Statisztikai Hivatal azonban a kellö tajé-
koztatással és a számlálóbiztosok megfelelö felké-
szitésével igyekszik az Önök bizalmát elnyerni,
hogy ez a rendkívül fontos adatgyüjtés gördulé-
kenyen mehessen végbe.
SZÜKSÉGES-E SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK BE-
MUTATÁSA A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁ-
HOZ?
A törvény előírja, hogy valóságnak megfelelő ada-
tokat kell bevallani. de a számlálóbiztos nem elle-

nőrizheti, hogy a megfelelő igazolások és okmá-
nyok valóban megvannak-e, és ha igen, a bevallott
adatokat tartalmazzák-e. A számlálóbiztosnak

kontroll nélküi el kell fogadnia a válaszokat, ieg-
feljebbjavasolhatja az okmányok felhasználását.
MlÉRT KELL A LAKÁSOKAT ÖSSZEÍRN1?

Az 1870-es népszámlálás óta, azaz 130 éve gya-
korlat az, hogy összeirják a lakásokat is. A nép-
számlálás tehát nemcsak az egyes személyek ada-
tai, de a lakások teljes körü összeirását is jelenti.
Ha sikerül összekapcsolni a személyek, a csalá-
dok, a háztartások és a lakásokjellemzöit, akknr a
népesség lakáshelyzetéröl és lakásvagyonáról
nemzetközi szinten is összehasonlítható adatsorok

születnek. Eppen ezért kérdezik meg Onöktöl azt.
hogy milyen típusú lakóegységben élnek, annak
milyenek a tulajdoni viszonyai, mekkora, milyen
helyiségei vannak, milyen a komfortfokozat (tehát
van-e benne hideg- és melegvíz, van-e gázellátás,

lesebb körü elökészitö munka zajlott.
A felkészülés fbntos részét képezték az 1968 fo-
lyamán több alkalommal végrehajtott próbanép-
számlálások. A magyarországi népszámlálások
történetében elsö izben került sor reprezentativ fet-
vételre, ami mind az összeírás, mind a feldolgozás
esetében költségmegtakaritást eredményezett,
ugyanakkor az ilyen nagyságú minta pontosabb
adatokat biztosithatott. A számitástechnika fejlö-
dése és ennek hatékony felhasználása mutatkozik

meg a népszámlálás publikálásának terjedelmi bö-
vülésében. Ez az adatok közötti kombinációs lehe-

töségeket megnövelte, az adatok tovább pontosi-
tott, gazdagabb szempontrendszerű kiadhatóságát
eredményezte
1980
Ez a népszámlálás differenciáltabb képet adott a
társadalmi átrétegződésröl, a lakosság életmódjá-
ról, életkörülményeiről. Négy évvel korábban már
megalakult egy felsöszintű munkabizottság,
amelyben az adatok felhasználásában leginkább
érdekelt tárcák által delegált képviselök vettek
részt. A végrehajtás tervezésekor felmerült az ak-
koriban már működö Allami Népességnyilvántartó
Hivatal (ANH) közreműködése az összeirásban.
Ennek próbajaként a próbanépszáinlálás eredmé-
nyét összevetették az ÁNH nyilvántartásával. Be-
bizonyosodott, hogy a területi elökészitésben hasz-
nos szerepe lehet az ANH adatainak. illetve a nép-
számlálás során kapott adatokkal ellenőrizhető az

milyen a fütés, van-e vizöblitéses WC, illetve
szennyvizelvezetö). Kérdésként szerepel az épület
tipusa, építési időpontja, az épitési anyag megne-
vezése, a lakóövezetjellege.
Fontos tudni, hogy 2001 februárjában az úgyneve-
zett intézeti háztartásokat (koilégiumokat. mun-
kásszállókat, szociális otthonokat, kórházakat stb.)
is összeirják, ezekkel együtt az üres lakásokat és a
nem lakott üdülöket is. Az üdülőket, annak érde-

kében, hogy teljes körűek legyenek a róluk szóló
adatok, már 2000 nyarán elözetesen összeirták.
MENNYIRE BIZTOSÍTJÁK AZ ADATSZOLGÁLTA-
TÓK SZEMÉLYISÉGI JOGAIT A NÉPSZÁMLÁLÁS
SORÁN?

A népszámlálás egész folyamatát alapvetöen meg-
határozó törvény megalkotásakor a legteljesebb
mértékben figyelembe vették a személyiségijogok
tiszteletben tartásának követelményét. Ennek
egyik jele, hogy az adatfelvétel név nélkül törté-
nik, az úgynevezett érzékeny (vagyis a nemzeti-
séggel, az anyanyelvvel, a vallással, illetve a fo-
gyatékossággal kapcsolatos) kérdésekre nem köte-
lezö válasz'olni. Egyedi adatot, amely az adatszol-
gáltató kilétének azonositására alkalmas lenne, a
KSH nem szolgáltat ki. ugyanis érdekelt abban,
liogy a személyiségi jogokat, az adatok bizalmas
kezelését feltétel és kivétel nélkül garantálja min-
den összeirásnál. A KSH alapvető érdeke az Onök
bizalmának megtartása, az adatgyűjtések sikeres
elvégzése, a KSH í'eladatainak ellátása.
.VlENNYI [DEIG FOG TARTANI A NÉPSZÁMLÁLÁS?
A népszámlálás helyszini adatfelvétele három hé-
tig (2001. február 1-töl 21-ig) tart. Hzt követöen
további egy hét all rendelkezésre, hogy a valami-
lyen ok miatt kimaradtak összeírását az önkor-
mányzatoknál pótolják. Igen fontos, hogy az adat-
gyűjtés idöszakában történt változásokat nem kell
figyelembe venni (úgymint: születések, halálozá-
sok, házasságkotések. válások. költözések, mun-
kába állások, nyugdíjazások, új lakások épitése.
lakások lebontása stb. ).
MlÉRT JÓ NEKÜNK A NÉPSZÁMLÁI.ÁS?

Folyamatosságot teremt a hagyományokban, fel-
színre hozza az átalakiilás eddig esetleg rejtve ma-

ö nyilvántartásuk. A decentralizált feldolgozás és a
modern számitógépek alkalmazása lehetövé tette,
hogy minden eddiginél bövebb terjedelemben köz-
zétett adatok - rekordidö!- fél év alatt készüljenek
el.
1990
Az 1990. évi népszámlálás elókésziicse az 1984.
évi mikrocenzus végrehajtásával egy idöben kez-
dödött meg. A korábbiakhoz képest a hosszabb
előkészitési időszakot az indokolta. hogy a nép-
számlálások korszerüsitésének igénye mind nem-
zetközi, mind hazai viszonylatban elötérbe került.

Az előkészités idöszakában több próbaszámlálásra
is sor került, amelyeknek - a népszámlálási prog-
ram mellett - döntöen a modernebb elökészitési és

összeirás-technikai módszerek kipróbálása volt a
feladatuk. Az 1990. évi népszámlálás kapcsán - a
politikai változások és a felszinre került társadalmi
feszültségek következtében - különösen fontos
volt a propagandatevékenység. Ennek tervezésénél
szem elött kellett tartani a társadalmi-politikai
változások rniatt kialakult légkört, ami nagymér-
tékben befolyásolta a polgárok hangulatát és adat-
szolgáltatási készségét, továbbá a polgárok tajé-
koztatását a népszámlálási felvétel idöpontjáról.
lebonyolitásával kapcsolatos tudnivalókról, a kér-
dőívekről, az önkitöltés lehetöségéről, az összeirt
adatok kezeléséröl és nem utolsó sorban a sze-

mélyiségi jogok védelmenek biztositásáról.

radt összefiiggéseit. Atviiágitja a magyar társadal-
mat. megbízható alapot ad az országos szintű gaz-
dasági, szociális és terűletfejlesztési döntésekhez.
Erdekazonosságot hoz létre állam és állampolgár
között, A népszámlálás a személyes részvétel elle-
nére személytelen ügy, vagyis pártállástól, politi-
kai nézetektöl fuggetlen közügy.
A statisztika eszközeivel nyilvánossá teszi a tár-
sadalom valós állapotát, támpontokat nyújt a"köz-
jó" megállapitásához és érvényesiíéséhez.
Célja semmiképpen sem az egyes polgárok adatai-
nak és körülményeinek kikérdezése, hanem ezek-
nek az adatoknak az országos, illetve területi ösz-
szesltése.

SZÜKSÉG VAN-E EGYÁLTALÁN EGY ÚJABB NÉP-
SZÁMLÁLÁSRA NEM ELEGENDŐEK-E A KÜLÖN-
FÉLE CÉLOKRA A NÉPESSEG-NYILVÁNTARTÁS-
BÓL ÉS MÁS FELVÉTELEKBÖL mERHETO ADA-
TOK?

A népszámlálás adatköréböl csak néhányról van
állandó és teljes körü nyilvántartás, ezt nevezzük
népesség-nyilvántartásnak. Ez csak a nemre. korra.
családi állapotra es a lakcímre vonatkozó adatokat
tartalmazza. Az európai országokban a népszám-
lálások nem a népességszám egyszerű megállapi-
tása miatt fontosak, hanem a népesség összetéte-
lének mind részletesebb leirása és elemzése miatt.

Magyarországon jelenleg nincs olyan nyilvántar-
tási rendszer, amely pótolni tudná anépszámlálást.
2001-BEN MELY MÁS ORSZÁGOKBAN TARTANAK
NÉPSZÁMLÁLAST ELSÖSORBAN AZ EURÓPAI IL-
LETVE A HAZÁNKKAL SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK
KÖZÜL?

2000 körül a Föld országainak nagy részében tar-
tanak népszámlálást. A hazánkkal szomszédos or-
szágok és az Európai Unió tagállamainak túlnyo-
mó többsége 2001-ben hajtja végre a teljes körü
adatgyüjtést. Ehhez az egyes országok sajátos ha-
gyományai és adatigényei mellett fontos támpon-
tot nyújtanak az ENSZ és más nemzetközi szerve-
zetek, valamint az Európai Unió részletes nép-
számlálási ajánlásai is.

(Forrás: Köyjonti Statisztikai Hivaíal)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak. akik drága halottunk
Incze Józsefné Kinczel Margit temetésén részt vettek, és
oda virágot, csokrot, koszorút hoztak. Hálásan köszönjük!

GyásT.oló férje, lánya, unokái

Vállalkozói igazolványt szeretne?
A következő iratanyagot szerezze be:
Személyazonositásra alkalmas, érvényes okirat (személyi
igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély). Három hónap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Adókártya
ha nincs, nem kizáró ok. TB-kártya. Szakképesítés meglétét
igazoló okirat (szakmunkás bizonyítvány, diploma stb. ).
Székhely, telephely, fióktelephely használatának jogosságát
igazoló okirat (adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti
szerződés). Munkavégzés módját igazoló okirat, ha mellék-
tevékenységként kívánja végezni a vállalkozó tevékenységet
(diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, munkáltatói igazo-
lás). Ötezer forintos illetékbélyeg.
Elveszett, megrongálódott a vállalkozói igazolványa?
Háromezer forintos illetékbélyeg.
Módosítani szeretné a vállalkozói igazolványát?
Eredeti vállalkozói igazolvány. A módosítani kívánt adatot
igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, szakképe-
sítést igazoló okirat). Kétezer forintos illetékbélyeg.
Szeretné megszüntetni a vállalkozói tevékenységét?
Eredeti vállalkozói igazolvány.
A 2000. november 1. előtt váltoU vállalkozói igazolványok
2002. június 30. napjáig érvényesek. A vállalkozói igazol-
ványok cseréje eddig az időpontig illetékmentes.

Polgármesteri Hivatal

A Dunamenti Regionális Vízmű RT tájékoztatójából:
Mibe kerül a viz-szolgáltatás 2001-ben?
A Közlekedési és Vízügyi Miniszter döntött az állami tulaj-
donú közüzemi vízművek által felszámítható ivóvíz- és csa-

tornahasználat legmagasabb díjairól (34/2000/XII.21. sz.
KÖVIM rendelet, megjelent a 127. sz. Magyar Közlöny-
ben). A rendelet értelmében a működési területünkön - az
állami tulajdonú közműveken - a szolgáltatási díj a követ-
kező:

Ivóvíz-szolgáltatásnál 146, 50 Ft/m3 + 12 % ÁFA
A fentiekben meghatározott díj az előzö évhez képest 8 %-
os növekedéstjelent.

DMRV. RT

A pilisvörösvári okmányiroda ügyfélfogadási
rendje az egyes hatósági tevékenységeknél

Személyi igazolvány és lakcfmkártya ügyintézés:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

13. 00-17. 30 óráig
8. 30-I1.30óráig
9. 00 - 11. 30 óráig és 13. 00 - 16. 00 óráig

8. 30-11.30óráig
Vállalkowi igawlvány ügyintézés:

13. 00-17. 30 óráig
8. 30-ll. 30óráig
9. 00 - 11. 30 óráig és 13. 00 - 16. 00 óráig

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek: 8. 30 - 11. 30 óráig
VezetSi engedély ügyinfézés:
Kedd: 13. 00-15. 00 óráig
Csütörtök. 8. 30-] 1. 30 óráig
Közlekedés igazgatással kapcsolatos ügyintézés:
Hétfö:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

13. 00-16.00 óráig
8. 30 - 11. 30 óráig
9. 00 - 11. 30 óráig és 13. 00 15. 30 óráig

Pilisvörösvári Okmányiroda
Pilisvörösvár Bajcsy Zsilinszky tér 1

r; 26/330-277/12.

Köszönetnyilvánítás
Tiszta szívböl köszönjük mindazoknak, akik TrunkKároly, Ocsi
temetésén részt vettek és gyászunkat jelenlétükkel enyhítették.

A gyászoló család

Tájékoztató
erdőgazdálkodók részére

A körzeti erdőterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásával
kapcsolatosan tájékoztatom, hogy 2001. év folyamán Igazgatóságunk a
Pilisborosjenő Onkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékességi
területéhez tartozó erdöterületeken terepi felvételeket végez április 1-töl
október 31-ig. Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal
(arcképes hatósági igazolvánnyal), míg gépjárműveinket az "ERDO-
RENDEZES" feliratú cégjelzéssel látjuk el.
A tajékoztatót a hirdetőtáblákon olvashatják teljes terjedelemben.

Klemencsics András

Allami Erdészeti Szolgálat

Két hozzászólás szennyvíz
ügyben

1.
Beszámoló a BIOGEiST-rőI

(A szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatban)

Mindeneke!ött tudni kell, hogy az ismert néhány
szennyviztisztítási technológia kategórián belül,
szinte teljesen azonos'. Lényegi különbség legfel-
jebb abban van, ki épiti a telepet, esetteg ki mi-
lyen szinüre festi a korlátot. Azaz esetünkben van
levegöztetö medence, lesz az újbaii is. A meglé-
vő levegöztetés mély-légbefúvással történik, ilyet
ajánlott a tender gyöztes terv. A régi telepen egy
mütárgyon belill utóülepités történik, ilyet ajánl a
tender gyöztes terv is. 'l'udni kell, hogy az oldott
szerves szennyezödés eltávolitását csak néhány
sejtféle képes biztositani. E néhány faja viszont
szinte minden szennyviztisztitó telep iszapjában
megtalálható. Uj sejteket tehát nem lehet kreálni.
Innen kezdve lehet (de nem korrekt) nevekkel
fémjelzett technológiát emlegetni. Azaz lehet,

hogy valaki egy forradalmian új megoldást java-
sol. Ez esetünkben nem forog fenn. Milyen kü-
lönbségek lehetnek mégis telep és telep között?
- az épitett mütárgyak számában, azok elhelye-

zésében

- a levegöztetés milyenségében (mélylégbefúvás,
felületi levegöztetés stb)

- a légbevitelt szabályozó rendszer kialakításá-
ban

- az iszaprecirkuláció kialakitásában
Technológiai különbség esetünkben gyakorlati-
lag nincs.

Fontos tudni: a tender gyöztes technológia és az
építendö műtárgy szinte teljesen megegyezik a
meglévövel.
- Az új technológia is mélylégbefúvást és nem

felületi levegöztetést ir elö.
- A tanult kollégánk által meglátogatott pilisi te-

lepen a folyaniatos dolgozói felügyelet a folya-
matos higfekál beszállitás miatt szükséges. A
pilisborosjenői újonnan tervezett teleprész a
meglévö létszámmal és annak munkaidejével
üzemeltethetö. Miután hígfekál beszállítás
nincs, nincs szükség változtatásra.

- A bövitett telep természetesen több energiát
fog igényelni, de nem a kezelök miatt, hanem
mert jelentősen megnő a telep tisztitókapa-
citasa.

- Szennyvíztisztitó telepeken sajnos több olyan
paraméter van, amit müszerekkel nem lehet
mérni. az a kevés ami van, az oxigéntartalom.
Ezt a vezérlési módot az uj ajánlat is tartal-
mazza.

- Rácsszemét van és lesz, mint minden rendes te-

lepen. Csak rácsszemét fogó nincs Pilis falu-
ban. Pilisborosjenön van, igy semmiféle daráló
nem szükségeltetik. A darálót egyébként a
szakma rácsszemét apritónak nevezi, de annak
alkalmazása csak speciális esetekben indokolt.

- A próbaüzem lebonyolitása után a beépitett
műszerek, gépek garanciális javítása világunk-
ban a márkaszervizek feladata. A márkaszer-

vizekkel való kapcsolattartás az üzemeltetö fel-
adata és nem az épitöé. Az épitö csak a nem
odavaló gépek, müszerek beépítéséért felelös.
Igy a pilisi példa is ennek függvényében érté-
kelendő.

Kalotai Ancirás
DMRV RT.
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BIOGEiST-ről első kézből

A Pilisborosjenőn meglévő szenny-
víztisztító telep bővítésére cégünk
adott ajánlatot, az alábbiakban erről
kicsit bővebben:

A pilisi telepen felszíni levegőz-
tetésű rendszer üzemel, ami tur-
binával történik. A pilisborosjenői
ajánlatunk mélylégbefúvásos,
OKI keverö-levegőztető alkalma-
zással, ami a célra a jelenleg is-
mert legkorszerübb, legjobb ha-
tásfokú berendezés.

A pilisi turbina vágóéles kivitelű,
ezért ott nincs rácsszemét, így
nem is értem a rács-szeméttel, da-
rálóval, folyamatos kezelési
igénnyel, folyamatos energia-fel-
vétellel kapcsolatos megjegyzé-
seket. Két olyan telepünk van -
Tiszacsegén és Pálházán - ahol
nem vágóéles turbinát alkalmaz-
tunk, mindkét telepen zavarmen-
tesen üzemel a daráló.

Pilisen szippantókocsik szállítják
be a kezelendő szennyvizet, en-
nek átvételénél a mérés és díjbe-
szedés miatt kell egy személynek
jelen lennie. Pilisborosjenön a
szennyvíz csövezetéken érkezik,
mennyiségét müszer méri, a díj-
beszedés pedig a fogyasztott víz
mérésére alapozott.
A pilisi telep is számítógéppel ve-
zérelt és kezelő nélküli, ahogy a
pilisborosjenöi is az lesz. A szá-
mítógép végzi a naplózást is, ami
lényegében a napi kezelt víz-
mennyiséget rögzíti és az esetle-
ges hibajelzést, legyen az bármi-
lyen természetű. A hibajelzést
egyben SMS formajában azonnal
tudatja azzal a készülékkel, mely
fogadóként számára meg van je-
lölve.

Korábbi telepeken német gyárt-
mányú ( VTW, vagy E+H típusú)
oxigén-szondákat alkalmaztunk,
újabban egy még korszeróbb
fogyó-elektrolitos ausztrál típust
használunk. Mindegyiknek létez-
nek magyarországi szervizei,
mellékelt ismertetön feltüntetve.
A Pilisborosjenöre tervezetthez is
2 évre elegendő, kapszulázott cse-
re-elektrolitot szállítunk majd, a

számítógép itt is üzenet formájá-
ban fog fígy'elmeztetni, hogy el-
jött a csere ideje (180 nap). Nem
zárható ki, hogy Pilisen nem cse-
rélték a szonda alkatrészt idöben,
vagy nem gondoskodtak a tartalék
pótlásáról, vagy egyéb hibaüzenet
miatt váltott az üzem kézi vezér-
lésre, és nem fordult az üzemelte-

tő szei-vizhez, vagy szakcéghez.
Kézi üzemben is müködtethetők
az üzemek, ha nem is olyan gaz-
daságosan, mint a géppel vezérelt
állapot, végül is ez nem tiltható
meg az üzemeltető számára.
A biológiai oxidációs technológi-
ák lényege, hogy "milyen pon-
tosan tudják szabályozni" az oxi-
génbevitelt. Ezze) kapcsolatban
megjegyzem, hogy a pilisboros-
jenöi OMS telepen van oxigén-
mérő, de be sincs kötve, így sem-
milyen mértékben nincs róla sza-
bályozva a légbefúvás, valameny-
nyi kompresszor folyamatosan
dolgozik, és így is kevés a bevitt
oxigén. Ajánlatunk szerint kor-
szerűsíteni fogjuk a meglévő
OMS telep levegő-bevitelét is. A
technológiához szükséges és elég-
séges oxigénbevitel az optimális,
a kevés is és a túl sok is vet fel
problémákat, de ennek megértése
túl sok szakmai természetű isme-
reteket igényel, nem terhelem ve-
le a Tisztelt Olvasót. Tény, hogy
az oxigénszonda a technológia
lelke, üzemképessége kulcskér-
dés. Ezzel a pilisborosjenői maj-
dani üzemeltető a DMRV tisz-
tában van, nincs mitől tartanunk.
A BIOGEiST Kft 87 %-ban ter-
mészetes személyek tulajdonában
lévő, Magyarországon bejegyzett
cég, az Innoterv Rt alvállalkozója,
a közbeszerzési eljárást az Inno-
terv nyerte alternatív ajánlattal,
melynek technológiai, műszaki
részét mi dolgoztuk ki, minden
más ajánlattevőnél nagyobb rész-
letességgel. Nem igaz tehát, hogy
a pályázat kiértékelőinek ne lett
volna birtokában ismertetö, tájé-
koztató, vagy referencia anyag.
Ellenkezőleg. Amikor az OMS és
egy helyi önkormányzati képvise-
lő külön-külön kezdeményezéssel
megtámadta a kihirdetett ered-
ményt a Közbeszerzési Döntőbi-
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zottságnál, oda az ügyben kelet-
kezett összes addigi iratot be kel-
lett küldeni, köztük valamennyi
ajánlatot, tehát az OMS-r is és az
Innotervét is. A Döníöoizottság
minden vádat egyenként is meg-
alapozatlannak ítélt, a jogorvosla-
ti kérelmeket elutasította, az ered-
ményt helyesnek és jogszerűnek
minösítette, a felfüggesztést meg-
szüntette. Erről, mint érdekelt fél
természetesen az Innoterv és a
BIOGEiST is értesült. A második
határozatot december 28-án kap-
tuk kézhez, így nagyon értékes
időt veszítettünk. A szennyvíz-
tisztító óracsúcsban időnként va-
lóban túlterhelt, ezt az ÁNTSZ
megállapította már több jegyzö-
könyvében, a bövítés mielőbbi
befejezésére kellene a szellemi és
anyagi eröt koncentrálni.
A tényhelyzeí az, hogy a 300 m3/
nap kapacitású bővítmény ener-
giaigénye mintegy fele a meglévő
telep folyamatos energiafogyasz-
tásának, így jó esély van arra,
hogy, ha az OMS technológiában
is végrehajtjuk az ajánlott korrek-
ciókat, akkor a 600 m3/napos
üzem energia felhasználása nem,
vagy alig fögja meghaladni a je-
lenlegi fele kapacitásúét.
A meglévö telep hibáit, ami kor-
rigálható és korrigálandó, azt
ajánlatunk szerint el fogjuk vé-
gezni. Természetesen egyáltalán
nem biztos, hogy egy alap és
csúcsterheléssel jellemezhető
rendszer bövítésekor a "duplázás"
az üdvözítö megoldás.
Egyetértek azzal a nézettel, hogy
a bororosjenőiek számára - már
munkánk érdemi megkezdése
előtt - részletes tajékoztatást kell
adnunk.

Nemere Péter
BIOGEiST Kft

Hirdessen a
Hírmondóban!

A hirdetések leadhatók:
Windisch László: 06-60-333-330,
illetve a 06-26-336-313-as faxon.

Ev elejei, rendkívüli kedvezményes
hirdetési feltételeket kínálunk!!

Anyakönyvi beszámoló 2000. évről

Gratulálunk a Pilisborosjenő községben 2000. évben házasságot
kötötteknek!

1. Pollós Béla Zoltán - Simoncsik Mária május 5.
2. Bultáh Gyula - Fehér Júlianna július 22.
3. Sztruhár Ferenc - Horváth Éva augusztus 4.
4. Balassa Bálint - dr. Borsi Zsofia augusztus 23.
5. Hajdu Tamás István - Háry Éva Erika október 14.

Szomorúan búcsúzunk a 2000. évben meghaltaktól!

Köszöntjük a 2000. évben
1. Trunk Dominika
2. Varga Mária
3. Vad Petra
4. Bényi Agoston
5. Kádi Tamás
6. Gila Krisztián
7. Jakucs Mátyás
8. Baráti Annamária
9. Vepperi Virág
lO. PetróczkiPéter
ll. VikukelMáté
12. NevelősEmma
13. BalogEszter
14. Demeczky Márton
15. Schieszl Julianna
16. SzabóFanni
17. Lengyel Rebeka
18. 01áhGábor
19. GrófKarolina
20. Balázs Borbála
21. Siemelink Rozalin
22. Czigány Réka
23. Krámer Alexandra
24. Kiss András
25. Seres Márkó
26. Tasi Dalma
27. Bató Henrietta

született gyermekeket!
január 5.

január12.
február1.
február 6.

február 14.
február21.
február 22.
március 6.

március21.
március 29.

április 8.
április 15.
április 25.
május 24.
június 7.
július 18.
augusztus 2.
szeptember 14.
szeptember 22.
október 9.
október 10.
október 22.
október31.
november 7.

november19.
december 1.

december 22.

l. PálTibor
2. Varga István
3. Dibáczi Imre
4. GrófNándor
5. Píadnagy Zoltán
6. Balogh Antal
7. Tulkán István
9. Falusi Ferenc
10. Mikulalstván
ll. ZeleiJózsef
12. Varga István
13. KissLászló
14. Nagy György
15. Huszti Lajosné
16. SiristyePéter
17. SzabóMiklós
IS. BaráthSándomé
19. KelpinLászlóné
20. StampfKároly
21. MiltzGyörgyné
22. Demeter Bertalanné
23. Király Sándorné
24. Hadászi Andrásné
25. Tamai Aranka
26. Rosta Kálmán
27. Banai Ferenc
28. Horváth József
29. Tasi János
30. Severa Lászlóné
31. IllésJózsefné
32. Váradi Mátyásné
33. Horváth Józsefné
34. Szabó Sándomé
35. TrunkKároly
36. Eperjessy Károlyné

február3.
február 28.
március 1.
március 8.
március 10.
március 25.

március 29.

április 23.
május 3.
május 4.
május 13.
május 13.
majus 18.
június 5.
június 14.
június 15.
június 16.
június 20.
június 25.
július 10.
július 19.
július 26.
július 30.
augusztus 10.
augusztus 13.
augusztus 16.
szeptember 15.
szeptember 15.
október 3.
október 25.
október 27.
november 2.
december 3.
december 23.
december 30.

A ROMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. FEBRURÁR HAVI HÍREI
ImasT.ándék
Hogy gyerekeket soha többé ne sorozzanak be
katonának, ne neveljék őket gyűlöletre és erő-
szakra, legyen számukra derűs és barátságos
légkör a családban, iskolában, társadalom-
ban'.

02. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő
Boldogasszony Ünnepe)

04. Evközi 5. Vasárnap
Isten ígérete folytán az agg Simeon várja,
hogy megláthassa a Megváltót. Simeon, ahogy
az írás mondja, "agg" volt. E kor nehézségeit
viselte, s bizakodóan várt. A Lélektől indíttat-
va ment, ennek az engedelmességnek jutalma
lett, hogy felismerte és karjába vehette a viláe
Megváltóját. Már ifjabb korában is érezhette a
Lélek indítását és kísérhette agg köráig.
Intö példa: hallgassuk és kövessük a Lélek in-
dítását, ha követjük, mindigjóljárunk.

11. Evközi 6. Vasárnap Betegek Világnapja
Jóságos Mennyei Atyám! Hozzád fordulok
Jézus szent nevében beteg testvéreinkén, akik-
re mind saját, mind a mások bűneiért bocsátot-
tad a betegséget. Nagy hatalmaddal vedd le
vállukról a szenvedés keresztjét, gyógyitsd
meg őket, add vissza szereUeiknek egészsé-
gen! Ha pedig még nem tettek volna eleget

szenvedésükkel, adj nekik testi - lelki erőt a
betegség elviseléséhez. Ha pedig véghetetlen
bölcsességed úgy látjajónak, hogy a halál kü-
szöbét hamarosan átlépjék, add meg nekik a
boldog halál kegyelmét, s Tőled származó lel-
küket vedd magadhoz országodba, ahol ural-
kodsz a Fiúval, a Szentlélekkel most és mind-
örökké.

18. Evközi 7. Vasárnap
A középkorban élt egy szegény család Ra-
vennában. Szegények is voltak, kenyeret is so-
kat kellett szegni már a családban. Egy szóval,
nem volt már újabb kenyérpusztító érkezése
kivánatos a család számára. El is követtek a
szülök mindent, hogy annyi gyermek után az
új kisbaba ne érkezhessék meg. Mégis megér-
kezett. Ekkor az édesanya elhatározta, hogy
nem táplálja gyermekét.
'Ugyan, ugyan szomszédasszony - jött át a
szomszédból egy istenfélő hölgy - gondoljon
arra, hogy az Isten majd csak ad legelőt, ha
adott báránykát! Meg aztán, ki tudja, mi lesz
ebből a gyermekből?"
Ajóslat bevált, ebből a már majdnem eldobott
gyermckből lett Damján Szent Péter, a ké-
sőbbi jeles egyháztanító, akinek oly sok érde-
me van az egyház békéjének megteremtésében
Közép Európában. 1072-ben halt meg remete-
ként, miután lemondott bíborosi méltóságáról.

25. Evközi 8. Vasárnap
"Légy csendességben, Isten hogyha hív,
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.

Kelj föl és indulj engedelmesen:
Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.

... Ha ejbe vész is előtted az út,
Megsimogasd a síró kisfút,

Ha síró örvény örvénynek kiált,
Te kikerüld a szepegő csigát!

A hangos ember erót nem teremt,
Az eröszaknál erösebb a csend!"

(Sík Sándor: Légy csendességben)

28. Hamvazószerda

Köszöneíeí mond a Karitász Csoport Bese
Ensébet valamint Medveczky Miklós és ked-
vesfelesége önzetlen adományáért, melyet a
nyári táborozó gyermek javára ajánlottak
fel.

Kárpátaljáról érkeT.ett jókivánság:
"Pilisborosjenő valamennyi lakójának - külö-
nösképp azon személyeknek, akik a kárpátal-
jai gyermekek 1999-i felejthetetlen vendéglá-
tásban résztvettek - kívánok nagyon boldog új
esztendőt, eröt, jó egészséget!
Beregszász, 2000. dec. 28.

Komári Ilona iskola igazgató"



A CIVIL KÖR hírei
2001. január 9-én nagysikerű előadást tartott körünkben Papp Józseftié iskola igazgató, és Pápai Istvánné óvoda vezető az ifjúság

testi nevelésérö). A résztvevők támogatták a felvetett gondolatokat, különösen egy testnevelési célra is használható terem biztosítá-
sát. A Kör tagjai már meg is tekintették az INTERPRIMA Kft. -től megvásárolt csamokot, mely alkalmassá tehetö sportolásra, ezért
a szükséges munkálatokat felmérték.

Következő összejövetelünk február 13-án kedden délután 6 órakor lesz. Témája: a faluközpont rendezése, az előadásí Küller Já-
nos alpolgármester vállalta.

dr Fáy Arpád

Testi nevelés az óvodában

A Civil Kör legutóbbi összejövetelén a
fíatalok testi nevelése volt a téma.

dr. Fáy Arpád, a kör vezetoje meghivására
lehetőségem volt ismertetni az óvodai élet
testnevelési tevékenységeit. Az ide tartozó
eszközök meglétét, hiányosságait is elmond-
tam. 'I'omateremre az óvodának is nagy szük-
sége volna. Jelenleg egy "szükséghelységben'
tomázunk. Az óvónénik éppen ezért rugalmas
szervezésben, változatos módszerekkel tartják
a testedzést. Röviden kiemeltem az óvodások

A testi nevelés helyzete az
iskolában

A testi ncvelés a nevelésnek - mint tuda-

tos személyiségformáló tevékenységnek -
egyik fontos feladata, területe.
A tesíi nevelés tervszerű ráhatások összesséee.

amelyek az alábbiak érdekében hatnak:
a szervezet megóvása, gondozása
az egészséges fejlődés
a testi képességek kibontakoztatása
a mozgáskézség fejlesztése.

Más terüktek (pl. érzelmi, erkölcsi, esz-
tétikai, világnézeti stb. ) pozitív hatása a testi
nevelés területén is nélkülözhetetlen. s csak a

család és az iskola közös tevékenységében le-
het eredményes.
Swlöi ház: az egészséges fejlődéshez szüksé-
ges feltételek

a helyes életmód és
a gyermek gondozásának, ápolásának
biztosítása.

Iskola: az egészséges kömyezeti feltételek
megteremtésével

egészséges életmód kialakításával, táplál-
kozás, öltözködés, mozgás, pihenés, leve-
gözés, testedzés, játék, szabadidő aktív
eltöltése, az egészséges életmód szoká-
sainak és a követelmények meghatározá-
sával járul hozzá a gyermekek személyi-
ségének alakításához.

A testi nevelés az iskolán belül is különböző
területeken, komplexen, előre tervezetten (is-
kolai nevelési program, éves tervek) valósul
meg, részben tanórákon, részben tanórán kí-
vül.
Testnevelés órákon: A fizikai, motoros képes-
ségek (gyorsaság, crő, állóképesség, ügyesség,
hajlékonyság stb. ) fejlesztése a feladat.

életkori sajátosságainak fígyelembe vételét
ezen a fejlesztési teriileten is. Sőt az egyéni
teherbírásokat, adottságokat is szem előtt kell
tartani. Ehhez nagyon szerencsés helyzetben
vagyunk, mert az egyik óvónénink speciális
gyógytestnevelési képzettséggel rendelkezik.
Igy az óvoda részéről a testi fejlödés prob-
lémáinak megelözése, mint feladat, működik.
Kiemelem, hogy az egészséges személyiség
fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a rendsze-
res mozgás. Már óvodás korban váljék belső
indítékká a mozgás, tomázás szeretete, szük-
séglete. Ennek a folytatása az iskolában törté-
nik. A mozgás biológiai szükségessége egész

Ennek tárgyi és személyi feltételei iskoiánk-
ban

játékok, iskolai és sportjátékok
táncok (néptánc)
fegyelem (rendgyakorlatok, jogszabályok
betartása)
rendszeretet (öltözet, felszerelések)

Osftályfö'nöki órákon, hiológia órákon
egészséges napirend
egészséges étkezés
káros szenvedélyek megelőzése (dohány-
zás, italozás, drogok)
vetélkedők szervezése
kutatómunkák

versenyeken való részvétel (pl. szaktárgyi
versenyek, Mentős nap)

Tanórán kívül:

sportfoglalkozások
sportversenyek, diákolimpiák, meghívá-
sok, versenyek és kupák, minimaratonok,
stb.)
gyalog-és kerékpártúrák
úszásoktatás megszervezése, kishét bizto-
sitasa

nyári táborok (külfoldi, Tisza, tánc stb.)
pszichológus, logopédus alkalmazása.

Külsó' szervezetek

Nevelés tanácsadó, iskolaorvos, meghívott
előadók (pl. drogelöadás), szülők stb. se-
gítségének beépitése a nevelési program-
ba.

Különböző előadások:
drog elleni
dohányzás elleni
higiéniával kapcsolatos stb.

Különféle programok ajánlása (iskolai és isko-
lán kívüli) a szülök, a gyerekek számára, spe-
ciális területekre irányitás. pl. (sportegyesü-
lelbe, láncegyüttesbe, gyógy-testnevelésre, ge-

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pilisborosjenői Onkormányzat Szoeiális Bizott-
ságának, hogy 100 OÖO,- Ft adományozásával lehetővé tette 30 gyerek látogatását a Fővárosi
Nagycirkusz előadására. További 32 gyermek karácsonyát ajándékkal tudtuk boldogabbá tenni.
Tanulóink nevében hálásan köszönjük.

Altalános Iskola

életünket átszövi. Ezért a község, "apraja-
nagyja" részére fontos lenne egy sport cent-
rum biztosítása. Természetesen ennek nem ke-
vés pénzügyi vonzata van. Talán a legnagyobb
szerénységgel kimondhatom, hogy egész-
ségünk érdekében lakossági segítés is fontos.
Igy tudnánk folyamatosan, minél több lakó
számára a mozgás lehetőségét biztosítani. Ép
testben, ép lélek - szólással fejezem be rövid
hozzászólásomat.

Pápai Istvánné óvodavezető

(Elhangzott Civil körjanuár 9-i előadásán)

rincja. vító programra, stb.)
Az iskola tárgyi feltételei a testnevelés és
sport vonatkozásában évek óta változatlanul
rosszak.

Az időjárás fúggvényében az órák nagy részét
a szabadban tartjuk, s lehetőleg csak a toma-
anyag elvégzésének idejére vesszük igénybe a
Művelődési Házat.
A tartalmas szaktárgyi munka eredményekép-
pen számtalan rendezvényen veszünk részt az
év folyamán, amelyeken sok esetben kiemel-
kedö eredményeket émek el tanulóink.
A tanév során 25 sportvcrsenyen ill. rendez-
vényen vettünk részt (1999/2000).
Ezeken a következö kiemelkedö eredményeket
értük el:

1. Diákolim ia versen eink:

Körzeti mezei futóbajnokságon:
leány, egyéniI. hely
IV. osztályos leánycsapat I. hely
V. osztályos leánycsapat III. hely

Körzeti asztaliteniszba'noksá on:
leány, egyéni I. hely.
leány csapat I. hely

Papp Józsefné iskola igazgató

(Elhangzott a Civil Kör január 9-i elöadásán.
.4 Kör részéről gratulálunk az eredményekhez,
és igyekszünk a körülményeketjavítani. )
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gatla ivéte i
Vevöink részére eladó

ingatlanokat keresünk. |
Erdeklödni lehet:

Nagy István
06-26-336-118 E

( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenön a j
Györgyi butikban J

NEBULÓ - HIREK
November végén immár harmadszorra rendeztük meg alapítványi es-
tünket, a hagyományossá lett András-napi bált. Örömmel tapasztaljuk,
hogy egyre népszerübb ez a program nemcsak a gyermekek körében,
hanem a táncos lábú felnőttek számára is.

Azonban az idei tanév András-napi bálja még egy ok miatt különleges
és örömteli: Végre elérkezett az a várva várt pillanat, amikor átléptük
az alapítvány képzeletbeli gyermekkorának küszöbét, új időszámítást
kezdhetünk.. Elérkezett az az idő, amikor a Nebuló Alapítvány is tudja
fogadni ajövedelemadók felajánlott egy százalékát!
Az eltelt időszak lezárása számvetésre kötelez. Mi mindent tudunk ten-
ni közösen - szülők, pedagógusok, adakozó ismerösök - azért, hogy is-
kolánk tanulói örömtelibben, élményben gazdagabban tölthessék
iskolai szabadidejüket? Bár anyagi kereteink szűkösek voltak, hiszen
csak az atapítványi estek bevételével és néhány jószándékú adomány-
nyal gazdagodtunk, mégsem elhanyagolhatók az eddig történtek. A

Nebuló támogatott színházlátogatást, versenyjutalmazást, két kerti pad
szolgálja gyermekeink kényelmét az udvaron, s homokozó, virágos ken
is dícséri az ügyes kezü apukákat. Reméljük, az iskolaépület bővítésé-
nek végeztével ezek újra megkapják méltó helyüket a gyermekek nagy
örömére.

Hálásak vagyunk a sok segítségért! Köszönjük mindazoknak, akik már
eddig is adományaikkal, ötleteikkel, kezük munkajával biztositottak
minket arról, hogy fontosnak érzik alapítványi céljainkat.
Kérjük továbbra se feledkezzenek el rólunk, hiszen iskolánk szépül,
bővül, gyermekeink létszáma nő, az árak pedig emelkednek...
Ha tehetik, éljenek az új lehetőséggel, ajánlják fel jövedelemadójuk 1
%-át a Nebuló Alapítványnak!
Köszönjük a támogatást.

Ribáné Horváth Enikö

SPORT

Tájékoztatásként közöljük NB II-es nöi kézi-
labda csapatunk öszi szezon végére elért ered-
ményét:
A bajnokság állása

Felnőtt csoport:
1. Pilisborosjenő, 2. Eger, 3. Solymár, 4. Kő-
bánya, 5. Vác II. 6. Salgótarján, 7. Veresegy-
ház, 8. Pilisszentiván, 9. XVII. kerület, 10.
Kóka, 11. Gyöngyös, 12. Hatvan.

Tájékoztatás a Pest megyei
Közgyűlés közmeghallgatásáról

Pest megye polgáraként 2000. december
75-e'n Papp Akos falunk lakójaként részt
vett és felszólalt a Pest megyei Közgyülés
közmeghallgatásán. Községiinkbol más nem
jelent meg a rendezvényen. Papp Akos ob-
jektíven, községünk közérdekét szem előtt
tartva méltón képviselte községünkeí. Az
alábbiakban közöljük ajegyzökönyv ide vo-
ruükozó részleteit:

"Papp Akos, Pilisborosjenő: Közölte,
hogy Pilisborosjenőt 20 éve fenyegeti az
MO autópálya, autóút, út megépítése. A
rendszer/áltás előtt több tüntetés is volt a

faluban. 1992-93-ig úgy tűnt, hogy lekerült
a napirendről az üg}'. Azóta viszont felerö-
södött a probléma. Pilisborosjenő Onkor-
mányzata háromszor határozott egyhangú-
lag - legutóbb Uröm községgel együtt - ar-
ról, hogy az MO megépítését a közigazgatási
területen nem támogatja. Ugyanakkor az
útlobby áNandó presszió alatt tartja az On-
kormányzatot. Tajékoztatott arról, hogy két
éve megalapították a NE MO Uröm-Pilis-
borosjenő Erdekvédelmi Egyesületet, amely
cétja az MO autópálya építésének megaka-
dályozása. Tudomása szerint az említett
településeken kívül többen ellene vannak az
MO megépítésének, csak nem szavaztak az
ügyben. Az MO autópálya épftésének ineg-
akadályozásával Budapest tüdejét is meg
kívánják óvni. Kérte, hogy Pest megye
Közgyűlése vegye napirendjére ezt az
ügyet, és támogassa a fentiekben. Ismer-
tetetí véleményt.
Grószné Krupp Erzsébet: Megemlítette,
hogy a Közgyülés alelnökeként hozzá tar-

Ifjúsági csoport:
1. Pilisszentiván, 2. Kőbánya, 3. Vác, 4. Sal-
gótarján, 5. Veresegyház, 6. Kóka, 7. Hatvan,
8. Solymár, 9. XVII. kerület, 10. Eger,
11. Pilisborosjenő.
Megjegyzésként: ifjúsági bajnokságban a ser-
dülö csapatunk versenyez.

A csoport góllővő lista állása:
1. Szécsi Enikő (Pilisborosjenő) 122 gól
2. Simon Brigitta (Kőbánya) 1 09 gól

NEBULÓ ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18677557-1-13

3. Baranyai Barbara (Pilisszentiván) 107 gól

Köszönettel tartozunk azoknak, akik csapa-
tunknak segítséget nyújtottak a sikeres mükö-
déshez: Pilisborosjenői Onkormányzat, Orömi
Onkormányzat, Meditop Kft., Váczi Károly
(pilisborosjenöi lakos), valamint azoknak, akik
a inérkőzéseinken lelkesen buzdítottak.

Kézilabdás lányok

toznak a közlekedési és területfejlesztési
ügyek. A Pilisi medencében élö polgárként
is úgy érezte, hogy el kell mondania az agg-
lomerációban lakók érveit. Tisztában kell

lenni azzal, hogy az elmúlt évtizedben az
agglomeráció népességének emelkedése
olyan megnövekedett közúti forgalmat je-
lentett ezen a területen, ami szinte már elvi-
selhetetlenné teszi számunkra a normális

életet. Véleménye szerint elsősorban azt
kellene egy civil szervezetnek támogatnia,
hogy a természet védelme és a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése megoldható
együtt. Jelen esetben elsősorban arról van
szó, hogy a Budapestre érkező sugaras autó-
utak szerkezetét fel kell kicsit oldani a kör-

utakkal. Az MO autópálya megépftésével
kapcsolatban mindenképp a legjobb nyom-
vonalat kellene kitalálni, a legnagyobb kon-
szenzusra kell törekedni, meg kell nyemi az
önkonnányzatok beleegyezését. Feltétlenül
szükségesnek tartott egy olyan elkerülő utat
építeni, aini a legmagasabb kömyezetvédel-
mi beruházásokat tudhatja magáénak. Ez
Uröm és Pilisborosjenő térségén kívül igény
lehet Solymáron és Budakeszin is. Bárhová
is kerülnek ezek az utak, az lenne az intelli-

gens megoldás, ha a legmagasabb fokú kör-
nyezetvédelmi előírásokat teljesítve épül-
nek. Ismertette, hogy az Önkormányzati és
Területfejlesztési Bizottság egy hónapja
döntött arról, hogy az agglomeráció és Pest
megye közlekedési problémáirót tárgyal.
Garádi István közlekedési tanácsnokkal azt
a feladatot vállalták, hogy először a Bizott-
ság, majd pedig a Közgyűlés elé terjesztik a
közlekedési ügyet. Ugy gondolta, hogy
Papp Akos kérése egybeesik a szándékuk-
kal, és meg fogják hívni az említett ülé-
sekre.

Garádi István: Meg kívánta nyugtatni
Papp Akost arról, hogy a 2000. Szeptembe-
rében született kormányhatározatban - ami
2007-ig határozza meg az autópálya és
autóút építési programot - nem szerepel az
MO nyugati részének megépítése. Orömmel
közölte, hogy az említett kormányhatározat
tartalmazza az MO keleti szektorának

megépítését. A Nemzeti Autópálya RT. -nél
december 12-én tartott értekezleten a pol-
gármesterekkel közösen aláírtak egy együtt-
működési megállapodást, mely szerint az
MO keleti szektorában elősegítik az ön-
kormányzatok az építkezést. Ugy gondolta,
hogy ezzel egyidejüleg - szintén kormány-
határozat alapján - az MO déli szakaszának
autópályává bővítése is megtörténik. A
Nemzeti Autópálya RT szakemberei el-
mondták, hogy szükség van az északi Duna
híd minél hamarabbi megépítésére. Egyet-
értett Grószné Kmpp Erzsébet felszólalá-
sával. Együtt fognak dolgozni azért, hogy
Pest megyében, és az agglomerációban va-
lamilyen szintenjavuljon aközlekedés."

Pedikur-maiiikur!
T1est, -és tatpmasszázst,

intíkör&in készítést
váMofe!

Házfaoz is megyek!
350-662; 06-20410-8614

Bedő Katalin



Orvosi ü eleti beosztás

Dr. Borsi Zsófía

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács L.evente
Dr Fehér Eszter

Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófía

Dr. Kovács Levente

Dr. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófía
Dr Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

10. Dr. Borsi Zsófia
, 7. Dr. Borsi ZsóRa
12. Dr. Kovács Levente

13. Dr. Csíics Orsolya
14. Dr, Borsi Zsófia

75. Df. Csúcs Orsolya
16. Dr. Feher Eszter
17. Dr. Fehér Eszter
1S. Dr. Fehér Eszter
19. Dr. Kovács Levente

Uröm, Honvéd u. 24.

Oröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj., Rákóczi u. 18.
Uröm Doktor S. u. 21 .

Üróm. Kevélyu. 2091/11.

20.
21.
22.
23.
34.
25.
26.
27.
2S.

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Fehér Eszter

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Csiics Orsolva
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Borsi Zsófia

351-410
350-440
336-007:06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

Ejszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
Í4""-töl
hétfő

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

cs

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Oróm rend.)
13-lS-ig Dr Kovács Gy. (Pbj rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Uróm rend.)
13-18 Dr. Venez Ilona (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr Venez Itona (Üröm rend.)
13-18-ig Dr Horti Szilvia (Uröm rend)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Peterflv L. (Uröm rend)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Biztosítások kötése, befektetési tanácsadás az Ön lakásán
vagy munkahelyén! Porta biztosítás:

lóistállók, állattartó telepek teljes körű biztosítása.
Hitelfedezeti biztosítások gyors ügyintézéssel.

Hivjon! tel/fax: 06/26/343-664 mobil: 06/20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Ürüm Pf. : 1 1.

Állateledelbolt
várja vásárlóit Pilisborosjenőn a Fő út 47-ben a Templom u. sarkán lévő buszmegállónál.

Nyitva tartás:
hétfötől péntekig73°-tól 12-ig illetve 14-töl 18-ig, szombaton 730-tól 12-ig.

ÜGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Ken köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyv-éd
a Pest megyei Ugyvédi Kamara ta&ja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi, bérleti, megbizási, adásvételi
szerzödések, stb... Végrendelet

elkészitése. Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

hétköznap ll-19közötta
336-504-es telefonon

PlLIS 2000 INGATLANKÖZ-
VETÍTŐ KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú

bérbeadás kulföldieknek is, számitógépes
adatfeldolgozás, értékbecslés,

ügyvédi közreműködés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Üröm,

Budakalász területén lévő

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

Rtf:: 06-30-9218-531
Féifogadás: kedd-péntek 11-19;

szombaf 10-14
Ogyvezetö igazgató: Kerényi István

A hirdető tábla az Őkelme méteráru és
barkács üzletnél megtekintfiető!

Háztartási gépek
javítása

Mosógépek, centrifúgák, hőtá-
rolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre

Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÖ,
TOTO-l.OTI O, KENO,

TIPPMIX,
hirlap vasámap is kapható

a PENGOBEN!
Pbj. F6 út. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 ; 14-17
P : 7-12 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.

Schrauf László

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

Köxponti fűtöberendezések, szellöztetés, kli-
matizálás, propán-butan gázellátás, vizellátás,
csatoniázás. külső csatornabekötések terve-
zése és a kivitelezés megszervezése, hatósági
eljárások ügyintézése, engedélyek bcszerzcse.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.
Gázkészülék javitas és szerelés.

BIZTOSITÁS
Mindenfajta biztositás

ügyintézése
hétfönként 15-17 óráiga

piiisborosjenői
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 14-17óráig
Szombaton:

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

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

cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron'

Nyitva tartás:
hétfötöl - péntekig 7-1 7-ig

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

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-
helyezése.

UPC Direct

szerelése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001
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1
I Akció a SUZUKI Rómainál!
-31

3i
3i Bemutató autók:

1 Kedvezményes áron, korlátozott darabszámban
1 Új autók:
II . 20 % kezdőbefízetéssel
1 . akár 72 havi részletre is
1 . közalkalmazottaknak, taxisoknak, orvosoknak
I egyéb kedvezménnyel

. használt autó beszámítása (típustól függetlenül)
Használt autók:
. 20 % kezdőbefízetéssel

. átírási költség nólkül

Cím: Bp. III. Szentendrei út 33.
Tel. : 240-4444; 436-7920
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Alapította: axÖnknnnáiiyzat Kepviselö Testülete
Fclelös kíadó: SzcgedÍ Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Rinese

A szerkeszlöseg cime; 2097 Pilisborosjenö Fö u 16. Tf'06-26-336-028. Fax: 06-26-336-313.
Typográfia; Windisch Laszló. Nyomdai munkák' Római Bt
Engedély szám' 3. 4. 1/463/2/1999. Tericszti: a Magyar Posta
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2001. március

Meghívó
A Pilisborosjenői Önkormányzat Kulturális Bizottsága szervezésében 2001. március 15-én 18 órakor a Művelödési
Ház nagytermében ünnepi megemlékezést tartunk, melyre a falu lakosait szeretettel meghívjuk. A rendezvény után
á!!ófogadáson látjuk vendégül a megjelenteket.

Kulturális Bizottság
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ISMÉT ZÁSZLÓ AKCIÓ!
Nemzeti ünnepeinek méltóbb megünneplésének elősegítésé-
re a kulturális bizottság az 1999. évi sikeres "nemzeti zászló
akciót" megismétli.
A nemzeti színű zászlók piros, illetve fehér színre festett fa
nyéllel lesznek kaphatók a polgármesteri hivatalban. Az áru-
sítás 2001. március 5-én kezdődik. Elsö alkalommal 14-18

óráig van lehetöség a zászlók megvásárlására. Ezután az
árusítás félfogadási időben történik, folyamatosan, amíg a
készlet tart.

A Hírmondó nyomdába adásáig az ár még nem ismert, de
kedvezményes lesz.

Galambos Ferenc
a kulturális bizottság elnöke

^ MEGHÍVÓ
<

(A község lakói "ART"-ként ismerik azoknaka
<' dokumentumoknak az összességét, amelyek Pilisborosjenö
</ középtávú fejlesztési terveit tartalmazzák, ennek
^, ismertetését céloKa az alábbi meghívó)
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2001. március 3-án 20 órakor

FARSANGIBÁL
lesz a Művelődési Házban.
Játszik: a Pilischer Sramli

Belépö: 1. 000, -Ft
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Köszönet
A Hírmondó szerkesztősége hálásan köszöni, hogy a

^ pilisborosjenői Római Bt. idén is önköltségi áron állítja

Az immár negyedik éve készülő fejlesztési terveket, az
ART-ot a képviselőtestület a közel múltban megvitatta, sze-
retnénk azonban a lakosság széles körében is ismertetni,
nyilvánosan megvitatni, ezért meghívom az érdeklödöket
egy nyilvános fórumra, melynek helyét és idejét a hirdető-
táblákon később közzé tesszük.

Biztos vagyok benne, hogy sokakat érdekel, milyen lesz
községünk központja, hogyan fejlödik várhatóan az ófalu
és az új telep, milyen lesz a kapcsolatunk, mi és mikor fog
történni a "papi földeken", mit jelent a Malomdűlő kon-
cepció? Mindezek elönyt vagy hátrányt jelentenek közsé-
günknek? Hogyan oldjuk meg a közművek, a szolgáltatások
gondjait?

Még sok fontos és aktuális kérdésben kell döntenünk: iskola,
szennyvíztisztító bővítése, óvoda, polgármesteri hivatal, mű-
velődési ház, sportlétesítményekjövője.

Várjuk a lakosságot minél nagyobb számban!

elö újságunkat. KüllerJános
A szerkesztőség g alpolgármester

A tartalomból:
. Őnkormányzati rendeletek (2. oldal)
. A Potgárőrök foeszárool^a ( 2. oldal)
. Egyházi hírek (3. oldal)
. A Gólyahír Egyesuletröl (3. oldal)
. Régí hagyományok Pilisborosjenőn,

Farsang. ( 4. oldal)
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A tartalomból:
A Muvelődési Ház programjai <4.old.)
Erdekvédő egyesületek clkke ( 4. old.)
Karate oktatás (5. oláal)
A Civil Körről ( 5. oldal)
Oryosi űgyeleti beosztás (6. oldal)



Önkormányzati rendeletek
Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2001. (III. 5. ) számú rendelete az élelmezési normákról

Pilisborosjenö község Önkormányzatának Képviselö-testülete a
gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv. az
1997. évi XXXI. törvény IV. fejezetet 18. §-a, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások téritési dfjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet alapján a következő
rendeletet alkotja.

I.§
Az élelmezési n ersan a költsé ek me határozása:

1. Pilisboros'enő Fő út 41. szám alatt lévö Ovoda estében.

napi háromszori étkezés:
180.- Ft/fő/nap (160,71 + 19,29 + ÁFA)

ebéd: 155.- Ft/fő/nap (13839 + 16,61 + ÁFA)

2. Pilisboros'enő Fő út 30. szám alatt lévő Altalános Iskola

estében:

napi hároroszori étkezés:
248, - Ft/fö/nap (221,43 + 26,57 + ÁFA)

ebéd: 162, - Ft/fő/nap (144, 64 + 17,36 + ÁFA)

2.§
Térités; dí'ak me határozása:

1. A ermekek által fízetett téritési dí'me e ezikazl. -ban

részletezettn ersan a költsé eivel.

2. Felnőtttérítésidi'ak:
Felnőtt étkezés (háromszori):

248. - Ft/fő/nap (221, 43 + 26.57 + ÁFA)
vendéglátás:

267,- Ft/fő/nap (23839 + 28,61 + ÁFA)

3.§
(1) A rendelet 2001. március 1-től lép hatályba, ezzel egyidejíileg
Pilisborosjenő Község Képviselö-testületének 17/1999. (XII. 13.)
számú rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róben Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester jegyzö

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2001. (III. 5.) számú rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások
és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló,

13/1999. (X. 7. ) számú helyi rendelettel módositott 4/1997. (III.
13.) számú rendelet módositása

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete az ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek berletéröl, a
lakbérek mértékéről szóló helyi rendeletének 12. § (19 bekezdé-
sét az alábbiak szerint módositja:

l.§
A tén le esen fizetendő lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén 184 Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén 138 Ft/m2/hó
c) félkomfortos lakás esetén 92 Ft/m2/hó
d) komfort nélküli lakás esetén 6 Ft/m2/h6
e) szükséglakás esetén 12 Ft/m'/hó

2.§
A rendelet 2001. március 1-én lép életbe, a lakbér mértékét ezen
időponttól kell alkalmazni.

3.§
A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Polgárőr Hírek

Az elmúlt év végén Pálinkás Miklós a
Pilisborosjenő Polgárörség alapitó elnöke
és Csonka János gazdasági vezető egyéb
elfoglaltsága miatt lemondott megbízatásá-
ról. Pálinkás úr 7 éves áldozatkész munká-

jával megalapozta a polgárőrség müködé-
sét, neki köszönhetően mára egyjól szerve-
zett, technikailag jól felszerelt, jól müködö
egyesületté fejlödött. Komoly kapcsolato-
kat alakitott ki a környék polgárörségeivel,
a rendőrséggel, helyi cégekkel és a lakos-
ság nagy részével. Munkájával nagyban
hozzajárult a falu közbiztonságának javitá-
sához.

Az egyesület tagsága lemondásukat elfo-
gadva új vezetöségetjelölt ki. A közgyülés
egyhangúlag szavazta meg Ihos János el-
nökké, valamint Papp Róbert gazdasági
vezetővé választását. A szervezö titkári fe-

ladatokat lovábbra is Varga István fügja el-
látni. Az új vezetöség a márjól bevált úton
kiván tovább haladni. kisebb szemléletvál-
tás mellett. Ezek közé tartozik a falu Ön-
kormányzatával való szorosabb együttmű-
ködés kialakitása, erre a kezdö lépések
megtörténtek. J6 kapcsolatot kivánunk ki-
alakitani a Pilisvörösvári Rendörséggel és
az új Körzeti Megbizottunkkal is. A polgár-
örség célja a falu lakosságával való szoro-
sabb kapcsolat megteremtése, az itt élök
komfortérzetének javítása. Gondolunk itt
arra, hogy az emberek érezzék, tudják: van
aki vigyáz rájuk, problémajukkal, észrevé-
teleikkel van kihez fordulni.

Ennek érdekében folyik a SZEM (Szom-
szédok Egymásért Mozgalom) szervezése.
A mozgalom területi alapon az ott lakók
aktiv közremüködésével létrehozandó civil

önvédelmi szervezet, ami ta&jaitól nem be-
avatkozást, hanem az észlelt rendellenessé-

gek, problémák jelzését várja. Működésé-
vel csökkenthetők a bűnözök lehetöségei,
növelhetö a lakások, hétvégi házak, üzle-
tek, gépkocsik, közterületek. személyek
biztonsága. A SZEM faluösszekötője tele-
fonon bárki számára elérhetö (telefonszá-
mát a következő számban közöljük). A be-
avatkozást vagy tanácsadást igénylő köz-
üzemi, szolgáltatási területeken felmerülő
problémák az önkormányzat által kijelölt
összekötö felé, biztonsági, biztonságtech-
nikai kérdésekben a polgárörök irányába
kerülnek továbbitásra. A mozgalom mükö-
déséhez elengedhetetlenül szükséges tech-
nikai eszközöket erejéhez mérten a polgár-
örség biztositja, de szivesen fogadunk más
segitséget is. A minöségileg más, több egy-
másra figyelés, békésebb, nyugodtabb élet-
körülménveket teremt.

Van a faluban 25 ember aki szabadidejét,
pihenő idejét feláldozva, olykor saját gép-
kocsival megpróbál azért teani, hogy a falu
lakói nyugodtabban éljenek, alhassanak.
Mindezt önként, anyagi ellenszolgáltatás
nélkül teszik. Ennek ellenére van, hogy

több kritika éri öket. mint dicséret.

Örvendetes jelenség, hogy mind több fía-
tal kéri felvétetét a szervezetbe. Szeretném

a sztllőket megnyugtatni: jó helyen van a
gyerek.

Kedves Apukák! - ha nem hiszik, járja-
nak utána, a legrosszabb ami történhet:
köztünk maradnak Önök is. Havonta egy-
két este nem nagy megterhelés. ráadásul az
új emberek és új gondolatok megismerése,
a közösségért való felelősség érzete min-
denki számára hasznos lehet.

Szeretnénk ezt az alkalmat is felhasználni

arra, hogy megköszönjük a támogatást
mindazoknak, akik egyesületünkre gondol-
tak mikor kitöltötték a csekket vagy arról
döntöttek hova utalják azt a bizonyos 1 %-
ot. Köszönjük az anyagi és az erkölcsi tá-
mogatást.

Szeretettel várunk mindenkit szerveze-

tünkbe, aki úgy érzi a gyakorlatban is ki-
próbálná inilyen polgárörként vigyázni csa-
ládunk, barátunk, szomszédunk és lakó kör-

nyezetünk nyugalmára.
Telefonszámaink: 06-20-3337-387

06-20-9535-412
e-mail(sms):

pbjpolgarorseg@sms.pgsm.hu
e-mail: pbjpolgarorseg@pgsm.hu

Ha van lehetősége, kérjük támogassa a Pi-
lisborosjenö Polgárörség (Kiemelten Köz-
hasznú Társaság) munkáját az alábbi bank-
számlaszámon:

65700093-10115387.

Ha Ön a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. tv. hatálya alá tartozik,

akkor a törvény közcélú adományok ked-
vezményére vonatkozó VIII. fejezet 41. §.
(1)(2)(3) bekezdések mellett, a (4) bek. elsö

része alapján a befízetett összeg (pénzbeli

adomány) 35%-ával csökkentheti adóját,
mivel kiemelkedöen közhasznú szerveze-

tünk a törvényi feltételeknek megfelel.

Ha Ön egyéni vállalkoző, akkor a X. fejezet
498. §. (8) bek. a) pontját is alkalmazhatja,
és jövedelmét a befízetett és igazolt összeg
150%-ával csökkentheti.

Vagy rendelkezzen személyi jövedelem-
adójának (SZJA) l%-róljavunkra:
Adószám: 18664720-1-13
Kedvezményezett neve:

Pilisborosjenő Polgárőrség

Más: Sajnos azutóbbi időben elszaporodott
a gépkocsik üzemanyagának lecsapolása,
több esetben az autó tankját kiszerelve tá-
voztak a tolvajok. Néhány gépkocsinak le-
szerelték a kerekeit, ezértjavasoljuk, aki te-
heti, tartsa autóját zárt, biztonságos terü-
leten.

Pilisborosjenö Polgárörei

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
jegyzö

Közlemény
A Pest Megyei Rendör-fökapitányság Kommunikációs Irodája éjjel-nappal elérhető a 06-
30-211-9410-es sajtó-ügyeletesi számon. A fökapitányság honlapja, a www.pmrfk.hu is
hamarosan elérhető lesz.

Addig is a www.orfk.hu honlapon értesülhetnek az eseményekröl.
Papp Judit r. százados, irodavezetö

A RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

2001. MÁRCIUS HAVI HÍREI
Imaswndék:

Hogy minden hivö elkötelezettsége révén szűnjék
meg a twhetetlen társadalmi és gazdasági
egyenlötlenség!
04. Nagybőjt 1. Vasárnap
Hihetek az embernek? Egészen csodálatos képes-
ségünk, szent isteni ajándékunk, hogy gondolata-
inkat, tudásunkat képesek vagyunk átadni a má-
sik embernek, sőt most már akár az egész világ-
nak. Beszéd, sajtó, rádió, TV, internet áll rendel-
kezésünkre, egyszerűen médiának hivják ezeket
a közlési eszközöket. Istennek hála, aki ilyen
okossá teremtett bennünket.

Azoknak, akik ezen a területen dolgoznak, óriási
a felelősségük! Az olvasóknak, a tévézőknek, a
rádióhallgatóknak az igazat kell megtudniuk,
hogy általa jobb emberré válhassanak. Ue ez
csak akkor sikerülhet. ha nem a haszon, hanem a

jóság hajtja a készítőket, ha gazdagitani, okosab-

Gólyahír Egyesület
- egyesület a megszületendő

gyermekekért
Egy asszony két dologért képes mindenre: hogy
legyen gyereke, illetve, hogy ne legyen. A sors
vagy a véletlen nem válogatja meg, hogy hova ad
gyemieket és hova nem. Az ebből adódó konflik-
tusokon sokan és sokféle módon próbáltak már
eddig is Segíteni és ehhez a csapathoz csatlako-
zott egy évvel ezelött a Gólyahír Egyesűlet,
amely azért alakult, hogy egyetlen ujszülött se
vesszen el.

Napjainkban is - különbözö okokból ugyan, de
újra és újra számtalan asszony kerül olyan hely-
zetbe, hogy nem tud mit kezdeni terhességével,
nem tudja válialni csecsemöjét. Ilyenkor lesz
újsághir a történetből, ilyenkor olvashatunk, hall-
hatunk elhagyott, vagy éppen megölt újszülöttek-
ről. Pedig ha a várandós asszony megoldhatatlan-
nak vagy éppen kilátástalannak érzett helyzeté-
ben nem marad magára, hanem megértö és föleg
titoktartó segítőkkel találkozik, akikkel megoszt-
hatja gondját, és akik esetleg megoldást is tudnak
kinálni - nos akkor egészen biztos, hogy keve-
sebb lesz az elveszett újszülött. Es ezzel együtt
egyre több az olyan házaspár, amely sokévi med-
dő várakozás után végre megkaphatja a gyermek-
áldás, a gyermeknevelés boldogságát.

Az egy éve alapított Gólyahir Egyesületben
olyanok találkoztak és fogtak össze, akik nem
tudják és nem akarják már tovább tétlenül nézni,
hogy miközben fogy a nemzet, csecsemők tucat-
jai nem kapnak lehetősége az életben maradásra.
Olyan civilekröl van szó, például védönökröl,
akik munk^juk közben találkoznak ezekkel az

Tisztelt Sportbarát!
Pilisborosjenő és Üröm történetében elöször for-
dul elő, hogy a már lassan 7 éve müködö nöi ké-
zilabdacsapat nagy eséllyel pályázhat arra,
hogy NB I/ B-be feljusson.
Játékosaink természetesen mindent megtesznek

a cél eléréséért.
Anyagi lehetőségeink korlátozzák elképzeléseink
megvalósltását, összefogással, segitséggel azon-
ban céljainkat meg tudnánk valósitani.
Ezért szeretnénk megtalálni azokat a helyi támo-
gatókat, akik magukénak érzik a csapatot és lehe-
tőségeikhez mérten képesek segíteni munkánkat.
Tisztelt Sportbarát!
Amennyiben sikerült felkelteni az érdeklődését, s

bá, szebbé akarjáktenni a befogadók lelkivilágát.
A jó ember mennyit töpreng, gondolkozik, mig
állitani mer valamit, ezért is van minden szavá-

nak súlya és értéke!
11. Nagyböjt2. Vasárnap
Azon légy, hogy a szenvedélyeidet, hajlamaidat,
ellenszenvedet a Kálvária hegyén a Megváltóval
együtt megfeszitsd, hogy azután a megdicsöülés-
ben is együtt élhess vele. Hagyd a szívedet a ke-
reszt lábánál. hogy ott az Ö szeretetében nyugod-
jék. Örülj, hogy üdvösségedet egyedül Isten ir-
galmának köszönheted!
18. Nagybőjt3. Vasárnap
Amikor a második isteni személy földi útját elha-
tározta és meghirdette volna a fold lakóinak,
hogy gondviselöt keres önmagának az emberek
között, vajon kit választott volna az emberek
nagy többsége? Tudóst, gazdagot, jó hirnévnek
örvendöt? Es kire esett Isten választása? Ki is-

merte Józsefet az ácsot, a csendes, szerény, dol-
gos, igazságos embert? Az ég szeme mégis rajta
akadt meg. Elgondolkoztató: Isten szemében mi
a nagy, mi a szép, mi a vonzó?

egyéni drámákkal és olyanokról, akik hosszú
évek óta hiába vágytak gyermek után és az álla-
milag szervezett örökbefogadás reménytelen út-
vesztőiben sem sikerült célhoz érniük. A Gólya-
hír Egyesület a tragédiával végződö krizishely-
zetek megelözésére törekszik és a megszületendö
gyermek életéiiek megmentésére. A megelözés-
ben elsösorban a védönőkkel fogott össze az
Egyesület, és ennek eredményeként egy évvel a
megalakulás után már az ország hét megyéjében
működik a hálózat telefonos segélyszolgálata.
Ennek a lefedettségét azonban mindenképpen bö-
víteni akarja az Egyesület, a szándéknak azonban
anyagi akadályai vannak. Az anonim, éjjel-nap-
pal működö telefonos szolgálat bövitéséhez
ugyanis ingyenes mobiltelefon-vonalak kelle-
nének - ezt azonban saját erőböl az Egyesület
nem tudja megvalósitani. Ehhez már mecénás
kellene.

Tud viszont az Egyesület segíteni már most is
abban, hogy felvilágosítsa a krizishelyzetben lé-
vö várandös asszonyt, hogy milyenjuttatásokjár-
nak neki, és hogyan tud ezekhez hozzájutni. Nem
tud pénzt és lakást adni, de tud segíteni az anya-
otthonos elhelyezésben. Tud segiteni a családse-
gltő szolgálattal, a gyemiekjóléti szolgálattal és
ismét csak a védőnöi szolgálattal együttműködve
kelengye, kiságy vagy segély megszerzésében.
Annak pedig, aki végképp nem tudja vállalni
gyermekét, annak felvilágositással segitenek,
hogy tudja, milyen lehetőségei vannak a gyerme-
ke sorsát tekintve. A különbözö lehetőségek kö-
zött szerepel a nyilt örökbefogadás. Ezzel esélyt
ad gyennekének arra, hogy szeretö családban él-
hessen. A nyílt örökbefogadás lehetövé teszi azt
is, hogy a vérszerinti anya megismerhesse gyer-

szeretne csatlakozni támogatóinkhoz, várjuk je-
lentkezését!

Megértésében és segítökészségében bizva, várom
jelentkezését az alábbi címen:
Miskolczi Béláné, 2096 Uröm, Csókaváru. 36.

Tel: 06 30 241 78 40

Miskolczi Béláné Tamási Mária

edzö

Ezúton is szeretnénk megköszöimi a Meditop
Kft- nek a két garnitúra - HUMMEL - szerelést
és a TEZO Kft-nek a 15 pár fürdöpapucsot!

Kézilabdás lányok

József nem kérkedett, pedig Dávid király család-
jából való volt. Két keze munkájából élt. Mester-
ségéböl nagy vagyonra nem tudott szert tenni,
élete ma is kivánatos példa, a szerény, csendes,
Isten akaratát teljesitő ember példaképe.
25. Nagybőjt 4. Vasárnap
Vasárnap az Ur napja, vajon pihenönap-e az éle-
temben? Vagy akkor is ugyanúgy dolgozom,
mint hétköznap, legfeljebb mást?
A pihenőnap nem tétlenséget jelent, hanem azt
is, hogy családi közös program, séta, társasjáték,
egyéb tevékenység tölti ki a pihenést, de vajon
Isten tiszteletére szentelek-e időt? Ez a fajta
pihenés szinte teljesen elveszett ma már az em-
berek életéböl! Pedig ennek hitünk, lelkiéletünk,
söt szervezetünk is kárát látja. A "kultikus" pihe-
nés több, mint csak fizikai pihenés. (Kultikus
jelző a kultusz, azaz Istentisztelet szóból ered.)
Az embernek erre azért van szűksége, mert nem-
csak teste van.

Mondd meg milyen a vasárnapod, megmondom
hogy keresztény vagy-e!

meke jövendő családját, és igy megnyugodva
bizza rajuk gyermeke sorsát ésjövőjét.

A Gólyahir Egyesület foglalkozik az örökbefo-
gadó családokkal is. Segíti őket abban, hogy fel-
készülhessenek önként vállalt feladatukra, hogy
az örökbefogadás megalapozott és egy életre szó-
ló döntés legyen. Az egyesület szerepet vállal az
örökbeadó és az örökbefogadó találkozásának
megszervezésében és segit a gyámhivatali ügyin-
tézésben is. A rendszeres klubtalálkozók pedig
olyan fórumot jelentenek, ahol az új családok
megbeszélhetik örömeiket és gondjaikat, és ahol
mindig számíthatnak az egyesület segitségére.
Gólyahír Egyesület - kiemelten közhasznú szer-
vezet

Alapitva: 2000. majus 4.
Elnök: Mórucz Lajosné védönö
Tagjainak létszáma. 68
Működési területe: 7 megye 7 telefonos szolgálat
Adószám: 18687343-1-13
Bankszámlaszám: 64800073-10705005
Levelezési cim: Gólyahir Egyesület 2441 Száz-
halombattaPf:54.
FAX: 06.23-354-851
TEL: 06-30-251-7120
e-mail: golyahir@freemail.hu
Együttműködő pannerek:
Szociális és Családügyi Minisztérium, Védőnöi
Szolgálat, gyámhivatalok, anyaotthonok, kórhá-
zak, gyermekjóléti szolgálatok, családsegítö szol-
gálatok, Fészek Egyesület, Magyar Védőnők
Egyesülete, Nonprofit Humán Szolgáltatók Or-
szágos Szövetsége.
Támogatók:
Braun Union Sörgyárak RT, Recognita Rt, ME-
VACO. Comfort szerviz. Tastronic. Hesztia Kft.

A kézilabda csapat márciusi mérkőzései
(Hazai pálya: Solymár- Sportcsarnok)

Március 11

Pbj. -KÓKA
Felnött: 12"
Ifí: 1430
Március 18.
Pilisszentiván-Pbj
Felnött: 1300
Ifi:1445
Március 25.

Pbj. -Kőbánya
Felnőtt: 1245
Ifi: 1430



Régi hagyományok Pilisborosjenőn II.
(Pilisborosjenö története c. történeti írás alapján)

A farsang

A legnagyobb mulatság farsang utolsó három
napján volt. Vasárnap délután már 3 órakor ösz-
szejöttek az egyik táncteremben a fiatalok, az
idösebbek és a házasok szokásos vendéglöjükben
találkoztak. Este 6 órakor hazamentek a mulato-

zók vacsorázni, majd az asszonyok és lányok
átöltözve mentek vissza a táncterembe.

Az egészen fiatalok is farsangoltak. A fiúk kalap-
ját az édesanyjuk szalaggal és rozmaringgal dí-
szitette fel, a leánykák népi viseletbe öltöztek a
gyerekfarsangra. A lányos anyák süteményt ké-
szítettek, melyet a kislányok szolgáltak fel.
Hétfön délután folytatódott a farsangi mulatság.
Ezen a napon, az elöző egy évben házasodott
párt ünnepelték. A zenekar tust húzott, az ifjú
asszonyt és az ifjú férjet külön-külön a magasba
emelték és éltették öket. Megköszönve az éltetést
az ifjú asszony likört töltött az asszonyoknak, az
ifjú férj pedig borral kinálta a férfíakat.

Azoknak a fiataloknak. akik először vettek részt

a farsangi mulatságon, a náluk idősebbek-
nek "einstandot" kellett fízetni.

A mulatság kedden is folytatódott este 11 óráig.
Ekkor temették a farsangot. Az egyik fiatal felfe-
küdt az asztalra, ő személyesítette meg a farsan-
got.

A háromnapos farsangi mulatság ma már nem
szokásos. A legutolsó ilyen, a régi hagyomány-
nyal azonos, hosszú mulatság az 50-es évek
végén került megrendezésre Pilisborosjenön.

D. D.

ALLANDÖ PROGRAMOK GYERMEKEK RÉSZÉRE
A PILISBOROSJENŐI REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN 2001-BEN

Könyvtár / vezeti Bereczkiné Szendrey
Éva/
Hétfő és péntek
17-18. 30-ig
szerda9-ll-ig

Néptánc
Hétfö és szerda

14-15-ig iskolások/vezeti: JávorCsaba/
15 - 16-ig ovisok / vezeti: Bereczkiné
Szendrey Éva/

Jazz baiett / vezeti: Grüiiing Zsuzsanna/
Kedd és csütörtök
15-16-ig iskolások
16-17-ig ovisok

Színjátszó Kör
Csütörtök / vezeti: Taskovics Judit/

16-17-igkisiskolások
17-18-ig nagy csoport
Péntek / vezeti: Dér Denissa/

16. 30-17. 30-ig

Biblia szakkör/vezeti: Dérüenissa/

Hétfő
16-17-ig(könyvtárban)

Kézműves foglalkozás (büfében)
Csütörtök /vezeti: Sz. Gotfrweisz Timea/

16. 15-17.30-i;

Tisztelt Polgánnester Úr!
Tisztel Képviselők!

Tisztelt Polgártársaink!
A képviselő-testület 2001. január 25-én meg-

hallgatta Ongjert Richárd mérnök úr előterjeszté-
sét Pilisborosjenő község településszerkezeti
tervének módosftásáról és megszavazta a tervezet
vitára bocsátását.

A módosítási javaslat előterjesztésre azért ke-
rült sor, mert a pilisborosjenői téglagyártól északi
irányban elterülő "Malom-dűlő" elnevezésű, je-
lenleg külteruleti szántó, illetve erdő besorolású,
kb. 32 hektár nagyságú ingatlanon a Malomdűlő
Lakópark Kft. lakóparkot kíván kialakftani.

A beruházók szándékai szerint 6-8 év alatt

megépiteni kivánt településrész jelentösen meg-
változtatja a környezetet. Száz, egyenként 250-
300 m2 alapterületű villa, 4-8 lakásos társashá-
zakban további 200 lakás, 20 lakásos teraszház,

50 apartmanos öregek otthona, 50 apartmanos
panzió, és egyéb szolgáltató létesítmények (uszo-
da, strand, élelmiszerbolt, óvoda, orvosi rendelő,

saját energia fogadó állomások, vizkivételi mü,
és szennyviztisztitó) megvalósitását tervezik.
A beruházás előfeltétele, hogy a településszerke-
zeti terv módositását megvitassuk, azt a képvise-

Karate edzés /vezeti: Szabő János/
Kedd és csütörtök
17-18-igkezdö csoport
18-20-ighaladó csoport

Játékos utazás a világ körül és a
történelemben

Minden hónap második szombatján, 10-12-ig.
A foglalkozások havi dfja 1000 Ft/ fö
Minden hónap 10-ig kell befizetni a foglalko-
zásvezetönél!

Beiratkozás és részletes felvilágositás a fog-
lalkozások elött!

Minden korosztálynak szóló szabadidős
lehetőségek:

Pingpong kör: kedden és pénteken 20-23-ig
Kismama klub minden második csütörtökön

10-12-ig
Nyugdijas klub csütörtök 14-16-ig
NémetNemzetiségi Dalkör énekpróbája
hétfön 18-21-ig
Civil Kör minden hónap másodikkedd 18-tól
Mag^-ar Dalkör énekpróbája minden páros hét
szerda 18-tól
Aerobic szerdán 17. 30-18. 30-ig
Callenetic torna szerdán és pénteken 18. 30-
19-30-ig

Könyvtár szolgáltatásai:
-könyvkölcsönzés
-videó kölcsönzés

-diafilmkölcsönzés

-társaSjáték kölcsönzés

lötestületjóváhagyja, majd a nevezett ingatlanok
belterületbe vonását kezdeményezze.
Szeretnénk felhivni községünk minden polgárá-
nak figyelmét a döntés súlyára, valamint azon
polgártársaink felelösségére, akiket képviselöink-
nek választottunk.

A Pilisborosjenő Községvédő Egyesület, és e NE
"MO" Erdekvédelmi Egyesület felajánlja segít-
ségét annak érdekében, hogy ebben a falujövőjét
alapvetöen meghatározó kérdésben a község mi-
nél több polgárának részvételével konstruktiv vi-
ta alakuljon ki. Célunk, hogy a megbeszélés hoz-
zásegítse a képviselö-testület tagjait álláspontjuk
kialakitásához. Fontosnak tartjuk, hogy képvi-
selöink a község lakóinak és térségünknek rövid
és hosszú távú érdekeit egyaránt figyelembevevö,
megalapozott és a választói akarataak megfelelö
döntést hozzanak.

Javasoljuk a Képviselö-testületnek, hogy biz-
zon meg arra alkalmas független szakértöi irodát,
a tervezett beruházás környezeti, gazdasági, és
szociológiai hatásait felmérö tanulmány elkészi-
tésére. Kivánatosnak tartjuk, hogy a szakvéle-
mény részletesen foglalkozzon a beruházás meg-
valósithatóságának kockázataival is.

Meggyőződésünk, hogy konstruktív, szakmai
érveket felsorakoztató vita csak egy szinvona-

-Színllázjegyrendelés (budapesti szinházak musorairal)
A Könyvtár nyitva tartása:
hétfőn és pénteken l7-183('-ig;
szerdán 9-11-ig
A könyvtári szolgáltatás ingyenes! A beirat-
kozott tagokat ezúton kérem, keressék felha-
vonta a könyvtárat, a dokumentumok köi-
csönzési ideje egy hónap!
Mindenkit szeretettel vár a Könyvtár!

Rendkivüli rendezvényeink:

Március2-án pénteken
Iskolai Farsang 16 órától
Március 3-án szombaton

Farsangi Bál 20 órától
Március 10-én Játékos utazás 10-12-ig
Március 15-én Ünnepi Müsor 18 órától
Marcius21. Millenniumi könyvátadás az első
osztályos gyermekek részére. 14 órakor.
Március 23. A Szinjátszók "Kék habostorta"
cimű előadása. Belépő: finomságok a szerep-
löknek. 17 óra.
Március24-én

'ravaszköszöntö és tánchá2 16 órától

Március 31-én Örökbefogadó szülök
országos találkozója 10-től

A Müvelődési Házban zajló vásárokról a szó-
rólapok részletesen, folyamatosan tajékoztat-
ják Önöket az időpontokról és a lehetőségek-
röl!

Minden érdeklödőt szeretettel várunk!

las - beruházótól független - hatástanulmány is-
meretében bontakozhat ki.

Bizunk abban, hogy közös együttgondolko-
dásunkkal elösegithetjük egy olyan döntés kiala-
kitását, amely községünk polgárainak érdekeit
szolgálja ebben a számunkra igen fontos kér-
désben.

Dér András elnök

a Községvédő Egyesület nevében

Keresztessy Péterelnökségi fag
a Ne "MO" Egyesület nevében

PediNSr-manUíar!
Test, -és talpaiasszáast,

mutóíroiM késrit^t
vállatok!

Házboz ts reegyek!
3 50-662; 06-20410-8614

Bedé Katalm

ÚJRA KARATE PILISBOROSJENÓN

Több mint tíz éve, hogy barátom és sporóársam - Kucsera László -
megalapitotta Uröm és Pilisborosjenő Goju-ryu Karate-do iskoláját.
Munkájával országos tekintélyre tett szert. Tanítványaiban méltó köve-
tőkre talált, ak. ik jól felkészítve, kitartóan vezették a csoportot akkor is,
amikor mesterük - magánéleti problémák miatt - már nem tudta az
edzéseket tartani. A kezdeti időszakban, társaimmal együtt rendszere-
sen látogaUam, és tanottam tréningeket. A klub "életét" mindig fígye-
lemmel kísértem ezén nagy örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy a
Pilisborosjenői SE keretében én legyek a szakosztály vezetője - edzöje.

2000. év májusától feleségemmel próbaképpen elkezdtük a foglalko-
zásokat, amit megfelelő érdeklödés övezett, ezért szeptembertől nekilát-
tunk a komoly munkának is. Januárban tanítványaink közül 8 kezdő
szintű karatéka tett eredményes övvizsgát. Tagjaink száma jelenleg 20
fő, akik az óvodástól a felnőttig különböző korosztályú lányokból és
fíukból tevődnek össze. Célunk, hogy a karate mozgáskultúráján ke-
resztül széleskörű sportolási lehetőséget biztosítsunk az érdeklödőnek
korra és nemre való tekintet nélkül! Edzéseink családias légkörben
folynak, ezért mindenki megtalálhatja a neki megfelelö programot.
A foglalkozásokon a következők közül lehet választani:

Néptánc foglalkozás
Eredeti népi játékok és néptánc oktatás a Művelö-
dési Házban, hetente kétszer, hétfőn és szerdán 16-
17 óráig., 3-7 éves, mozogni és énekelni szerető
gyermekek részére.

Havitagdíj: 1000, -Ft
Ha egy családból két, vagy több gyermek vesz
részt a foglalkozáson, kedvezményt kaphatnak!
Játékos daltanulással, az eredeti népi játékok szín-
padi megjelentetésével, jókedvű együttjátszással,
sok-sok mozgással töltjük el a próbák idejét. A
gyermekeknek semmi sem kötelező, fontos, hogy
j ól érezzék magukat.
A szülők is játszhatnak velünk, ha gyermekük úgy
szeretné.

Részletes felvilágosítás a Könyvtárban, Eva néni-
nél.

Tel. : 06-26-336-377, 336-480

HUNGÁRIA
BIZTOSfTÓRT.

Az Atlianz csoport tagja

Társaságunk
befekteíési tanácsadókat

keres

szentendrei és pilisvörösvári
irodáiba.

Pilisvörösvár: Nagy Csabáné,
26/330-028, 30/201-9071.
Szentendre: Sasi Nagy Pál,
26/500-135, 60/315-435.

ovi karate (zenés edzés, sokjátékjátékos karate)
karate fittnes (zenére mozgás, erösités karate elemekkel)
sport karate (formagyakorlat és pontrendszerű - érintéses küzde-
lem)
tradicionális karate (lélek, szellem, és test erősítése japán harci
elemek, mozdulatsorok gyakorlásával)
mozgáskultúra (azok részére, akik a sokrétü karaténak csak egyes
részeivel akamak foglalkozni).

Figyelembe véve a különbözö érdeklödési köröket, igyekszünk egyén-
re szabott edzéstervekkel irányítani, és motiválni tagjainkat.

Még várjuk azokjelentkezését, akik kedvet éreznek az inten-
zív (vagy nem annyira intenzív) rendszeres mozgáshoz, és szeretnének
velünk együttműködni egyjó hangulatú klubélet kialakításában! Szere-
tettel várunk teljes családokat is, és itt hívjuk fel a fígyelmet, hogy az
életkor és a testsúly abszolút elhanyagolható tényező! Mindenki a saját
szintjén kezdi el az edzéseket, majd - ha elég kitartóan dolgozik - túl
lép azon.
Edzéseinket a Pilisborosjenöi Művelödési Házban tartjuk keddi, és
csütörtöki napokon 17hés 19 h 45 között.
Erdeklödni lehet edzésidőben a helyszínen, valamint Szabó Jánosnál a
06-20/334-2628 telefonszámon egész nap.

Hírdesseii a Híriiiontíóban!
adhatók:

....... . ^ ^.60-333-330,
13-as faxoa.

A CIVIL KÖR hírei
Körünkben február 13-án érdekes, gondolatébresztő előadást tartott Küller

János alpolgármester Ur a faluközpont rendezésének elképzeléseiről, amelyek a
távolabbijövőben kerülhetnek megvalósításra, jól átgondolt terv alapján.

Következő összejövetelünk március 13-án kedden délután 6 órakor lesz a kul-
túrházban. Elöadót a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól kértünk, aki a falut körülvevő
erdőkről és az erdöknek a falut érintő kérdéseiröl tart elöadást. Ezt követően ápri-
lis 10-én találkozunk a millenniumi ünnepség és zászlóátadás eseményeinek
megismerése céljából. Minden érdeklődöt szívesen látunk. dr. Fáy Arpád

A Reichel József

Művelődési Ház és
Könyvtár

Színjátszó Köre
2001. március 23-án

17 órakor tartja
,Kék habostorta"

Eladó lakás
Öbudai lakóparkban 1,5 szobás 39 m -es
földszinti öröklakás kertkapcsolattal,
felújított, telefonos, vizórával és tárolóval
tömbfűtéses házban 9,8 millió forintért
eladó.
Érdeklődni 1/367-6151 telefonon 18 és 21
óra között, napközben 06-26/336-028/21.
melléken.

Kiss Magdi

V. <t>^^^S^>t^tii!%tS^^SB6^i^i)i3SSSKR%^(yWiaiíilB. aef^(lfaeK<>i>Ítí^^^^
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címü elöadását.

Belépő:
finomságok a szereplöknek

A Hírmondó szerkesztősége kéri mindazok szíves
segítségét, akik megjelentetési szándékkal számító-
gépben készült anyagot adnak le, szíveskedjenek azt
floppy disc-en is eljuttatni a szerkesztőkhöz!

Köszönjük!

. III
Vevöink részére eladó
ingatlanokat keresünk.

Erdeklödni lehet:
Nagy István

06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenőn a
Györgyi butikban

K^;:,<E3ÜA WK-TtE%?fi3EGE&-:-SCTS.4.-S%e^



Orvosi ü eleti beosztás

/. Dr.
2 Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
S. Dr.
9. Dr.
10. Dr.
11. Dr.

Borsi Zsófía

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Borsi Zsófía
Fehér Eszter
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia

12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
,5. Dr.
16. Dr.
17. Dr.
18. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22. Dr.

Kovács Levente
Csúcs Orsolva
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia

Kovács Levente

Csucs Orsolya
Borsi Zsófía
Fehér Eszter

23. Dr. Fehér Eszter
24. Dr. Fehér Eszter
25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Kovács Levente

27. Dr. Csúcs Orsolya
28. Dr. Borsi Zsófia
29. Dr. Borsi Zsófía

39. Dr. Csiics Orsolya
31. Dr, Csúcs Orsolya

01. Dr. Csúcs Orsolva

Dr. Kovács Levente Uröm, Honvéd u. 24.
Dr. Baksa Eva
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Ejszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14""-t61
hétfö

reggel 8-ig.

Üröm Dózsa Gy. u. 69.
Pbj., Rákóczi u. 18.
OrómDoktorS. u. 21.
Üróm. Kevélyu. 2091/11.

351-410
350-440
336-007:06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

sz

cs

8-13-ig Dr. Péterffv L (Üróm rend)
13-18-ig Dr. Kovács Gy (Pbj rend )

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( üróm rend.)
13-18 Dr. Venez Ilona (Pbj. rend.)

5-13-ig Dr. Venez Ilona (Uröm renuj
13-18-ig Dr, Horti Szilvia (L'röm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterflv L. (Uröm rend.1

350-224
336-308

350-224
336-187

350-753
350-224

336-308
350-224

Biztosítások kötése, befektetési tanácsadás az Ön lakásán
vagymunkahelyén!

Lakás, baleset, élet, utazási, vagyon, stb.
Hitelfedezeti biztosítások gyors ügyintézéssel.

Híyjon! tel/fax: 06/26/343-664 mobil: 06/20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Urüm Pf:11.

Allateledel bolt
várja vásárlóit Pilisborosjenőn a Fő ut 47-ben a Templom u. sarkán lévő

buszmegállónál. Nyitva tartás:
hétfötöl péntekig 73°-tól 12-ig illetve 14-töl 18-ig, szombaton 731)-tól 12-ig.

Háztartási gépek
javítása

Mosógépek, centrifügák,
hötárolós kályhák,
villanybojlerek, Hajdú gépek
javitasa.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759

Pengő BoBt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,

hirlap vasámap is kapható
aPENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

H-Cs: 7-11; 14-17
P: 7-12; 14-17

Szom:7-l3; Vas: 8-10

=. ^^

Csempézés,
marvanyozás,

kisebb kőműves
munkák

garanciával.
SchraufLászló

Pilisborosjenö. Iskolau. 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 fűtöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizellá-
tás. csatomázás. külső csatornabekötések

tervezése és a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készítése. Gázkészülékjavítás és szerelés.

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hedi üg>~véd
a Pest megyei Ügyvódi Kamara tagja

Bt. -k alapitása az új gazdasági törvény
szerint. Örökösödési, házassági,

polgárjogi. bérleti, megbizási, adásvételi
szerzödések, stb... Végrendelet

elkészitése. 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, értékbecsiés,
ügwédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenö, Uröm,
Budakalász területén lévő

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

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19;

szombat; 10-14

Ugyvezető igazgató: Kerényi István
A hirdetö tábla az Okelme méteráru és

barkács üzletnél megtekinthetö!

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztositás (nyugdíj,
egészségügyi. lakás, baleset, élet.

vagyon, stb.. ) ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenöi
polgármesteri hivatalban.

SUveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-csütörtökig:
8-13ésl4-18óráig

Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder,
termőföld, stb.

Gáz-cseretelep'
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtöl-péntekig7-17-!g

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

Antenna,

riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-

helyezése.

UPC Direct

szerelése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001
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Kedvezményes vásár a Suzuki Rómainál!

' Bemutató autókjelentős árelönnyel, korlátozott darabszám-
ban!

' Már 30% befizetéssel elvihetö autók. akár 60 havi résztetre is!

' Közalkalmazotti, on'osi, taxis kedvezmény, 3-6 %-ig!

' Használt Suzukik óriási választékban, már 900. 000, - Ft-tól,
akárhitelre is!

' Használt autó beszámítása!

' Gyors, helyszini hitel és biztositás tlgyintézés.

Teljes körű szervízszolgáltatás
Eredetiségvizsgálat
Alkatrész értékesités

Biztositási ügyintézés

Cím: Bp. III. Rákóczi u. 33.
Tel. : 240-4444; 436-7920

Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

7-^v'?'YV, yyy T'Y TY V y'i YvWVT^?7W9'^'W>;;V7V'VTWy7W>-T>Vf7T;i]t*

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselő Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tt': 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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8. évfolyam 4. szám

(PiEsBorosjeno rHémet <K}se66ségi
Ön^ormányzat

íMegfiívó
megemíé^ezo fyszorúzásra és szentmisére.

<Piíis6orosjenő történeténeli legsötéte66 kprszaka6an 1946. ápriíis
27-én és najus 2-an a német Ca^psság 8S%-át marllavagono^6a
^enyszerítve, csalMo^at, 6aráto^at egymástóí eEszalytva ̂ iteCépí-
tette^WémetprszágSa.

JJ év tavíatíból a  met Vjse66ségi Önkormányzat e tragi^us
eseméryre emíékezve meglifvja Önt és 'Kfdves CsalMját

2001. áprifís 28-án szom6aton 16 óra^pr

a 'SficfieC József ̂ Műveíoffési Jfáz eíStt [évö emtékgszbp meg-
^pszorúzására és azt l^oveto németryefvű engeszteío szentmisére
a^omai 'KatoCi^us CTempfom6a.

CEzt ̂ ovetoen megfiívjul^ Önt és 'Kfdves CsaCádját a M.űvelSd'ési
'}{áz nagyterméően megrencfezésre ̂ erüfő öeszélgetésre és 6űfére.

cyN

2001. április

(Deutsche fM. iwíerfieitsse stverwa[tUTig
Weincforf

(Ein[ac[ung
zur Tfranznied. eríegung mit Qedén^gottesefienst.

Zu den cfüstersten {Epoctien der gescfiicfite von l^eindbrf zaliCt
die ̂ ertreiéung von 85% seíner deutscfistammigen Sewoliner am
27. fl. 'prii und. am 2. 'Mai 1946. Ofine 'Kílcl^sicfi. t aufSanden der
Tamiíien und" cfer Treundé wurde tfieser Tei[ der (BevöB^erung
nacfi (DeutsclKamf ausgesiedeít. In 'Erinwrung anjene tragiscfien
'Ereignisse vor 55 Jafiren lad~t cfie SeíSstverwaCtung ífer <Deut-
sctien Mincfertieit von 'Weind.orfS'ie undlfire Tamifie am

Samstag, dem 28. ^prií2001 um 16 'Üfir

zu einer Vj-anzniederkgung an der Qeíenkí-afei vor dém Josef
'Keiclief 'Kuíturfiaus und. im JínscíiCuss daran zu einem Sühne-

gottescfíenst in deutscfier Spraclie ein.

'Danacfi Caden wirSie uwf Ifire TamíEe ins grossen Saaídes
'KuCturliaiises (Dískussion und Sclimausen sefir herzCicfi ein.

Falugyűlés
Ertesítjük a falu lakosságát,
hogy Pilisborosjenő Község
településszerkezeti tervével
kapcsolatban

2001. április 18-án
(szerdán) 18 órakor,

a Művelődési Ház

nagytermében
(Pilisborosjenő Fő út 16.)

falugyűlést
tartunk.

Várunk minden érdeklődőt!

Polgármesteri Hivatal

Kirándulás

A pilisborosjenői Karitász Csoport idén is
kirándulást szervez idős barátainak:

Időpont: 2001. április 30. hétfő,
találkozás reggel 9. 00 órakor a
Művelődési Ház előtt.

Uticél: Majk-Tata
(meglátogatjuk a híres szerzetes falut,
közös ebéd után pedig a tatai neveze-
tességeket, mindkét helyen idegenvezető
kíséretével, hazaérkezés kb. 17.00 órakor)
Jelentkezni lehet: Juhász Jánosné 336-
484, vagyFáyék 336-931.

MINDNYÁJUKAT
SZERETETTEL VÁRJUK!

Eboltás, 2001

Ertesítjük a lakosságot, hogy Pilisborosjenőn
az ebek veszettség elleni kötelezö védöoltásait
az alábbi időpontokban tartjuk:
Főoltás: 2001. április 18. 12-14-ig a Polgár-
mesteri Hivatalnál

Külterület: 2001. április 18. 15-16 óra Kasza
János portáján (Pilisborosjenő, Bécsi út 35.)
Pótoltás: 2001. április 23. 8-9-ig a Polgármes-
teri Hivatalnál.

01tásidíj:900, -Ft/eb

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes ]egyz6
Dr. Molnár Attila állatorvos

A tar(allRiiil>61:
Önltí>rmányzati rfendeletelí (2-3. ötöal)
A száj es liörőmfajasrél ( X oidal)
Egyházi hirek (4. otdal)
A Civil Ker faavi toesiEálBotó|ja (5. eldat)
A Dittia-Ipoly Némzeti Parterét (S.old.)

^.

<33^.s<3>^<.a.-?>>^&^-

A tartaloiiibél:
lí&myezetftBií védetaében ( 6 oldal)
Baros^enfi nevéről (7. ̂ <ial)
Március 15. {8, öMaI)
Kuitúra ( 9. öldal)
örvosi figyelet (10. oltíat)



Pilisborosjenő község Önkormányzat
3/2001. (IV. 5.)
RENDELETE

az önkormányzat 1/2000. (III. 7. ) számú és a
6/2000 (IX. 06.) számú

valamint a 15/2000. (XI. 24.) számmal
módositott 2000. évi

költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az állam-
háztanás működési rendjéröl szóló, többször mó-
dositott 1992. évi XXXVIII. tv. alapján, valamint
az államháztartás működési rendjéröl szóló
217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend. 29. §. alapján a
2000. évi költségvetésröl az alábbi rendeletet al-
kotja; a 2000. évi költségvetési rendelet módosi-
tását az alábbiakban fogadja el.

A költségvetés bevételei és kiadásai
l. §.

A képviselö-testület a Polgármesteri Hivatal az
intézmények 2000. évi költségvetését 462. 791
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei
2.§

A megállapitott bevételi főösszeg forrásonként
a 2. számú mellékletben megállapitottak szerint
alakul.

3. §.
A megállapított bevételek közül az intézmények
szakfeladatonkénti bevételeit az 1. számú mellék-
let tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
4. §.

A képviselő-testület a 2000. évi költségvetése
kiadásokat jogcimenként a 1, számú melléklet
szerintállapítjameg.

Általános tartalék

5.§
A képviselő-testület az önkormányzat általános
tartalékát 33.091 eFt összegben hagyja jóvá. A
céltartalék összege 67. 750 eFt. 6. számú mellék-
let}

Záró rendelkezés

217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend. 29. § alapján a
2000. évi költségvetésröl az alábbi rendeletet al-
kotja; a 2000. évi költségvetési rendelet módosi-
tását az alábbiakban fogadja el.

A költségvetés bevételei és kiadásai

l. §.
A képviselö-testület a Polgármesteri Hivatal az
intézmények 2000. évi költségvetését 462. 851
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

2.§
A megállapitott bevételi föösszeg forrásonként
a 2. számú mellékletben megállapitottak szerint
alakul.

3. §.
A megállapitott bevételek közül az intézmények
szakfeladatonkénti bevételeit az 1. számú mellék-
let tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
4. §.

A képviselő-testület a 2000. évi költségvetése ki-
adásokat jogcimenként a 3_ számú melléklet sze-
rint állapitja meg.

6.§
A rendelet a SzMSZ elöirásai alapján keriil kihir-
detésre, arendelet 2001. április 5-én lép hatályba,
rendelkezéseit 2000. december 1-töl kell alkal-

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő község Önkormányzat
4/2001. (IV. 5.)
RENDELETE

az önkormányzat 1/2000. (III. 7. ) számú és a
6/2000 (IX. 06. ) számú,

15/2000. (XI. 24. ) számmal, valamint a 3/2001.
(IV. 5.) számú helyi rendelettel módositott
2000. évi költségvetésének módositásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az állam-
háztartás működési rendjéröl szóló, többször mó-
dositott 1992. évi XXXVIII. tv. alapján, valamint
az áliamháztartás működési rendjéröl szóló

Altalános tartalék

5.§
A képviselö-testület az önkormányzat általános
tartalékát 33.091 eFt összegben hagyja jóvá. A
céltartalék összege 67. 750 eFt. 6. számú mellék-
leü

Záró rendelkezés

6.§
A rendelet a SzMSZ előirásai alapján keriil kihir-
detésre, a rendelet 2001. április 5-én lép hatályba,
rendelkezéseit 2000. december 1-töl kell alkal-

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenö község Önkormányzat
5/2001. (IV. 5.)
RENDELETE

az önkormányzat 2001. évi
költségvetéséről

Az önkormányzat képviselö-testülete az állam-
háztartás müködési rendjéről szóló, többször mó-
dositott 1992. évi XXXVIII. tv. alapján, valamint
az államháztartás működési rendjéröl szóló
217/1998. (XII. 30. ) Korm. rend. 29. § alapján a
2001. évi költségvetésröl az alábbi rendeletet
alkotj a.

A rendelet hatálya

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.
A képviselő-testulet a Polgármesteri Hivatal az
intézmények 2001. évi költségvetését 595. 252
eFt bevétellel és kiadással állapitja meg.

Az önkormányzat bevételei

4.§
A 3. §-ban megállapitott bevételi főösszeg forrá-
sonként a 2. számú mellékletben megállapitottak
szerint alakul.

5. §.
A 4. §-ban megállapitott bevételek közül az in-
tézmények szakfeladatonkénti bevételeit az \_
számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §.
A képviselö-testület a 2001. évi költségvetése ki-
adásokatjogcímenként a 3_ számú melléklet sze-
rint állapitja meg.

7. §.
Az önállóan gazdálkodó iskola a költségvetési tá-
mogatását a képviselö-testület havi 1/12 szerinti
ütemezésben biztosftja. Ettől eltérni csak a testü-
let, illetve a pénzügyi bizottság engedélyével
lehet.

8. §.
A képviselö-testület az egyesületek, társadalmi
szervek költségvetési támogatásait a 4. számú
mellékletben foglaltak szerint biztositja.

9. §.
A képviselö-testület beruházási kiadásokat az 5^
számú melléklet szerint egyösszegben állapítja

meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §.
A köztisztviselök alapilletményét a képviselő-
testület 32.200- Ft-ban állapitja meg 2001. ja-
nuár 1. napjától.

ll.§
Pilisborosjenö község Önkormányzat a közalkaf-
mazottak létszámát 28 föben, a köztisztviselök

létszámát 17 föben állapitja meg.
(Az általános iskola közalkalmazottainak száma
ezen felül 24 fö.)

l. §.
A rendelet hatálya a képviselö-testuletre és annak
szerveire, a Polgármesteri Hivataü-a és az önkor-
mányzat intézményeire terjed ki.

2. §.
Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplö
szakfeladatok az 1. számú melléklet szerinti fel-
sorolásban külön-külön cimet alkotnak.

Altalános tartalék

12. §
A képviselö-testület az önkormányzat általános
tartalékát 5584 eFt összegben hagyjajóvá. A cél-
tartalék összege 771 eFt.

Záró rendelkezés
13.

A rendelet 2001. április 5. napján lép életbe, ren-
delkezéseit azonban 2001. január 1. napjától kell
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyzö
gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester Jegyzö

A mellékletek a

Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők!

Pilisborosjenő község Önkormányzat
Képviselő-testületének

6/2001. (IV. 5. ) számú helyi
RENDELETE

az önkormányzat képviselöktiszteletdíjáról,
juttatásáról, költségtérítéséröl

Pilisborosjenö község Önkormányzat Képviselö-
testületet a helyi önkormányzatokról szóló, több-
szörösen nródositott LXV. törvény 20. §. (2)be-
kezdésében, valamint a polgármesteri tisztség el-
látásának egyes kérdéséröl és az önkormányzati
képviselők tiszteletdijáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény módositásáról szóló 2000. évi XLIV.
törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

(1) Az önkormányzati képviselö havi tiszteletdija
a polgármester részére megállapított tiszteletdij
18.79%-a (továbbiakban: alapdij). (17.788.- Ft/
hó)

(2) Ha a képviselö bizottságnak tagja a tiszte-
letdija az alapdíjon felül - több bizottsági tagság
esetén is - az alapdij 50%-kal növelt összege
(26. 682 Ft/hó).

(3) A bizottság elnökének tiszteletdija az alap-
dijon felül - több tisztség, bizottsági tagság ese-
tén is - az alapdíj 100%-kal növelt összege
(35. 576 Ft/hó).

(4) A bizottság nem képviselő tagja (külsös
tagok) az alapdij 50%-ra jogosultak (8. 894. - Ft/
hó).

(5) A kisebbségi önkormányzat elnökének tiszte-
letdija az alapdij 100%-val növelt összeg (35. 576
Ft/hó).

(6) A kisebbségi önkormányzat képviselö-tagjai
(kivéve a kisebbségi önkormányzat elnökét, a
község képviselö-testületének képviselő ta&jait)
az alapdijrajogosultak (17. 788 Ft/hó).

2.§

(1) A képviselő-testület a képviselöt és a bizott-
ság nem képviselö-testületi tagját természetbeni

juttatásban részesiti az önkormányzat közigaz-
gatási teniletén a tömegközlekedési eszközök
igénybevételére jogositó utazási bérlettel, amely
a képviselö választása szerint pénzben is kifizet-
hetö. A természetbeni juttatás a következök sze-
rint alakul:

bizottsági elnok 9. 800 Ft/hó
kisebbségi önkormányzat elnöke 9. 800 Ft/hó
bizottsági tag 7.350 Ft/hó
bizottsági külsös tag 2. 450 Ft/hó
kisebbségi önkormányzati tag 4. 900 Ft/hó

3.§

A rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat
alapján kerül kihirdetésre, a rendelet 2001. április
5-én lép hatályba, rendelkezéseit 2001. január1-
töl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséröl a

jegyzö gondoskodik.

4.§

A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a kép-
viselők tiszteletdijáról és egyéb juttatásairól szó-
ló 3/2000. (III. 7. ) és a módosítására kiadott
6/2000. (VII. 11. ) számú helyi rendelet hatályát
veszti.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes

jegyző

Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2001. (IV. 5. ) számú

RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1999. (V. 27. ) és a wt módosífó 8/2000. (X.

10.) swmú rendeletének módosításáról

Pilisborosjenö község Onkormányzat Képviselő-
testülete az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdés, a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módo-
sitott 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdése.
18. § (1) bekezdése alapján, valaniint a nemzeti

és etnikai kisebbség jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése és az Ötv.
102/B §. 102 C. § alapján szervezeti és működési
rendjére vonatkozó helyi rendeletét az alábbiak
szerint módositja:

l.§

A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú
mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

Az önkormán zattal e üttműködési

me álla odást kötött szervek listá'a

1. Deutschklub Pilisborosjenő-Weindorf Egye-
sület
Székhelve: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Képviselő: Mayer Róben (Pilisborosjenö,
Mária u. 10.)

2. Pilisborosjenői Sportegyesület
Székhelve: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Kéoviselő: Miskolczi Béla fOröm. Csókavár

u. 36.)

3. Római Katolikus Egyházközség
Székhelve: Pilisborosienö. Templom tér 1.
Plébános: Sikos Antal (VrOm, Fő utca 52.)

4. Pilisborosjenő Polgárőrség
Székhelve: Pilisborosjenő, Fő út 16.
Képviselő: Ihos János (Pilisborosjenő, Ezüst-
hegyi út 2369 hrsz.)

5. Pilisborosjenö Weindorf Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Székhelve: Pilisborosienő. Fő út 16.
Képviselö: Kucsera László (Pilisborosjenő,
Rákóczi u. 2.)

2.§

A rendelet 2001. április 5-én lép hatályba, kihir-
detéséröl a Szervezeti és Működési Szabályzat-
ban foglaltak alapján ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Ragadós száj- és
körömfájás veszély!

2001. február 20-án Angliában ragadós száj- és kö-
römfájást allapítottak meg vágóhídon tartott sertések-
ben. A betegség rohamosan elterjedt, járványos mérete-
ket öltött elöször Anglián belül, majd átterjedt több
nyugat-európai országra is.

A Magyar Allategészségügy gyors intézkedéseket
foganatosított a betegség kizárására: válságstáb felállí-
tása a járvány megszűntéig, az érintett országokból
sem élö állatot, sem állati eredetű élelmiszereket nem
fogadunk, (a beutazó turistáktól minden állati eredetű
élelmiszer elkobzásra kerül) a határátlépöknél a Nyu-
gat-Európából érkezö gépjárműveket a határon fertőtle-
nítjük, személyi fertőtlenítés is bevezetésre került.

Az óvintézkedések ellenére, mivel igen gyorsan ter-
jedő, járványos állatbetegségről van szó, hazánkban is
bármikor felléphet a ragadós száj és körömfájás, ezért
felhívom az állattartók figyelmét az alábbiakra:

A ragadós száj- és körömfájás vírusos betegség,
amely lázzal, a száj- és lábvégek felhólyagosodásával
jár, a hasított körmű (párosujjú) állatok között pusztít:
szarvasmarha, sertés, juh, kecske, őz, szarvas, állatker-
ti egzotikus páros ujjúak. A fertözött állat étvágytalan-
ná válik, erősen sántít, a szarvasmarhák a fájdalomtól
állandóan rázzák a lábukat, a sertések fekszenek, nem
hajlandók lábra állni, ha eröszakkal felkeltjük őket fáj-
dalmasan felvisítanak.

A betegség gyanúja esetén azonnali bejelentést vá-
runk a hatósági feladatokkal megbízott állatorvosi ren-
delökben, illetve az önkormányzat jegyzöjénél, vagy
azonnali telefonjelentkezést: Hatósági feladatokkal
megbízott állatorvosi rendelő: 2083 Solymár,
Terstyánszky u. 120.

AIlatorvosok:

Dr. Molnár Attila 06 30 9846-692
ifj. Dr. Molnár Attila 06 30 964-2160



A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 2001. ÁPRILIS HAVI HÍREI
Imaszándék: Hogy az Isíennek szentelí
személyek hüségben, saját hivatásukhoz
méltóan tegyék sugárzővá az evangéliu-
mi boldogságok szellemét!

01. Nagybőjt 5. Vasárnapja
Isten nem teljesíti minden kívánságunkat,
de teljesití minden ígéretét. O az Ur, ö
tartjafenn Egyházát, tőle kapjuk a hitet.
Nem helyez vállunkra nagyobb terhet,
mint amit el tudunk viselni. Boldoggá tesz
közelsége, meghallja imánkat, a legrövi-
debb úton vezet magafelé.

08. Virágvasárnap 10 órakor szent-
mise, barkaszentelés és Passió
A gondviselö Isten elsősorban azzal törő-
dik, hogy üdvözüljünk. O azt akarja, hogy
tiszta lélekkel a mennyországba jussunk,
de természetesen apró, bár sokszor na-
gyon nehéz földi gondjainkban is mellet-
tünk áll, segít. Ne rémüljünk meg, ha ne-
héz helyzetbe kerülünk! Szörnyű dolog, ha
kiderül valakiről, hogy' gyógyíthatatlan
beteg, vagy megbénul, tolókocsiba kerül,
de a vallásos ember megfoghatatlan lelki
eröt kap: a keresztet!

12. Nagycsütörtök esti mise az utolsó
vacsora emlékére

13. Nagypéntek az Ur szenvedésének
ünnepe

14. Nagyszombat a húsvéti vigília ün-
neplése, este körmenet

(Gyertyát a Karitász csoport biztosít)

15. Húsvétvasárnap 10 órakor ünnepi
szentmise

16. Húsvéthétfő 10 órakor szentmise

Ez a hónap a tavasz leheletével ébresztget
bennünket téli álmunkból. A negyven nap
böjt, ha komolyan vettük megláttatta ve-
lünk lelkünk hiányosságait. Ezt a lelki
szépséget elrútító hiánytföldi eszközökkel
aligha lehetne teljesen pótolni, de a sírból
felénk ragyogó fény hív bennünket. Ez a
féwy formázza olyanná az embert, ami-
lyennek, a Teremtő kezdettől fogva elkép-
zelte. De csak úgy, ha te ember... te is
akarod! Feltámadt Jézus! Kérjük, a te sí-
rodból kiáradó fény járja át énünket,
hogy veled egyűtt zenghessük a húsvéti
ALLELUJÁT!

Rendkívüli rendezvények
ápritís hónapban,

a Reichel József Művelődési Ház
és Könyvtárban

Aprilis 7-én, ST.ombaton
Borverseny 9-16-ig
Április 14-én, swmbaton
Játékos uíazás a világ körül és a történelemben
A Honfoglalás korába utazunk! Jó idöben, a szabad-
ban, gyülekezés a Művelődési Házban!
Aprilis 15-én
Locsoló Bál,

játszik: a Pilischer Sramli; belépö 1000 Ft;
Jegyrendelés a 336-377-es telefonon napközben
Aprilis 28-án
Kitelepttési emléknap
A Német Kisebbségi Onkormányzat rendezésében.
Aprilis 29-én
A Tüzoltő egyesület napja

A Kézműves foglalkozások időpontja
megváltozott!

Minden héten, kedden 16-17-ig Sági Kati néni
vezetésével a Művelödési Ház büféjében!
Aprilis 3-án Húsvétí készülődés
Aprilis 10-én Tojásfestést (tojást hozni kell!)

Figyelem a tavaszi szünet ideje alatt az
állandő foglalkozások szünetelnek!

HUNG. ÁRIA
BIZTOSITÓRT.

^z Allianz csoport lagja

Társaságunk
befektetési

tanácsadókat
keres szentendrei és

pilisvörösvári
irodáiba.

Pilisvörösvár:

Dudás Gyuláné
26/330-028, 30/984-9715

Szentendre:

SasiNagyPál,
26/500-135, 60/315-435.

22. Húsvét 2. Vasárnapja
10 órakor Sikos Antal lébános úr
aran misé'ét mutat'a be a ilisboros'e-
nó'i tem lomban mel re s eretettel me -
hív'uk a hívekeí!

A Jó Isten adjon neki eröt, egészséget to-
vábbipapi munkájához!

28. Szombat 16 órakor német nvelvű

engesztelő szentmise lesz a kitelepítés
55. évfordulója alkalmából

29. Vasárnap
Mikor tette az isteni Megváltó
mennyei Atyjának a legnagyobb
szolgálatot?

Kétségtelenül akkor, amikor át-
fúrt kézzel és lábbal függött a
kereszten. Es mivel szolgálta Öt?
Szenvedéssel és önfeláldozással!

Igy szolgáljuk mi is szenvedé-
seiben Istent: ajánljunk fel min-
den szenvedést, akkor velünk lesz
bánatunkban, s meg fog vigasz-
talni.

Olcsón eladó

jó állapotú
Kanapé 1 db

Fotel 2 db
Dohányzó asztal 1 db

Siemens 200 1-es fagyasztó
Uveg ballon 50 és 20 literes 1-1 db.

336-114

Áz Obuda Római part és az
Óbudai Sport Egyesület

vízi-túrázási lehetőséget nyújt a Duna
menti településeken élö iskoláskorú
gyermekeknek és családtagjaiknak.
Erdeklödni lehet: (06 1) 240-3353

Horváth Pál elnök
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BOROSJENÖ
nevéről

"NOMEN EST OMEN" mondja a latin
közmondás: "a név előjel". Valóban, az első
információ, amit bemutatkozáskor valakiröl
megtudunk: a neve. A név hallatán elindul a
fantáziánk - szimpatikusnak vagy ellenszen-
vesnek érezzük - és bár nem lenne szabad,
máris ítéletet alkotunk: a név előjel, jó vagy
rossz "ómen" (régebben a magyar nyelvben is
használták ezt a latin szót: jelentése kedvező
vagy baljóslatú előjel), ami hangolja az érzése-
inket. A név tehát fontos dolog.

Falunk neve mindnyájunk életét kíséri. De
mit isjelent? Amióta ide költöztünk (hat éve),
mindig megörültem, ha olvasmányaimban a
Borosjenő névre bukkantam. Ezekből az isme-
retekből gyűjtöttem ide egy csokorra valót.

Anonymustól tudjuk, hogy 896-ban hét
magyar törzs költözött hazánkba: Nyék - Me-
gyer - Kürtgyarmat - Tarján - Jenő - Kér - Ke-
szi. A nevek azonban sokkal régebbiek. Mind
a hét nevet megtaláljuk a mai Baskíria törzs-
és nemzetségnevei között - írja Dienes István
"A honfoglaló magyarok" című könyvében
(Corvina Kiadó, 1972) - ahol ezek a törzsek
Kr. u. 350-400 táján időzhettek, és talán már
ekkor összetanoztak. Egyes törzsnevek arra
utalnak, hogy a törzs feje a fejedelem kör-
nyezetében magas méltóságot viselt. Az ott
beszélt ó-török nyelven Tarján "főparancs-
nok", Jenö "bizalmas, tanácsadó" jelentésű (és
a törzs mindenkori vezetöje örökölhette ezt a
méltóságot). Később a hét törzs a kazár biro-
dalomhoz tartozott, amelyből egy belháború
után 830 táján kiváltak, nyugat felé vonultak,
és 896-ban hazánkba érkeztek.

A Borosjenő nevet felfedeztem egy térké-
pen Kiszely István: "A magyarság őstörténete"
című könyvében, amelyen a bejövetel utáni le-
telepedés helységneveit tünteti fel (körülbelül
a 900. év körüli helyzetet). Meglepetésemre
azonban a Borosjenő név nem itt, a Nagy-
Kevély tövében jelent meg, hanem a Fehér
Körös partján! Hogyan lehetséges ez?

Falunkkal együtt sok mai településnév őrzi
a honfoglaló törzsek emlékét. Ezen a térképen
például két Diósjenő nevű falut is találunk (az
egyiket Nógrádban, ahol ma is megvan - a
másikat pedig a Fekete Körös partján). A hon-
foglalás után a törzsek kaptak ugyan egy-egy
központi szállásterületet, de az egész ország-
ban szétszórvfi telepítették le őket. Akkoriban
fontos volt, hogy ki melyik törzshöz tartozik,
és "borosjenői"röv\den aztjelenthette: "abból
a faluból való, ahol a borral foglalkozó Jenő
törzsbeliek élnek". A történészek szerint, ha
egy falu nevében egy törzs nevét találjuk, ak-
kor biztos, hogy a kömyező falvakban más
törzshöz tanozó emberek laktak (mert külön-
ben a törzsnév nem különböztetné meg a többi
falutól). Mivel a Duna kömyékén (Visegrádtól
Bajáig) Tarján a helységnevekben nem fordult
elő (máshol viszont igen), és Obuda, valamint
Csepel fejedelmi (főparancsnoki) szállás volt,
arra következtetnek, hogy ezen a területen ál-
talában Tarján törzsbeliek laktak. A mi falunk
neve azonban jelzi, hogy közöttük, kis sziget-
ként, falunkban aJenotörzshöztartozók éltek.

A Kárpát-medencébe a magyarok tipikus

nomád áliattartó törzsi szervezettel érkeztek.
(Csak lovakkal és szarvasmarhákkal lehet
vándorolni, a letelepült népcsoportok röghöz
vannak kötve. ) Azonban már Kazáriában is
űzték a földművelést (féinomád életforma).
Ezért nem csodálkozhatunk, hogy a Jenő
törzsbeliek értettek a szölőműveléshez és a
borkészítóshez, és úgy látszik, hogy a fejedel-
mi udvarhoz a dió szállítása is a kötelességeik
közé tanozott.

A különálló törzsek elég függetlenek voltak
(kiválhattak a törzsszövetségböl, egymással
torzsalkodhattak). Arpád fejedelem azonban
elkezdte a törzsi önállóság felszámolását. Há-
rom komoly intézkedése is utal erre:
a) Pusztaszeren a törzseketjelképesen vérségi-

leg ösz-szekapcsolta.
b) A törzseket széttelepítette (lehetetlenné téve

a törzsi felkeléseket),
c) Kurszán halálakor 904-ben megszüntette a

hagyományos kettős fejedelemséget (és így
nyugat-európai mintájú egyeduralkodó lett).
A törzsi rendszer felszámolását végül Szent

István fejezte be: a régit visszakívánó felkelést
leverte és bevezette a vármegye rendszert. Ezt
követően egy embemél nem az volt a fontos,
hogy melyik törzshöz tanozik, hanem az, hogy
melyik faluból jött, melyik család tagja. Száz
év múlva a törzsi hovatanozást és a törzsek
nevét már el is felejtették.

A legrégebbi oklevél ami falunkat említi
(Borosjenő néven) 1284-es keltezésü. De nyil-
vánvaló, hogy a név abból a korból származik,
amikor a törzsi hovatartozást még számon tar-
tották, tehát a 900-1000. év viharos századá-
ból (a Fehér Körös melletti Borosjenöt is már
akkor így nevezték). A Jenő törzsbeliek itteni
letelepítését az is indokolhatta, hogy a közel-
ben lévő fejedelmi szállás (Óbuda) sok bort
igényelhetett. A későbbi évszázadokban a Pi-
lis-t nyilván azért tették a falu neve elé, hogy a
többi Borosjenötol megkülönböztesse.

Erdekes, hogy volt a közelünkben egy má-
sik Jenő nevü falu is. Ez nagyjából a mai Mar-
git híd pesti hídfojénél feküdt. (Egy 1374-es
bejárás leírása szerint Pest északi határa akkor
a mai Régiposta utcánál volt, Jenö pedig dél
felé a Szabadság térig terjedt.)

Falunk eredeti Jenó törzsbeli lakosságának
leszármazottai a történelem folyamán eltűntek.
A török időkben kipusztult faluba Mária Te-
rézia királynö a Fekete erdö kömyékéről tele-
pített szorgalmas svábokat, akik a magyar la-
kossággal együtt élték át a történelem viharait,
ésjelentös kitelepítést szenvedtek el 1946-ban.
Azóta újra sok betelepülő érkezett. A falu neve
azonban megmaradt - ezer éven át. Csak azt
kivánhatjuk, hogy legyen Jeno a "tanácsadó"
név jó ómen a falu mai lakosságának, s mert
tanácsot általában bölcs embenől kémek, ve-
zérelje a falut az emberi bölcsesség.

Érdemes megemlíteni, hogy van a köze-
lünkben egy fontos (méltánytalanul elhanya-
golt) történelmi hely is. Anonymus írja Arpád
fejedelem temetéséről: "Tisztességgel temet-
ték őt el egy kis folyónak a forrása felett,
amely kőmederben folyik alá Attila király vá-
rosába. Egyszersmind ott a magyarok megté-
rése után a Boldogságos Szűz Mária tisztele-
tére egyház épült, melyet fejémek hívnak. " A
hely azonosítására alapos kutatást végző
Györffy György ("Anonymus", Akadémiai
Kiadó, 1988) szerint a forrás a Bécsi út 267
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számú nagy telek (a Selyemgyár) előtt ievő
langyos, 20 C fokos vizet adó Árpád nevü for-
rás, ami ma is működik. Ennek a vizét egy
85x125 cm-es téglalap keresztmetszetű kikö-
vezett római csatoma vezette Obudára mely-
nek több szakaszát az utóbbi időkben meg is
találták. Acquincumtól az Árpád hídig terjedő
római kori romokat Anonymus idején Attila
városának hitték (az amfiteátrumot pedig At-
tila várának). A kápolnát - amit Árpád sírja
folött emeltek - később Fejéregyház néven
oklevelek is említik (a. fejér itt nem szint, ha-
nem a királyi méltóságot jelenti, mint Székes-
fehérvár nevében is), és azt is tudjuk, hogy a
forrás vizével 1421-ben malmot hajtottak. (A
malmot az 1700-as években egy Radl nevü
molnár bérelte, a róla Radl malomnak nevezett
oreg épület ma is áll a Selyemgyár területén.)
Igy a Magyarországon épült első királyi
kápolna valahol a Bécsi út és a Vörösvári út
találkozása közelében állott. Emlékét örzi a
mai Fehéregyházi út elnevezés is (ami a
Vörösvári útról nyílik és a Selyemgyár mögött
halad el). Ha legközelebb a Bécsi úton ott já-
mnk, hajtsuk meg fejünket, tisztelegjünk gon-
dolatban Arpád fejedelem sírjának helye előtt,
és emlékezzünk az eiső magyar kápolnára.

dr. Fáy Árpád

'SZAS< A
nyílt Urömön a

dakalászi úton!

Díszcserjék, örökzöl-
dek, gyümölcsfák,
egynyári növények
nagy kedvezménnyel
kaphatók!
Virág-, famag, virágföld,
cserepek, virágládák
széles választéka.

Bodza Trade Bt.
Uröm



Az új évszázad-évezred első, az 1848-
as forradalomra megemlékező ünnepségét
tartottuk március 15-én a Művelődési

Házban. Már az ünnepséget megelöző fél-
órában kezdett gyülekezni á lakosság. Ez
már elöre jelezte, hogy sOkan kívámiak
majd a helyi önkormányzat kulturális
bizottsága és a Művelödési Ház által ren-
dezett megemlékezésen részt venni.

Az ünnepség megkezdése előttjóízű be-
szélgetések zajlottak a teremben és a
folyosón. A nagyteremben megrendezett
kiállítás az 1948-as Szabadságharc témá-
jával várta az érdeklödőket. Az idösebbek
már hamar elfoglalták helyeiket a nemrég
vásárolt kényelmes új székeken.

Az megemlékezés levezetését Galgóczi
Andrea, a Színjátszó Kör tagja vállalta,
aki köszöntötte a megjelenteket, majd a
Himnusz közös eléneklése után felkérte a
megemlékezés szónokát Isépy Gábor re-
formátus lelkész urat ünnepi beszédének
megtartására.

A lelkész úr nagy ívű "történelmi lec-
két" tartott. Történelem tanárként konnye-
dén vezette végig hallgatóságát az 1800-
as évek Magyarországán, a már akkor ott
élő és a forradalomban részt vevő nem-

zetiségeket is érintve.
Majd a Pesten megjelent német nyelvű

újságból (1848. máreius 15-i számból!)
idézett. Ebből kitíínt, hogy az itt élő né-
metek mennyire szerették az akkori Pes-
tet. Ha tragédia érte: szívükön viselték, ha
fejlödött, szépült: szívből örültek neki. A
cikk írta, hogy az 1938. március 15-i ár-
víz (ami éppen tíz évvel korábban öntötte
el Pestet) óriási pusztítás végzett. De utá-
na tíz év alatt hatalmas fejlödés indult. Az
összerombolt kunyhók helyébe díszes
épületeket emeltek. Uj utak, utcák kép-
zödtek, sétatereket alakítottak ki. Pest la-
kói tevékeny szorgalommal segítették elő
városuk haladását.

Milyen különös egybeesése ez a törté-
nelem sodrának - folytatta a szónok -,
hogy 1838. március 15-re virradó éjszaka
a természet erői mutatták meg, hogy "a
víz az úr". S az igazi hazafíak megmu-
tatták ebben az ember- és jellempróbáló
áradatban, hogy asszonyokat, gyermeke-
ket, életeket mentve ki az, aki a vízben és
a víz uralma közepette is úr, és hősként
dacol az árral. Hogy Petőfmek eszébe ju-
tott-e a különös egybeesés? Nem tudjuk
biztosan, de ném alaptalan a feltételezés,
mert a pusztító árvíz napra tizedik év-
fordulóján ö ismételte meg azt, amit ezút-
tal nem a természet elemei, hanem a tár-
sadalom, a magyar nép mutatott meg,
hogy "habár felül a gálya, s alul a víznek
árja, azért a víz az úr!"

A lelkész úr a forradalom néhány főbb
mozzanatának tárgyalása után, beszéde
befejezéseként felolvasta Petöfi Nemzeti
Dalának kitűnő német nyelvű fordítását,
ami a forradalom kitörése után szinte
azonnal megjelent a pesti "Der Spiegel"
újság 1848. március 18-i számában J. G.
Zerffl fordításában, ami az eredeti költe-

mény sodró hangulatát szinte tökéletesen
visszaadja, íme:

Frisch auf! es mft das Vaterland!
Die Zeit ist da, jetzt haltet Stand!
Ob Freiheit, oder Sklavenjoch?
Das ist die Frage! -Wahlet doch!
Dmm bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:

LSnger nimmermehr geknechtet
Bleiben wir!

Wir waren Sklaven allesamt! -

Und unsre Ahnen sind verdammt,
Die frei gelebt, sind mhelos
Nun in der Sklavenerde Schoss

Drum bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:
Langer nimmermehr geknechtet
Bleiben wir!

Als elend feig sei angeklagt,
Derjetzt nicht Blut und Leben wagt;
Des klaglich Sein ihm treurer wáre,
Als seines Vaterlandes Ehre.

Dmm bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:

Langer nimmermehr geknechtet
Bleiben wir!

Wohl mehr als Ketten glánzt das Schwert
Verléiht dem Arm erst wahren Werth

Bis jetzt noch tmgen Fesseln wir,
Nun, altes Schwert hervor mit dir!
Und bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:

Langer nimmermehr geknechtet
Bleiben wir!

Und Ungams Namen wird so rein
Und Werth des alten Ruhmes sein;
Wir waschen ab mit unsren Blut

Die Schmach, die draufso lang geruht!
Drum bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:
Langer nimmemiehr geknechtet
Bleiben wir!

An unsrer Graber feuchten Grün
Wird einst die Schar der Enkel knie'n
Und im Gebete heiss entbrennen,
Fromm segnend unsre Namen nennen,
Drum bei dem Gotte der Magyaren
Schwören wir:

Lánger nimmermehr geknechtet
Bleiben wir!

Az ünnepi beszéd elhangzása után a Ze-
neiskola növendékei: Radics Eszter (csel-
ló) Bereczki Zsolt (harsona), Endrődi At-
tila (zongora), adtak műsort. Zongorán kí-
sért: Nagy Eva.

A színjátszók (Galgóczi Andrea, Mó-
dosi Sára, Balázsi Kata, Baki Ágnes, Filó
Anikó, Fazekas Emese) következtek. Ve-
zetőjük Taskovics Judit is részt vett az
előadásban. Az összeállítás, a formabontó
elemeknek is köszönhetően nagy sikert
aratott.

Ezután a Magyar Dalkör első igazi
megmérettetése következett. A közel-
múltban Czigány Ferenc vezetésével
megalakult énekkar jó hangulatot terem-
tett Petőfí korabeli dalok előadásával. A
kar vezetője felkérésére az ünneplők a
megemlékezés lezárásaként közösen elé-
nekelték a Szózatot. .

A továbbiakban a fehér asztal mellé in-
vitált résztvevők oldott hangulatú beszél-
getést folytattak a rendezvényről, az érin-
tett történelmi korról, egyéb mai aktuális,
falunkat érintö kérdésekről.

Csak kívánni lehet azt a békés, nyugodt
együttlétet, méltóságot, mely az ünnepi
megemlékezést jellemezte. Ügy tunik
azonban, hogy hazánkban ma még köny-
nyebb a múlt nagyjainak küzdelmét, a
nemzet élethalál harcát, egységét több
mint 150 év távlatából megfígyelni, mint
annak a mai korba átvitt eszméit, mai
jobbulásunk érdekében megvalósítani.

Kívánjuk hát, hogy a nemes eszmék
megérintsenek bennünket és, hogy ne
csak ünnepeinken érezzük át azokat, ha-
nem szőjék át mindennapjainkat és vezes-
senek vissza oda, hová vágyunk, Európá-
ba!

Windisch László

. - véte

Vevöink részére eladó
ingatlanokat keresünk.

Erdeklödni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenön a
Györgyi butikban

KULTÚRA - SZABADIDÖ - SPORT

Farsang

Március 2-án került megrendezésre az 1-^. osztályosok
farsangi bálja. A mulatság kezdeteként az iskolások a rönkhúzás
hagyományát elevenítették fel, mely szerint a gyerekek egy nagy
farönköt húznak maguk után. A különbözö hangkeltő szerszá-
mok adta zaj igencsak a felvonulókra vonta még a házakban lé-
vök fígyelmét is. S hogy teljes legyen a vigadalom, maskarába
Öltözött kicsik és nagyok liszttel szórták az arra merészkedőket.
A Művelödési Házban tartott jelmezes felvonulásra idén is ren-
getegen neveztek be sok-sok ötletes, leleményes, szépen kivite-
lezettjelmezben. A táncról és ajó hangulatról a zenekar és Jávor
Csaba tanár gondoskodott. Aki elfáradt a táncolásban, kézmű-
veskedhetett, vagy népi játékokban próbálhatta ki szerencséjét,
ügyességét. A büfében terített asztallal várták a szorgos anyukák
és apukák az odalátogatókat. Ezúton is köszönjuk a szulök lelkes
munkaját.

es

Hókuszpók hálójától megmenekült Hupikék törpikék

A
cse^

Kaán Károly biológia verseny

Biológia versenyünk egyben selejtező
volt a megyei versenyre. Beküldött dol-
gozatokkal lehetett pályázni és örömünk-
re 6 versenyzőnk kapott meghívást a me-
gyei döntöre.

5. osztály (11 versenyző)
1. Mészáros Szabina
2. PeltzerDóra

3. GergelyEnikö
4. RichterFlóra

A megyei döntön Mészáros Szabina és
Peltzer Dóra vesz részt.

6. osztály (12 versenyző)
1. EnyediTímea
2. VeresRóbert
3. Boros Sára
4. GazsiEszter

Mind a négy diákot meghívták a megyei
erőpróbára is, melyet április 20-án Mo-
gyoródon rendeznek.
Gratulálunk, és sok sikert kivánunk a kö-
vetkező versenyekhez!

Szentesi Zsuzsanna

Megyei szintű versenyek eredményei:

Zrínyi Ilona matematika versenyen
ZAKARIÁS JÁNOS
3. b osztályos tanuló

V. helyezést ért el.
Kazinczy versenyen

PIROS RÉKA
4. osztályos tanuló
IV. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Tanulmán iversen ek

Iskolai rajz. verseny

60 tanuló jelent meg az iskolai szintű rajz
versenyen, hogy lerajzolja kedvenc állatát.
Az értékelés nem volt könnyű, gyermeke-
ink igencsak megnehezítették a zsüri dol-
gát. A helyezések évfolyamonként szület-
tek meg, melyek a következők:
1. évfolyam:
I. Szabó Kristóf 1 .b, Szabó Márton 1 -b
II. Vepperi Anna 1 .b, Durst Dániel 1 .b

ReiterDániel l.a
III. Fiák Rebeka 1 .a, Peltzer Anna 1 .a
2. osztály:
I. Horváth Boglárka
II. Lantos Julianna, Kádi Viktória
III. MesterDávid

3. évfolyam:
I. Kovács József 3.a
II. Majer Mercédesz 3.b, Szabó Márta 3.b
III. Csiszár Julianna 3.b,
Horváth Orsolya 3.b
4. osztály:
I. Szabó Zsófía
II. Lassel Misi
III. Komlós Nikoletta

Felsö tagozat:
I. Vámos Vivien 6. o.
II. Lantos Piroska 6. o.
III. Tasi Eszter 5. o.

A többiek dicséretben részsültek.

Március 15-i ünnepség az iskolában
Minden osztály elözetesen készült énekkel, verssel, rajzzal vagy hangszeres

fellépéssel, melyet az iskola aulájában adott elő.



Orvosi ügyeleti beosztás

/. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
* Dr,
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
& Dr.
9: Dr.
lO. -Br.

Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Csúcs Orsolya '
Borsi Zsófía.
Csucs Orsolyá
Kovács Levente.

Kovács Levenfe

Kovács Levente

Kovács Levente .
Csúcs Orsolya

11. Dr.
12. Dr.
13. Dr.
14. Qr:
15. Dr.
MDr.
17. Dr,
MDr.
19. Dr
20. Dr.
21. m.

Borsi Zsófia
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia
Borsi Zsófia

Kovács Levente
Borsi Zsófía

Csúcs Orsolya
BorsiZsófía ..
F&hér Eszter

Fehéí Eszter
Fehér Eszter

22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
01. Dr.

Fehér Eszter

Kovács Levente

Csücs Orsolya'
Borsi Zséfía
FehérEszter
Borsi Zsófia
Borsi Zsófía

Kovács Levente

Csúcs Oraolya
Csúcs Qrsolya

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-

helyezése. UPCDirect

szerelése.

Szaktanácsadás.

RafaíJózsef

336-001

A Nagykevély Gyógyszer-
tár nyitvatartási ideje:

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

Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Dr. Kovács Levenfe Uröm. Honvéd u. 24.
Dr. Baksa Éva : Uröm Dózsa Gy. u. 69.
DF. Borsi Zsófía Pbj., Rákóczi u. 18.
Dr. Csúcs Orsolya Uröm Doktor S. u. 21
Dr. -Fehér Esztei- Üröm, Kevély u. 2091 /II.

351-4)0 , -: .
350-440 ....,. .
336-007, 06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

^ Éjszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Héh'égén:

péntek
14°"-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztQsítják

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Uröm rend.)
13-18-igDr. Kovács Gy. (Pbj. 'rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Üróm rend.)
13-18 Dr. VenezIlona(Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venez Ilona (Uröm rend.)
13-18-igDr. Horti Szilvia (Üröm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr, Péterfiy L. (Oróm rend.)

3Sfl-Z24
336-3 QS;

350-224
336-1S7

350-733
350-224

336-308
350-224

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelöanyagok, betonele-

mek. cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok,

sóder, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű

szállítás kedvező áron!

Nyitva tartás:
H6tfőtöl-péntekig7-17-ig

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

Biztosítások kötése,
befektetési tanácsadás az Ön
lakásán vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet,
utazási, vagyon, stb.

Hitelfedezetí biztosítások gyors
ügyintézéssel.

Hivjon! tel/fax: 06/26/343-664 mobil:
06/20-343-1808

Levélcím: Mohos György
2096ÜrümPf. :ll.

Háztartási gépek
Javítása

Mosógépek, centrifugák,
hötárolós kályhák, villany-
bqjlerek, Hajdú gépekjaví-
tasa.

Dékány Imre
Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759
06-20-938-5373

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TO TO-LOTTO, KENO, TIPPMK,

hirlap vasámap is kapható a PENGÖBEN!
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

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

SchraufLászló
Pilisborosjenő, Iskolau. 16.

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

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellőztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vizellátás, csatomázás, külsö csatomabekötések tervezé-
se és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készi-
tése. Gázkészülékjavitás 6s szerelés.

^' AIIateledel bolt
várja vástóéit WIistarasjenDs a PB iit 47-bea>

a Teinptem u sarÍEáii isyő íwszsaegsSMS

hétffitőt pé Vg 7i?B46t }2-i,giNetye 14-tS 18-%
szaffifeaíW 73°-^112-ig.

M2WKÓWÍ

TavasziRubin a Suzuki Rómainál!

Már kapható a Suzuki Swift 1.0 és 1.3 GLX új limitált
modellje a Rubin, egyedi szfnekben és sok extráyal,

hihetetlenül alacsony áron.

. Bemutató autók jelentős árelönnyel, már 20 % kezdő befize-
téss^el, 'akár 60 havi részletre is!

. Közalkalmazotti, orvosi, taxis kedvezmeny, 3-6%-ig!

|l . Használt Suzukik óriási választékban, már 900. 000, -Ft-tól, ,
akár hitelre is!

. Régi, megunt autóját beszámítjük!

Teljeskörű szervizszolgáltatás
Alkatrész értékesi'tés

Cfm:Bp. JII. Rákócziu.33.
Tel. : 240-4444; 436-7920

^ Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

yy?tpyl yYYyTTYy%yTyl ?T.'Y7T'?yy^TyT1 3'V^<y^T. '?^'T'YyT-'?'yYT?^'?'TfTW^'

PlLIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása; v&tele, hosszútávú bérbeadás külföldieknek is, számítógépes adat-
feldölgQzás,, értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

ElsosOrban Filisgorosjenö, Uröm, Budakalász területén lévő ingatlanok közvetitése.
.Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtf:: 06-30-9218-531

:Félfogadás:kedd-péntekll-19; szombat: 10-14
" ügyvezetö igazgató; Kerényi István

Ahirdető tábla az 01((lme méteráru és barkács üzletnél megtekinthető!

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztosítás (nyugdíj,
egészségügyi, lakás, baleset, élet,

vagyon, stb..) üg>'intézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenői
polgánnesteri hivatalban.

Süveges Lászlóné
ÁB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi üg5."véd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara ta&ja

Bt. -k alapítása 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

^\3
Alapította: az OnkormáTiyzat KépviselÖ Testülete

Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztö; Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség 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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Meghívó
^v

2001. rsájus
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Pilisborosjenő képviselő testülete meghívja a falu la-
kóit 2001. május 18-án 18 órakor (pénteken) tartandó
közmeghallgatásra.
Napirend:

o a polgármester rövid tájékoztatója az aktuá-
lis községi eseményekről

. lakossági vélemények, hozzászólások, fel-
vetések

Szegedi Róbert
polgármester

Köszönjük!
Több színész él közöttünk kicsiny községünkben, me-
lyet jó érzéssel élhetünk meg. De nemcsak köztünk,
velünk élnek, hanem csekély idejükből, tudásukból,
tapasztalataikból egy szeletet átadnak gyermekeink-
nek oly módon, hogy különféle színjátszó körökben
foglalkoznak velük. Az elmúlt hónap folyamán olyan
két elöadásban volt részünk, melyet bizonyára sokáig
emlegetni fogunk. Köszönet érte!

KÖSZÖNET PILISBOROSJENŐNEK!

"Tisztelt Karitász Csoport!
A tiszai árvízkárosultak javára történő gyűjtés során
nyújtott segítségüket köszönöm.
Mivel ürömön sok tarpai származású lakos él, külö-
nösen fontos volt számunkra, hogy ebben a nehéz
helyzetben lehetöségünkhöz mérten támogassuk e
szerencsétlen helyzetbe jutott polgárokat.
Üröm község polgármestereként külön is megkö-
szönöm a sok értékes adományt, mellyel Pilis-
borosjeno lakossága felkérés nélkül, átérezve az
árvízsújtottak nehéz helyzetét, megkereste a lehe-
tőséget, hogy közvetlenül juttassa el adományát az
ürömiekkel összefogva.
Üröm, 2001. március30.

Udvözlettel:

G. Nagyné dr. Maczó Agnes
polgármester"

A tartalomból:
. A Polgárőrség kfizleménye (2. otdal)
. A Korzeti Megbízott beinutatkozása (2.o.)
. EgyháiEi hírek ( 2. oldal)
. A Muvelődési Ház májusi prograinjai ( 3.

otdal)

Szeretettel meghívjuk Ont és ked es családját
a millenniumi év alkalmából s rvezett

Országzászló átadás és
Millenniumi emléktábla avatás programjaira

Ideje:2001. május27.
Helye: Pilisborosjenö, Tei lom kert
2001. majus 27. vasámap

Programok:
1000 Szentmise a Katolikus Templomban
11 Hösökre emlékezünk
11300rszágzászlóátadás
1230 Emléktábla avatás (a Műveloc esi Hyziial)
13°° Fogadás - Művelödési Házban a pratokoll ndégek részére

" A múltat tiszteld ajelenben s tartsd ajövőnek"
t 'rosmarty Mihály/

Pilisborosjenöi Onkormány; at Képviselő Testülete
Szegedi Róbert pol.síarr icster

Á. A Á. ' '~A A'A . A' AAAAAAAA/A'\AAAA/\A^. AA''A
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A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Fel: 06/20-3430-321

Cím: 2097, Pilisborosjenö Pf. :23
E-mail: pbjpolgarorseg@pannongsm. hu

E-mail(SMS):
pbjpolgarorseg@sms. pgsm. hu

Számlaszám: 65700093-10115387

AHelyi
tfeolofe

ttejetinszáiiiai

 

6-30-3  4-911
(Koaalés Tibw

pa.i-mcssak)

W-30-M27-S97
(K'ticsera L/. óeiaök)

Gratulálunk

Gröschl Györgyné szívbőljövö, érde-
kes és sokak tetszését megnyerö elö-
adásához, melyet a II. Kevély Kömyé-
ki Konferencia alkalmából Budaka-

lász község Faluházában tartott Pilis-
borosjenő történetéről!

A szerk.

A CIVIL KÖR
le'kiizelehbi összejövetelét
május S-nn tartja este 6 óra-
kor:> Miívelődési Házban.
Elöadó: Galambos Ferenc a
Kulturális Bizottság elnöke.
Témája: ászlóátadás és a mil-

lenniumi ünnepségek esemé-
nvei f'ilisborosjenön.

A tart oaiitoől:
Szabadidö-kuttér -sport(4. oldaltöl)
MilleBn i um i könv tadás < 4. oldat)
Mesevetélkedő a ővházban (4. oláal)
Iskolai vers és pró verseny ( 4. aldal)
A Borversenvről ( oldal)



Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
A SZEM civil védelmi'szervezet, lakossági, területi szervezödés.
Feladata a közbiztonság és a közrend megörzése. A büncselek-
mények megelözése csak a lakosság széleskörű összefogásával
lehet eredményes.
A SZEM alapvetö célja csökkenteni a bünözők lehetöségeit^
technikai és szervezési fogásokkal növelni a lakások, hétvégi
házak, üzletek, gépkocsik, közterületek, személyek biztonságát
A SZEM Pilisborosjenőn a Pilisborosjenöi Polgárőrségen belül
szervezödik.
A kialakítandó rendszer a lakosokra épül, akik aktívan vállalnak
feladatokat a fenti célok elérése érdekében.
Terveink szerint a falut kisebb területi egységekre osztjuk,
amely területek problémáit egy-egy személy fogja össze (területi
egység összekötő), aki a felmerült problémákat
továbbítja a faluösszekötő felé, aki a megfelelö intézkedések
érdekében lépéseket tesz a Pilisborosjenöi Polgárörség és a Pilis-
borosjenő Község Önkormányzata felé.
A faluösszekötő feladatköre:

- információgyüjtés a területi egységek összekötöitöl,
- információrendezés, szelektálás.

Intézkedések:
- Pilisborosjenöi Polgárőrség értesítése annak ügye-

leti rendszere szerint

- Pilisborosjenö Község Önkormányzatának értesítése
annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.

területi egység összekötö felé:
- információ nyújtás

- kérésre telefonon (a telefonszámot a területi egy-
ség összekötök meg fogják kapni),

- szükséges esetben személyesen
Területi egység összekötö feladatköre:

információgyűjtés, fígyelés,
- információ továbbítás

- faluösszekötö felé
- lakosság felé

Várjuk a polgárőrségnél azoknak a lakótársaknak a jelentkezé-
sét, akik vállalják lakókömyezetükben (a konkrét kömyezetet
maga határozza meg) a területi egység összekötő feladatát.
Pilisborosjenö, 200l. 04. 09

Pilisborosjenő Polgárőrség

Pilisborosjenő
Körzeti Megbízottja

Ezúton tajékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy hosszabb szünet után 2000. június l-.jétől
újból van Körzeti Megbízottja Pilisborosjenő-
nek, személyemben. Obrcián Zsolt r. törzs-
őrmester vagyok. 1997. július 1-jén kerültem
a pilisvörösvári Rendörörs állományába. 2000.
juniusáigjárörként teljesitettem szolgálatot.

Az elmúlt fél évet arra használtam fel, hogy

megismerjem a község problémáit. minéi több
emberrel jó kapcsolatot alakítsak ki és megis-
merkedjem a helyi polgárörség tagjaival.

Mint Körzeti Megbízott a következő/e/arfa-
tok hárulnak rám:

. közlekedési szabá'.ysértések, vétsé-
gek felderítése, kivizsgálása,

. közrend megőrzése,

. a község területén elkövetett bün-
ügyek felderítése,

. bűnmegeiőzés.

Munkám során szoros kapcsolatot tartok fent:
. a pilisborosjenői Község Felügyeiő-

vel,
. a Pilisborosjenő Polgárórség tagjai-

val (napi kapcsolatban állunk, rend-
szeres közös szolgálatot teljesítünk).

Feladataimat járőrtársammal, Boros Attila r.
ftörm. -rel segítségével látom el.

Obrcián Zsolt r. törzsó'rmester

A pilisborosjenői
Körzeti Mlegbízott

fogadóóráinak időpontjai:

Fogadóórák ideje:
a hónap második keddjén 14-16 óra között,
Valamint a hónap utolsó szerdáján 16-18 óra
között.
Fogadóórák helye:
pilisborosjenöi Körzeti Megbízotti Iroda,
2097 Pilisborosjenő, Budai út 13.
Elérhetőségeim:
. pilisvörösvári Rendörörs: 06-26/330-130,

330-330
. fogadóórák alatt: 06-26-336-247
Sürgös esetben:
a Pilisborosjenö Polgárörségen keresztül,

06-20/333-7387

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 2001. MÁJUS HAVI HIREI

Imaszándék: A menekülí nökért, hogy ne-
kik - védve és tisztelve méltóságukat -fáj-
dalmukban vigaszt és az erószakkal szem-
ben védelmet nyújtsanak.

l.Szent Józsefa munkások védőszentje
Délelőtt 10 órakor szentiiiise és elsőáldozás

06. Húsvét 4. Vasárnap
Anyák napja
A húsvét verőfényes kincsét megőrzi szá-
munkra május Királynője, a Szűzanya. Ha
nem lett volna nagypéntek, húsvét, zárva
maradt volna a bün következtében bezárult
égi hazánk. Ennek kitámlásában nagy része
van Máriának. Ha az angyal híradásán^k
nem mond igent, nem lett volna karácsony,
nem lett volna húsvét. O a mi anyánk. Ov,
véd bajainkban, vezet életünk útján, mint jó
anya hazavár bennünket. Ügy vár minket,
mint a tékozló fíú apja elcsavargott fiát.
Készüljünk erre a megérkezésre, mert na-
gyon vár bennünket.

13. Húsvét 5. Vasámap

Az európai identitásnak keresztény gyökerei
vannak. Nem szabad elfelejtkeznünk róla,
hogy a nagy vállalkozás az Evangéliumból
kapott ihletést. Európa határai egybeesnek
az Evangélium elterjedésének határaival. Ez
a keresztény gyökerű európai identitás való-
ság, amelynek ma még támogatnia kell
mindazok eröfeszítéseit, akik a megosztott-
ság megszüntetésén és az emberek által
mesterségesen emelt falak lebontásán dol-
goznak. Nincs olyan ideológiai rendszer,
olyan politikai törekvés, sem olyan gazdasá-
gi program, sem olyan katonai beosztás,
mely meg tudná semmisíteni nők és férfiak
millióinak törekvését, akik az Atlanti óceán-
tól az Uralig jól tudják, hogyan bontakozott
kit történelmünk a keresztjegyében.

20. Húsvét 6. Vasárnap

Korunk európai embere szomjazok a bol-
dogságra, de anyagi természetű javakra tá-

maszkodik. Fontos, hogy azonnal és sok
legyen! Ez a szomorúság nyomasztó igény-
nyel lép fel az egyház felé, hogy az Evangé-
liumot komolyan vegye. Az ember válasza
benne van az Evangéliumban: Krisztus üze-
nete helyes és gyógyító hatású, ha ezt meg-
értjük, boldogok lehetünk.

27. Húsvét 7. Vasárnap

Délelőtt 10 órakor püspöki szentmise és
bérmálás. Szentmise után megemlékezés
hősi halottainkról, majd ezt követi a mil-
lenniumi zászló átadási ünnepség.

Kedves édesanyák! Minden harmadik
vasárnap (májusban 20-án) a 10 órás
mise előtt félórával várunk benneteket,
közösen imádkozunk gyermekeinkért,
unokáinkért!

Szent Mónika Közösség

Májusi programok a Reichel
József Művelődési Ház és

Könyvtár kínálatából:

Május elseje:
Zenés ébresztő
Május 13-án:
Madarak és Fák napja a Köves-bérci tisz-
táson 14 órától

Május 20-án:
Gyermeknap 9-19-ig. Folyamatos sport
programok a Teve sziklánál!
9 óra. Mezei fütóverseny. Rajt: Játszótér;
cél: az Egri vár.
10 óra. Akadálypálya családok és csapatok
reszere.

13 óra. Ebéd - a délelőtti program részve-
vöinek ingyenes (tányért, kanalat hozn^
kell!)
]4 óra. Lövészet, foci, számháború; tréfás
sportversenyek...
17 óra. Eredményhirdetés.
Május 27-éir
Hősök napja - Országzászló átadás.

Tanulj meg tanulni!
Nyáritréning 8-18

éveseknek
06-30-9-332-703

Tisztelt pilisborosjenői Polgárok!

Tudatjuk Önökkel, hogy az alábbiakban is-
mertetett végzéssel a Legfelsőbb Bíróság vég-
érvényesen lezárta azt a névhasználati vitát,
melyet az Önkormányzat Egyesületünk név-
liasználata ellen indítoU rendkívüli vehemenci-
ával. A mellékelt végzés alapján visszavonha-
tatlanul eldőlt az a kérdés, hogy Egyesületünk
neve maradhat-e Pilisborosjenői Községvédö
Egyesület. Mivel a Legfelsöbb Bíróság mellé-
kelt végzése alapján névhasználatunk a továb-
biakban nem vitatható, ezúton kérjük meg
nagy tisztelettel Polgármester urat, a Képvise-
lö-testületet és az Önkormányzat dolgozóit,
hogy ajövőben megszólításunkkor szívesked-
jenek bennünket valós és teljes nevünkön szó-
lítani.

DérAndrás elnöh

Pilisborosjenői Községvédö Egyesület

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFEL-
SŐBB BIRÓSÁGA,
mint másodfokú bíróság Kny.
III.38. 677/2000/2. szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a
Dér András (2097 Pilisborosjenö, Szent
Donáth u. 28. ) elnök által képviselt Pilisbo-
rosjenői Községvédő Egyesület (2097
Pilisborosjenő, Szent Donáth u. 55. ) kérelme-
ző nyilvántartásba vétele ügyében a Pest Me-
gyei Bíróság 2000. szeptember 4. napján meg-
hozott 4.Pk.60.240/2000/4. számú végzése

R R

Pengő
ngatlaniroda

PiUsborRs|eiii Fő u. 2.
06-26-33^-593

V^N

R R

Ezűsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkezés, elvitel-
re, illetve helyben fogyasz-

tásra.

Ar: 350, -Ft/adag
Társas összejövetelek, névna-
pi és születésnapi rendezvé-

nyeket vállalunk, 30 föig.
Nyifrya: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenö Barack köz

( az Ezüsthegyi útról nyílik)

ellen dr. Szabó Gábor ügyvéd (1071 Budapest,
Damjanich u. 58. 1/2. em. 3. ) által képviselt
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 5. sor-
számú fellebbezése foiytán az alulirott helyen
és napon - tárgyaláson kívül - meghozta a kö-
vetkező végzést:
A Legfelsőbb Bíróság a fellebbezést hivatal-
ból elutasítja. Ez ellen a végzés ellen felleb-
bezésnek nincs helye.

Indokolás:

A kérelmező egyesületet a Pest Megyei Bíró-
ság 2000. szeptember 4. napján meghozott 4.
Pk. 60. 240/2000/4. számú végzésével vette
nyilvántartásba.
A végzés ellen Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata nyújtott be fellebbezést, a végzés
hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíró-
ság új határozat hozatalára történő utasítása
iránt. Alláspontja szerint az elsőfokú bíróság
végzése Pilisborosjenő Község Önkormányza-
ta 111994. (I. 25. ) számú rendeletét sérti, mert
a kérelmezö nem csatolta a község nevének
használatára vonatkozó engedélyt.

A kérelmező a fellebbezésre észrevételt tett.
Kifejtette, hogy az egyesület elnevezése nem
ütközik a Ptk. 77. §-ának 13. bekezdésébe és
az 1989. évi II. törvény elöírásaiba.

Utalt arra, hogy az 1 11994. (I. 25. ) számú ren-
delet - Pilisborosjenő címeréről, címerével
ellátott zászlajáról, pecsétjéről és ezek haszná-
latáról rendelkezett. HivatkozoU arra, hogy a
névviselési jog sérelmét nem lehet nyilvántar-
tásbavételi eljárás keretében orvosolni.

ÍSZFAISKOLA
nyflt Urömön a

Budakalászi úton!

Díszcserjék, öröfczöldek, gyü-
mölcsfák, egynyári növények
nagy kedvezménnyel kaphatók!
Virág-, fűmag, virágföld, csere-
pek, virágládák széles választéka.

Bodza Trade Bt., Uröm

^^ <y<t >......
i> - -.. " .- " . .
> Pedikűr-manikűr! .

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést vállalok! .

Házhoz is megyek! .
350-662; 06-20410-8614

Bedö Katalin

.

.

.

*...... <>.........

A fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság érdemben
nem btrálta el.

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tör-
vény 15. §-ának 131 bekezdése szerint atársa-
dalmi szervezet nyilvántanásba vételéröl a
bíróság nem peres eljárásban határoz. Az elsö-
fokú bíróság határozata ellen a 105/1952.
(XII.28.) MT. rendelet 13. § 121 bekezdése
szerint a pp. XIII. fejezetének a végzések elle-
ni fellebbezésekre irányadó szabályai szerint
fellebbezésnek van helye.
A pp. 259. §-a alapján alkalmazandó pp. §-
ának /l/ bekezdése szerint az elsöfokú bíróság
határozata ellen, amennyiben a törvény nem
zárja fellebbezésnek van helye. Fellebbezéssel
élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a ha-
tározat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés
reá vonatkozó része ellen.
A fent kifejtettek alapján a fellebbezö nem
tartozik a pp. 233. § /l/ bekezdése által meg-
határozottak körébe, mert a fellebbezöre nézve
az elsöfokú bíróság végzése nem tartalmaz
rendelkezést.

A Legfelsöbb Bíróság a 105/1952. (XII. 28.)
MT. rendelet 13. § /2/ bekezdése alapján
irányadó p. 237. § szerint határozott a felleb-
bezés elutasításáról, mivel a fellebbezés olyan
határozat ellen irányult, amely ellen a felleb-
bező nem élhet fellebbezéssel.

Budapest, 2001. január9.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök,
Dr. Kárpáti Zoltán sk. előadó biró,

Madarász Gabriella sk. biró



KULTÚR.̂  - SZABADIDŐ - SPORT
hflillenniumi könyvátadó ünnepség

Egy újabb könyv kerülhetett fel a gyerekek könyvespolcára, mely Ezer esztendő
címmel a Magyar Millennium kormánybiztosának megbízásából készült a Dinasztia
Kiadó gondozásában. A könyvet az idén elsö osztályosok (Pilisborosjenőn 34 tanuló)
vehették át március elején a Művelődési Házban.
A rendezvényen Taskovits Judit által vezetett színjátszó kör bemutatásában láthattuk
a Didergő király című előadást. A zenés-táncos mesejátékban 1-8. osztályos tanulók
játé-kát élvezhettük. Különösen kedves élmény volt a király és kislány párbeszéde,
melyet egy valóságos testvérpár előadásában élhettünk át. A mesejáték szereplői:
Mester Nóra és Mester Dávid, Galgóczi Andrea, Fazekas Emese, Módosi Sára,
Temesi Alexandra, Szabó Zsófia, Papp Szandra s Templeiter Zsófia.
Judit betanításában már - szintén nagy sikerrel - láthattuk tavaly a Minden egér
szereti a sajtot c. mesejátékot, de ő tanítja be és szereplője is a községi szintű ün-
nepélyeknek, valamint a KultúraNapja tisztetetére rendezett programnak is.

avaszköszöntő
A tavaszi vasámapokhoz kapcsolódó "zöld-
ágjárás" a tavaszt, a természet megújulásátjel-
képező énekes játék. Régen a lányok és a
legények a falu egyik végén kézfogással sorba
álltak, a sor végén kaput tartottak zöld ágakkal
a kezükben, s folyamatosan átbújtak a kapu-
kon, így mentek a falun végig, köszöntve a
tennészetet. Ezt a régi népszokást elevenítette
fel március 24-én, egy szombat délutánon már
8. alkalommal a Művelödési Ház "Tavasz-
köszöntő" címmel meghirdetett műsora. Min-
den évben a néptáncosok készulnek olyan játé-
kokkal és táncokkal, melyek a tavasz köszön-
tésével kapcsolatosak. A hagyományhoz hí-
ven minden alkalommal meghívnak egy ven-
dég csoportot is, ebben az esztendőben a Bar-
tók néptánc együttest kérték fel.

Először a pilisborosjenői óvódások léptek fel
két játékíüzérrel, melyet összeállított és
betanított Bereczkiné Szendrei Eva.

Az iskolások az András-napi bál óta eltelt idő-
szakban téli népszokásokat elevenitettek fel.
Az 1. osztályosok a fonóbéli játékokkal ismer-
tettek meg, s adtak izelítőt tánctudásukból. A
2. osztályosok honfoglaló öseinktöl fennma-
radt regölést mutattak be. A harmadikosok
Moldva egyik nagyon ősi szokását hozták el, a
kecskejárást. A táncban megjelenő állatfigura
halála és feltámadása a természet őszi elmúlá-
sát és tavaszi feléledését jelképezi. Hasonló
volt a 4. osztályosok Boricajárása. A szokást
a hétfalusi csángók őrizték meg egészen nap-
jainkig. A legények a falun végigjárva minden
háznál eltáncolták a végvári katonák rendgya-

korlataihoz hasonló, valószínűleg katonai ere-
detű táncot.

Kalocsai játékokkal és karikázóval mutatko-
zott be a vendég együttes, amely 1991. óta
működik jelenlegi formájában Óbudán. Óvo-
dás, iskolás és felnött csoportja szeretettel vár
minden érdeklődöt.

A fellépök sorát az idén indult néptánc szak-
körösök tánca zárta, melynek tagjai 4., 6., 7. és
8. osztályos tanulók. A néptánc mellett nép-
szokásokkal is foglalkoznak, így például Luca
napján gombócot főztek a jósláshoz, és nekik
köszönhettük liszttel szón ruhánkat a farsangi
rönkhúzás alkalmából.

A táncházhoz Soós András, Ifj. Csoóri Sándor
és Kiss Csaba muzsikáltak.

Kék habostorta
Mennyi izgalom, tanulás, próba, készülődés kell ahhoz, hogy 15 gyermek
színpadra állhasson, s olyan sikert arasson, mint tették ezt március 2 -án,
egy pénteki estén a művelödési házban a Dér házaspár, Denissa és András
színjátszó csoportjának tagjai. 1. 5.6. és 8. osztályos tanulók voltak a sze-
replői annak a zenés mesedarabnak, melyet vastapssal jutalmazott a telt-
házas terem közönsége. Rendezésükben láthattunk már karácsonyi hagyo-
mányokat őrző műsorokat, rövidebb báb-és színjátékokat, most azonban
nagyobb lélegzetű, mintegy 80 perces előadás betanítására vállalkoztak. A
szereplő gyerekek olyan oldalaikat mutatták, olyan tehetségröl tettek tanúbi-
zonyságot, melyért minden elismerés és köszönet. A dalbetétekkel gazdagon
színesített darab bövelkedett humorban és tréfában, amelyek nemcsak a gye-
rekek, de a felnött közönség areára is derültséget csalogattak. Akik láttuk az
előadást, biztos nem felejtjük, s az utcán a szereplökkel találkozva még so-
káig felidézzük 1-1 dalbetét tiszta csengését, több szereplő magabiztos, szí-
nészi tehetségét felcsillantó jelenetét. Az előadást a nagy sikerre való tekin-
tettel egy április eleji vasámap délutánon megismételték. De hogy kiknek is
köszönhető a rendező házaspáron kívül e kellemes délután: Tasi Eszter,
HaUvig Márton, Dér Zsolt, Riba Gergő, Győzö lldikó, Peltzer Dóra,

JVIesevetélkedő a IVIűvelődési Házban

A hódmezövásárhelyi Ifjúsági Park és Pilisborosjenöi Reichel Jó-
zsef Művelődési Ház még novemberben hirdette meg "Hétmér-
földes csizmában a világ körül" címmel nemzetközi mesevetélke-
dőjét, melyre Pilisborosjenőröl 5, Orömről 3 csapat jelentkezett. A
csapatok tagjai 2^t. osztályos tanulók lehettek.
Az 5 forduló alatt más-más kontinens meséivel kellett megismer-
kedniük hónapról-hónapra a csapattagoknak. Fordulónként 4-5
történet alapos ismeretéröl tettek tanúbizonyságot a versenyzők
villámkérdésekben, igaz-hamis állításokban és sok-sok színes fel-
adat elvégzésében. Előzetes feladatok is vártak rajuk, mintegy
segítve a felkészülést. Ezen belül készítettek csapatjelvényt, mese-
illusztrációt, mesedramatizálást és térképet is.
A helyi vetélkedő győztese a pilisborosjenői "Fekete paripa" lett,
melynek tagjai: Váczi Liliána, Farkas Liliána, Gyarmati Zsófia
és Slosár Lívia 3. a osztályos tanulók. Ök vehetnek részt a Solymá-
ron megrendezésre kerülő régiódöntőn április végén.

Verseci Ivett,

Vers- és

l-2.osztály:
I.
II.

III.
IV.

3-4. osztály:
I.

Dér Maruszka, Fiák Rebeka és

prózamondó verseny az
iskolában

Vers kategóriában

Mester Dávid 2. o.
Marosi Alexandra 2. o.
Selmeczi Tamás 2. o.
RibaFruzsina l.a

Szalay Krisztina 2. o.

BozsódiBorbála3.b

Anikó, HajráPilisborosjenő!
Fiák Blanka.

II.
III.
IV.

5-6. osztály:

II.

III.

SzabóMárta3.b
Nemes Réka 3.a

CsiszárJulianna3.b

Riba Gergő 5. o.
Molnár Bemadett 5. o.

Gonda Agnes 6. o.
Vízhányó Zita 5. o

7-8. osztály:
I.
II.
III.

Varga Csaba 7. o.
Szentesi Kinga 7. o.
Módosi Sára 7. o.
Galgóczi Andrea 8. o.

1-2. osztály:
I.
II.
III.

Gratulálunk!

Próza kategóriában
i:

Kádi Viktória Fanni 2. o.
Eperjesi Petra l.a
Horváth Boglárka 2. o.

3-4. osztály:
I.
II.
[II.

Mankó Zsófia 3.a
Szabó Zsófía 4. o.
Piros, Réka 4. o.

Felső tagozat:
I. Balázsi Katalin 8. o.

14. Borversenyés
5. Ezüsthegyi Borfesztivál

2001. április 7-én a pilisborosjenői és ürömi
Önkormányzatok támogatásával az Ezüsthegyi
Gazdák Egyesülete ismét megrendezte a már
hagyományosnak mondható rendezvénysoro-
zatot. A borverseny helyszíne a pilisborosjenői
Reichel József Művelödési Ház volt április 7-
én. A borbírók a Kertészeti Egyetem Borászati
és Szőlészeti tanszék tanárai voltak.
A bírálatot teljes titoktartás övezte. Az ered-
ményekről a gazdák is csak az eredményhirde-
tésen kaptak ismertetést.
A versenyt követö beszélgetésen a szakmai
feladatok mellett állandó téma volt az uj bor-
törvény, amely megkeseríti valamennyi gazda
életét.
Aprilis 8-án Urömön rendeztük meg a Bor-
fesztivált, amelyre meghívtuk a két község
lakosságát. Közel 200 vendéget fogadtunk. Itt
került sor az eredményhirdetésre. 2001. év

Az E^üsthegyi Gazdák Dicsérete
( A 2001. évi borverseny és fesztivál alkalmá-

ból)

Borversenyünk zsűrijének, valamint a Hét
Borbirák Rendjének tagjaként ezúton szeret-
nék köszönetet mondani gazdáinknak, hogy
ilyen sok kiváló borral ajándékoztak meg ben-
nünket ebben az évben is.
Kilencvennégy bort neveztek be a versenyre.
Tizennyolc arany, 30 ezüst és 28 bronzérmet
szereztek bortermelőink.

Valamennyien - legyünk akár borszakértök,
akár jó ízlésű borfogyasztók, vagy hagyomá-
nyaink tisztelői - köszönettel és tisztelettel
tanozunk Gazdáinknak áldozatos, és egyre
színvonalasabb munkájukért.
Az ürömi gazdák a több mint hétszáz éves
szölő termelés továbbvivöiként, a pilisboros-
jenőiek ezen túlmenően községünk Weindorf-
Pilisborosjenő nevének szolgálatában is mun-
kálkodnak.

Köszönjük, hogy az egyre nehezebb külső és
belső körillmények ellenére is megművelik
szőlőiket, nevelgetik boraikat.
Bár vállaikról a terheket levenni nem tudjuk,
legalább vegyük számba gondjaikat:
1. Az új bortörvény nagyon megnehezíti a kis
gazdák életét, hatalmas adminisztrációs és
egyéb kötelezettségek ró rájuk.
Többek között a Magyarországi Borrendek
Szövetsége^s rtiunkálkodik azért, hogy ezek a
terhek elviselhetőek és a kötelezettségek ész-

Ingatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat

keresünk.

Erdeklődni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenőn a Györgyi bu-
tikban

Ik.

legjobb bortermelője dr. Hídvégi István lett,
aki 3 aranyérmes borral dicsekedhet. Aranyér-
mes bort mondhat magáénak még Ambrus
István, dr. Bozor István, Gábeli György, dr.
Gerzson László, Huszti Gábor, Lichtem-
berger János, Markó Sándor, Meggyesi Já-
nos, Pavuk László.
30 bor ezüstminösítést, 28 bor bronz minösí-
tést kapott a nevezett 94 borból. Valamennyi
résztvevő borosgazda e tevékenységet hobbi-
nak tekinti és ezért igyekszik a legjobb minő-
séget előállítani. Számunkra öröm, ha borain-
kat kóstoiva elégedettséget tapasztalunk.
Pilisborosjenő-az igazi Budai borvidék utolsó
megmaradt darabja. Büszkék lehetünk bo-
rainkra és bortermelöinkre, akik a semmiből
kívánják feltámasztani községeink hagyomá-
nyait. Ehhez kérjük ajó bort kedvelők segítsé-
gét, akik nálunk vásárolják boraikat és terjesz-
tik hírét az Ezüsthegyi boroknak.
A két község Önkormányzata már felismene
és segíti tevékenységünket, amelyet itt is meg-

szerűen teijesíthetöek legyenek. Ugyanakkor
meg kell győznünk a törvény végrehajtóit,
hogy ne a könnyebb úton " keménykedjenek".
A tényleges cél az kell legyen, hogy fékezzék
meg egyszer és mindenkorra a borhamísító
bandáknak a tisztességes piacok és a fogyasz-
tók egészségét egyaránt pusztító tevékenysé-
gét!
A bor kalózkodás felszámolása nélkül a tisz-
tességesen gazdálkodó kistermelőknek nin-
csen esélyük a túlélésre.
2. A borgazdák Európa szertejelentős támoga-
tásban részesülnek és kedvező bankkölcsönök
állnak rendelkezésükre arra, hogy szőlészeti-
borászati technológiájukat korszerűsíthessék
és a legmodemebb technikák alkalmazásával
gazdálkodhassanak.
Vajon hány szüretet kell még túlvészelniük a
mi gazdáinknak ahhoz, hogy ez a fojtogató
forráshiány egy mérséklődjön.
3. Községünk belső helyzete sem kedvezőbb a
külsö feltételeknél.

Budapest közeiiségünk árnyoldaiaként Uröm-
ben az agresszív belterületre vonásokkal rob-
banásszerű és át nem gondolt lakóterület növe-
kedésének vagyunk szenvedő alanyai, amely
folyamat a mezőgazdasági területek radikális
zsugorodáshoz vezet. Pilisborosjenöt is ugyan-
iiyen veszély fenyegeti.
Az új település-szerkezeti terv, melyet épp a
napokban vitattunk meg, ebben a formájában
nem nyújt védelmet az Urömben már pusztí-
tó "beiterületbe vonási láz" féken tartására. Ha

köszönünk.
Dr. Kádár Gyula nyugalmazott egyetemi tanár
(az ország egyik legnagyobb szaktekintélye)
az alábbi jellemzést adta vörösborainkról:
Nagyon ígéretesek a Kékfrankos és merlot
borok. Ma még nincsenek a csúcson, egyfél év
múlva megfelelő ászokolás után lényegesen
jobbak lesznek. Az összbenyomás a bíráló bi-
zottságban kedvezö volt. Jó zamatú, szín-
anyagban gazdagok az idei vörösborok. Az
általunk bírált borok közül 4 bornál tapasztal-
tunk kezelési hibát. 3 bort, egy 1999-es kék-
frankost, egy 2000-es kékfrankost és egy 2000-
es merlot bort kiemelkedőnek minösítettünk. A

szakmai szinvonal figyelemre méltó fejlödését
tapasztaltuk.
Mi már készülünk a 2002. évi Borfesztiválra.

Szőlönket már megmetszettük, megkapáltuk.
Reméljük az időjárás is kedvezó lesz.
Viszontlátásra 2002-ben Pilisborosjenőn!

Meggyesi János

nem sikerül ezeket a folyamatokat ésszerűen
korlátoznunk szőlőhegyünk is áldozatul eshet
a mindenáron befektetni és épiteni k'vánó vá!-
lalkozók feneketlen profítéhségének.
Az is elkövetkezhet, hogy gazdáink a minden
oldalrói reájuk nehezedő nyomást tovább már
nem tudják elviselni, és a szölőművelést abba-
hagyva szölöhegyünk beépítésével keresik a
kiutat reménytelen helyzetükböl.
Reményt adhat, hogy napról-napra növekszik
azoknak a felelősséggel gondolkodó polgárok-
nak a száma, akik bizva gazdáink szakmasze-
retetében és kitartásában, meg fognak tenni
mindent azért, hogy túlvészeljük ezeket a ne-
héz időket. Sokat segítene, ha az Ezüsthegyi
Gazdák Egyesülete minden barátunkkal
együtt, minél több idelátogató vendégünkkel
meg tudná ismertetni kiváló borainkat.
Közös erőfeszítéssel érjük ei, hogy egyre több
helybeli étteremben, borozóban kóstolhassák
meg vendégeink a mi borainkat. (Az Oreg
Sváb étteremnek itt is szeretném megköszön-
ni, hogy legalább náluk van erre lehetöség.)
Még egyszer szivből gratulálok minden
borosgazdánknak! Köszönöm a sok kiváló
bort, amelyekkel megörvendeztettek bennün-
ket. Kívánom, hogy lankáinkon száz év múlva
is legyen szőlö, pincéinkben egyrejobb borok
fejlődjenek.
S végül kívánom, hogy a szőlő mindig terem-
jen Ezüsthegyünkön, ne csak Pilisborosjenő
címerében ékeskedjen ez a nemes gyümölcs!

KeresT.tessy Péter

Alláshirdetés

A pilisborosjenői
postara

postai dolgozót,
egyesített kézbesítői

munkakörbe
felveszünk.

Jelentkezni a postán
lehet.

VÁLLALKOZÓK, CÉGTULAJDONOSOK
FIGYELEM!

MÉG NEM KÉSÖ JELENTKEZNI
PILISBOROSJENŐ ÉS ÜRÖM

VÁLLAKOZÓI CÍMJEGYZÉKÉBE,
AMELY MFNDKÉT FALU ÖSSZES HÁZTARTÁSÁ-

BA INGYENESEN JUT EL.

JELENTKEZNI LEHET MÁJUS 1-15.

TEL: 06-26-350-211, 06-20-419-0025
KARDOS ANDREA



Orvosi ügyeleti beosztás

/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
;ft
11.

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

Csúcs Orsolya
Borsi Zsófía
Borsí Zsófía
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófía
Dr.
Dr.
Dr.

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Kovács Levente

12. Di.
13. Dr.
14. D-.
15. Dr.
]6. Dr.
77. Dr.
IS. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Borsi Zsófia
Borsi Zsófía
Fehér Eszter
Fehér Eszter
Fehér Eszter
Kovács Levente

22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
31. Dr.

Csí'cs Orsolya
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia
BorsÍ Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Borsi ZsófÍa
Fehér Eszter

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek Uzembe-

helyezése. UPCDirect

szerelése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001

A Nagykevély Gyógyszer-
tár nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:
8-12óráig

Dr. Kovács Levente Oröm. Konvéd u. 24.
Dr. Baksa Eva Üróm Dózsa Gy. u. 69.
Dr. Borsi Zsófia Pbj., Rákóczi u. 18.
Dr. Csúcs Orsolya Uröm Doktor S. u. 21.
Dr. Fehér Eszter Oróm, Kevély u. 2091/11.

351-410
350-440
336-007, 06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

Éjszakai
Sgyeletí
időszak:
18-08-ig.

Héfrvégén:
péntek
14""-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztosítják

8-!3-ig Dr. Péterfiy L. (Uröm rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.;

8-13-ig Dr. Horti SzilvÍa ( Uröm rend.)
13-18 Dr. Venez Ilona (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venez IIona (Üröm rerid.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Uróm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. PéterfTy L. (Uróm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759; 06-20-938-5373

Biztosítás kötése, befektetési tanácsadás hívásra az On
lakásán, vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet, vállalkozások biztosítása stb.
Hitelfedezeti biztositások gyors ügyintézéssel!

 

iyon/Tel. /fax: 06-26-343-664 MoW: 06-20-343-1808
evélcím: Mohos György 2096 Oröm Pf. : 1.

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelöanyagok, betonele-

mek, cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok, só-

der, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfötöl-péntekig7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO, TIPPMIX,

hirlap vasámap is kapható a PENGŐBEN!
Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593

Nyitv :
H-Cs: 7-11 ; 14-17 ;P: 7-12 , 14-17

Szom: 7-13; Vas: 8-10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenő, Iskola u. 16.

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

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fűtőberendezések, szellöztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vízellátás, csatomázás, külsö csatomabekötések tervezé-
se és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.

* Állateledel bolt
várja vásártóit PilisbQiosjenőn a Fö út 47-ben,

a Tetn|ptet a u. sarkgn levő feuszaiegatléaál.
MsníTOtetfe'

héffltSl péntekig 7^u-t61 l2. ig Bletvé t4.tM 18-ís.
szotBbatöti ?al-tél 12-ig

.
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MÁJUS 5.
NYÍLT NAP A SUZUKI RÓMAINÁL!

Ezen a napon új autók nagy értékü extra felszereléscsomaggal,
használt Suzukik ajándék átirással!

NAGYSUZUKI VÁSÁR!

Uj autó már 28.000 Ft-tól elvihetö,
és havi törlesztése csak 30. 000 Ft!

Közalkalmazotti, orvosi, taxis kedvezmény 3-6%-ig
vagy 1 év Casco ajándékba,
vagy nagy értékü extra felszerelés,
vagy légkondicionáló ajándék áron!

70 db nem új Suzuki 220.000 Ft kezdő befizetéssel, havi tör-
lesztése pedig alig több 20.000 Ft-nál!

Ha Suzukit szeretne, a Rómait keresse!
- Teljes körű szervizszolgáltatás!

Cím: Bp. III. Rákóczi u. 33.
Tel. : 240-4444; 240-4445

Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13
.
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PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszútávú bérbeadás külföldieknek is, számitögépes adat-
feldolgozás, értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsősorban Pilisborosjenö, Üröm, Budakalász területén lévö ingattanok közvetitése.
Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István
A hirdetö tábla az Okelme méteráru és barkács üzletnél megtekinthetö!

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztosítás (nyugdíj,
egészségügyi, lakás, baleset, élet,

vagyon, stb.. ) ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenői
polgármesteri hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

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
szerzödések, stb... Végrendelet elkészitése.

Jogi tanácsadás
Bejelentkezni lehet:

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

IV- ... "^
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Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselö Testtllete
Felelös kiadó: SzegedÍ Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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Kitelepítési emlékünnep
(a Német Kisebbségi Onkormányzat elnökének ünnepi beszéde)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma ujból összegyűltünk az emlékkő elött, hogy emlékezzünk ennek a községnek
egy szomoró tragédiájára, ami 55 évvel ezelött itt megtörtént. Ha visszagondolok,
hogy mi is történt, összeszorul a szívem, de nemcsak nekem, hanem
mindannyiunknak, akik ezt átéltük és minden jó érzésü embernek. Nagy nyüzs-
gés-mozgás volt a faluban, síró idős emberek, asszonyok és gyermekek várták
mikor kell elhagyniuk az otthonukat, ahol eddig nagy biztonsággal élték az életü-
ket. A falunkat megszállták a rendőrök, lezárták a község határait, nem adtak
módot rá, hogy bármit is ki lehessen vinni a faluból.
Ezekben a napokban már mindenki tudta, hogy mennie kell-e, vagy maradhat-e.
Sokan voltak azzal a meggyőződéssel. hogy maradhatnak, de tévedtek. Olyanok
is voltak, akik csomagoltak, közben itthon maradhattak. Az egész kömyékröl
idevezényelték a lófogatokat, egy kocsira 2-3 család vihetö holmiját rakták fel és
még a gyerekek is elfértek rajta.
A Pilisborosjenő német ajkú lakosait két csoportban vitték el a faluból. Az első
csoport április 27-én, a második csoport május 3-án indult útnak nyugat felé a
solymári vasútállomástól. Marhavagonokba bezsúfolva 4-5 család batyukkal,
amiket még az orosz katonák és rendörök átkutattak és megdézsmáltak. Igen
nagy volt a szorongás az emberekben, men nem voltak meggyőzödve arról, hogy
a szerelvényük nyugatra indul. Abban az időben ugyanis keletre is indultak sze-
relvények, német ajkú lakosokkal, férfiakkal és nőkkel, akiket 'malenki robotra'
vittek, sorsukat is ismerjük. Közülük is csak évek múlva térhettek vissza, akik
életben maradtak. Nagyon meggyötörve, legyengülve és nagyon sokan betegen
tértek vissza és már nem találták itthon hozzátanozóikat.

Folytatás az 5. oldalon....

2001. június

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát június 24-én, 18 óra
kezdettel tartandó tűzoltó bemutatóra, melyet a pilis-
borosjenői Onkéntes Tűzoltó Egyesület rendez.

Helyszín: Teve-szikla
Ezúton mondunk köszönetet a tűzoltókocsik átadási ünnepsé-
gén megjelenteknek és külön köszönet az iskolásoknak a
szép előadásén.

Őnkéntes Tűzoltó Egyesület

Pilisborosjenői AIapfokú Művészetí
Iskola felvételt hirdet a 2001/02-es

tanévre az alábbi tanszakokon:

- előképzö
- furulya
- füvola
- klarinét

- zongora
- trombita

- gordonka

A felvétel helye: Pilisborosjenöi Altalános Iskola
Ideje:2001. június 11-12. 15-18óráig.

Főzőverseny

Június 24-én vasárnap

Köves bérci tisztáson hagyományos főző-
versenyt rendezünk, melyre minden ér-
deklődöt szeretettel vámak, a Természet-
járó Körtagjai.
A zsűri 13 órakor kóstel és értékel, erre
az időpotitra kell elkészíteni a fínom éte-
leket. Miközben főnek az ízes falatok
különbözö tréfás játékokkal színesítjük a
napot.

Természetjárók

ratulálunk! AC ö

Vida András,

községünk lakója a TV 2 "Az év hangja"
címü versenyében az elödöntöt megnyerte,
a középdöntőből pedig közönség szavaza-
tokkal adöntöbejutott.
A döntö erős mezönyéből is kiemelkedö,
lendületes, érett előadását május 19-én
láthattuk a TV 2-n.
További sok sikert kívánunk!

A szerk.

legközelebbi összejövetelét
június 12-én este 6 órakor
tartja a Müvelödési Házban.
A jelenlévök által felvetett
szabad témákról beszélge-
tünk. Mindenkit szívesen vá-

mnk!

A tartalomból:
Kitelepítési emléknap (1. és 5.
ötdal)
Gólyahir (2. oldal)
Egyfaázi hírek (3. oldal)

A tartalombét:
. Kutóüra, szabadNő, sport (3.

oldal)
. Foci(4. odal)
. Nyári tábórok ( 4. otdal )



Nekem két

születésnapom van...

Beszámoló

a (iólyahír Egyesület találkozojáról

Pilisborosjenö adott otthont még március-
ban a Gólyahír Egyesület szokásos országos
találkozójának. A tavasz egyik elsö szép napos
hétvégején gyerekzsivajjal telt meg a Polgár-
mesteri Hivatal nagyterme: az ország minden
részéből érkezett szülők és csemetéik népesi-
lették be a termet, a folyosót. de jutott a ki-
csikből és a nagyokból a szemben lévő óvoda
kertjébe is. Az Egyesület országos találkozoja
ugyanis inkább hasonlít egy nagy babazsúrra,
mint komoly tanácskozásra, bár a találkozón
igencsak komoly dolgokról is szó esett, hiszen
egyik vendégünk Szemkeő Judit államtitkár-
asszony volt, a Szociális és Családügyi mi-
nisztériumból.

De haladjunk sorjában, hiszen egyáltalán
nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy Ön,
kedves olvasó most épen azt kérdezi, hogy mi
is ez az egyesület. Nos a Gólyahír Egyesületet
egy évvel ezelőtt alakult, és olyan gyermek-
szerető emberek hozták létre, akik nem tudják,
és nem akarják tétlenül nézni, hogy miközben
fogy a nemzet, magzatok és csecsemők százai
még esélyt sem kapnak az életben maradásra.
A sors vagy a véletlen nem válogatja meg,
hogy hova ad gyermeket és hova nem. Az eb-
ből adódó konfliktusokon sokan és soktele

módon próbáltak már eddig is segíteni és eh-
hez a csapathoz csatiakozott a Gólyahir Egye-
sület, amely azért alakult, hogy egyetlen uj-
szülött se vesszen e).

Hiszen napjainkban is - különböző okok-

.^<^><^^. 4>^'-^"^'^'l><ilt 4'<l&' '"<'>>>*8*

í Pedikűr-manikűr! t

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést

vállalok!

Házhoz is megyek!
^ 350-662;06-20410-8614

4y

^

véte

Vevőink részére eladó ingatlanokat
keresünk.

Erdeklödni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenőn a Györgyi
butikban

ból ugyan, de ujra és újra számtalan asszony
kerül olyan helyzetbe, hogy nem tud mit kez-
deni terhességével, nem tudja vállalni csecse-
mőjét. Ilyenkor lesz újsághír a történetből,
ilyenkor olvashatunk, hallhatunk elhagyott,
vagy éppen megölt újszülöttekről. Pedig ha a
várandós asszony megoldhatatlannak vagy
éppen kilátástalannak érzett helyzetében nem
marad magára, hanem megértö és föleg titok-
tanó segítökkel találkozik, akikkel megoszt-
hatja gondját, és akik esetleg megoldást is
tudnak kínálni - nos akkor egészen biztos.
hogy kevesebb lesz az elveszett újszülött. Es
ezzel együtt egyre több az olyan házaspár,
amely sokévi meddő várakozás után végre
megkaphatja a gyermekáldás, a gyermekneve-
lós boldogságát. Ilyen boldog családok jöttek
össze Borosjenőn azon a bizonyos márciusi
szombaton, hogy megosszák egymással örö-
meiket, boldogságukat, de azért is, hogy meg-
vitassák gondjaikat, és ha lehet, segitséget is
kapjanak. Ezért is hívták meg a már emlitett
Szemkeő Juditot, a Szociális és Családügyi
Minisztérium politikai államtitkárát, aki a mó-
dosuló család 6s gyermekvédelmi törvényről
beszélt és arról, hogy ezzel milyen új lehetösé-
gek nyílnak az örökbefogadásra és a gyermek-
nevelés támogatására. Az összejövetelt a pol-
gármester, Szegedi Róben nyitotta meg, aki az
önkormányzat nevében maga is csatlakozott az
Egyesület támogatói közé. Talán egyetlen
szem sem maradt szárazon, amikor Dér
Denissa ifjú művészpalántái verses monológ-
jukban arról beszéltek, hogy egy örökbefoga-
dott gyermeknek különleges az élete, mert
neki kétszer van születésnapja: egyszer az a
nap, amikor a világra jött, egyszer pedig az,
amikor uj, szívbéli szüleire rátalált. En-ől az új
életről beszéltek az összegyűlt szülők is, mi-
közben az apróságok birtokba vették a nagy-

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfízetéses étkezés,

elvitelre, illefrve helyben
fogyasztásra.

Ár: 350, -Ft/ adag
Társas összejövetelek, névnapi és

születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi útról nyílik)

EPÍTŐIPARI-
MÜSZAKI ELLENÖRZÉS-

MÜSZAKI VEZETÉS
EWZ Mérnöki Iroda

Telefon/Fax 06-1-242-4393
rtf/ 06-309-324-453

termet, a folyosót és az óvodát, ahol Pápai
Istvánné óvodavezetönek köszönhetöen játék-
ban sem volt hiány. A rendezvény fö szerve-
zoje és motorja ezúttal is Mórucz I.ajosné,
Gabika volt, borosjenői segítöje pedig a fárad-
hatatlan Baráti Imréné, Marika volt, akinek
mintjó háziasszonynak, mindenen rajla volt a
szeme, a közösen készített büfé tcrülj-terülj
asztalaitól a vendégeknck adott szebbnél
szebb csokrokig. A virágok a Karitasz cso-
portnak, Sági Józsethének és Pápai Ildikónak
köszönhetök. A találkozó sikcréhez hozzájá-
rult Bereckiné, Szendrey Eva, aki az ingyencs
teremhasználatot tetle lehetővé és Mocsári

József, aki hangosítóként sikeresen védte meg
berendezéseit a legifjabbak szűnni nem akaró
műszaki érdeklödésének rohamaitól. A meghí-
vott vendégek között köszönthettük a Magyar
Védőnők Egyesületének budapesti e!nök-
asszonyát, Csiszár Lászlónét és a Pest megyei
elnök-asszonyt, Acs Rozáliát valamint Vincze

Dezsőnét, a Fészek egyesület elnökét.
Egy szó, mint száz, a Gólyhír Egyesület

márciusi pilisborosjenői országos találkozoja
jól sikerült és igen nagy örömünkre szolgált,
hogy újabb szponzorokat nyertünk meg
ügyünknek. A borosjenői önkormányzatot és
Szegedi Róben polgármesten már enilítettük,
de szólni kell dr. Dani Sándornéról, a Budai
Tégla Rt vezérigazgató asszonyáról, aki
100.000 Forinttal segítette az Egyesületet, és
az ürömi ROME Kft-ról, akik a meghívók
készítésében segítettek. Országszerte is egyre
többen ismerik meg a Gólyahír Egyesületet és
annak tevékenységét, miután a rendezvény
kapcsán riportok, interjúk és beszélgetések
hangzottak el a Magyar Rádióban, a Danubius
Rádióban, a Közszolgálati Televi'zióban és a
TV2-ben is.

Hirdcssen a

Hírinoiidóbaii!
A hiNletéseit leadliatók:

Windisefl Lászlő: 66-60-333-330.
ítietve a 06-26-336-313-as faxoa.

Díjcsonrtgek:

A RÖMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 2001. JÜNIUS HAVI HÍREI

Méret

1/32

1/16

1/16

1/16

1/8

1/8

1/8

1/4

1/4

1/4

Alkalom

6

6

3

1

1

3

6

1

3

6

Ft

1.250,-/alk.

2.000,-/alk.

2. 250, -/alk.

2.500,-

5. 000,-

4. 750, -/alk.

4. 500, -/alk

10.000,-

9. 500,-/alk.

9. 000, -/alk.

Imaszándék:
Hogy az oltáriszentségben rejtőző Krisztus
legyen minden tevékenységünk kezdete és
beteljesedése.

03. Pünkösd vasárnap
Itt a Pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Ur-
napja, Jézus Szíve ünnepe, Szűz Mária szeplő-
telen Szívének ünnepe, Péter és Pál ünnepe.
Ez a hét, kegyelmekben gazdag nap fényt vet
arra, hogy a botorkáló embert a végtelen sze-
retet mily nagyon akarja magához vonni, vele
együtt élni.
Uram, a Te világosságod hatoljon be lelkünk
sötét zugaiba. Erösitsd meg akaratunkat, hogy
a Te elgondolásod szerint peregjen le foldi
életünk. Ne engedd, hogy sötét ámyak elterel-
jék a célhoz vezető útról botladozó lábunkat.
Mozartnak is lehettek ilyen Feléd törő vágyai,
amikor így szólt: "Alakuljon bármiképp az
életem, történjék bármi az életemben, csak az
Ur Isten akarata érvényesüljön, és akkor ne-
kem mindig boldognak és megelégedettnek
keil lennem. " /Mozart/

10. Szentháromság vasárnapja
Minden keresztény, aki Krisztusban él, tajiúsá-
got kell hogy tegyen Krisztusról.
E tanúságtétel sokféle lehet: őszinte és becsü-
ietes magatartás, igazságosság, mindenkire
kiterjedő felebaráti szeretet, az elhagyottak
szeretete, a kizsákmányolt védtelenek pártfo-
gása.
Röviden: oly emberi magatartás, mely a nem
keresztények szemóben rokonszenvessé teszi,
hogy valaki keresztény. /Suhard bíboros/

17. Úrnapja és templomunk búcsúja
A legnagyobb kincs, ami létezik a Földön, az
Oltáriszentség. Bár nehéz emberi ésszel meg-
érteni, de a Szentostya által Megváltónk köze-
lebb van hozzánk, mint Máriához, aki a lábá-
nál ülve hallgatja tanítását, mint János apostol-
hoz, aki az utolsó vacsorán vállára hajtotta
fejét, s mint a beteg asszonyhoz, aki a gyó-
gyulásban bízva megérintette ruhája szegletét.
Közelebb van hozzánk, mert a szentáldozás-
ban az ő valóságos testét vesszük magunkhoz.
I-litünk legcsodálatosabb titkát az évszázadok

folyamán sokat kétségbe vonták csak úgy a
vallásos, mint a hitetlen emberek közül. Ezért
a mindenható Isten több alkalommal is csodá-
san bebizonyította, hogy a Szentostya valóban
Jézus teste.

24. Evközi 12. Vasárnap
Keresztelő szent János születése.

A nem katolikus egyházakban, a pápai szolgá-
laUal kapcsolatban vannak, akik attól félnek,
hogy az egész kereszténység egyetlen képvise-
löjének elfogadása lerombolná az egyes egy-
házi közösségek önazonosságát. Csakhogy a
kiengesztetődés semmiképpen sem jelenti az
egyik fél gyözelmét a másik fölött, nem jelenti
azoknak az értékeknek megtagadását, amelyek
Krisztus-hitünkböl fakadtak. Ellenkezólcg:
6pp azt jelenti a kiengeszteiödés, hogy fedez-
zük. fel a másiknál található isteni ajándékokat.
Ha valaki azt mondja, hogy nincs szüksége a
másikra, ha csak adni akar, és kapni nem:
akkor a kiengesztelődés nem mehet vége.
(Taizei Ijjúsági Zsinat felhívása.)

KULTÚRA -SZABADIDŐ-SPORT

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
júniusi program kínálata:

Június 7-én /csütörtökön/. 16.30-kor Jazz balett bemutató

Június 10-én /vasámap/. 18 óra. Minden egér szereti a sajtot címmel
Színjátszó Kör bemutatója

Június 16-án /szombat/: 17 óra Zeneiskola évzáró koncertje

Június 24-én /vasámap/: 9 óra Fözőverseny a Köves bérci tisztáson

Táborok: 18-22-ig Környezetvédelmi tábor
25-29-ig Otvasó tábor

Bövebb és részletes felvilágosítást a Művelődési Ház dolgozóitól kap-
hatnak a 336-377-es és az 536-057-es és az 536-058-as telefonon, sze-
mélyesen aMűvelődési Ház nyitvatartási idejében!

Figyelem!

A Reichel JózsefMüvelődési Ház és Könyvtár tájékoztatja minden ked-
ves látogatóját, hogy július 9-töl augusztus 10-ig zárva tart. Kívánunk
mindenkinek szórakoztató nyaralást és pihenést!

A Müvelődési Ház dolgozói

R R

Pengő
Eigatlaniroda
iborosgietiő Fő u. 2.
06-26-336-593

Felhívás!
Reichel József Művelődési Ház és

Könyvtár által szervezett nyári táborok

Június 25-29-ig Olvasó tábor

Kedves gyerekek! Idén ismét megszervezzük az olvasótábort. Igyekez-
tünk most is olyan programot szervezni Nektek, hogy a nyári szünet
kezdetén is szivesen gyertek el. (Valószinü, mindannyian sokat tanul-
tatok és kellöen elfáradtatok az elmúlt tanévben.)
Reméljük, nagyon jó idő lesz, s legalább olyan jól fogjátok érezni
magatokat ezen a héten, mint amilyen szívesen és szándékaink szerint
körültekintően szerveztük meg az olvasótábort.
Hasznos és kellemes idötöltést kivánunk!

Részletes program:

Június 25. (hétfő)
Könyvtári nap: ismerkedés a könyvtárral, egymással; a választott mü-
vekkel; olvasási tudásszint felmérése; az egész hét programjának meg-
beszélése.
Június 26. (kedd)
Csoportfoglalkozások, a kiválasztott művel ismerkedés.
Június 27. (szerda)
Játékos színjátszós átdolgozása és megjelenitése a műnek.
Június 28. (csütörtök)
Kirándulás Szentendrére, ismerkedés a Megyei könyvtárral és
Szentendrével.

Június 29. (péntek)
Osszefoglaló vetélkedő a héten tanultakból; eredményhirdetés,
táborzárás!

Részvételi feltételek: 8-16 éves kor, olvasni szerető és tudó
gyermekek
Étkezés: fött étel minden délben;
Maximális létszám: 20 fő
A tábor ingyenes!

Szeretettel várnak a táborvezetök:

Bereczkiné Szendrey Eva és Taskovics Judit

R R



Foci- Foci- Foci

Sikeres ésjó hangulatú " Foci Majálist" szervezett ós bonyolított le
a labdarúgó szakosztály.

A játszótér melletti homokos-földes területet sok munkával és segit-
séggel újrajátékra alkalmassá tettük, így a verseny lebonyolítható lett.
A szép számú néző előtt hét csapat részvételével lejátszott "Majális
Kupa" mérkőzés a polgármester kezdörúgásával indult.
Jó hangulatú, sportszerű küzdelemben a "Red Madrid" nevű Solymár-
Pilisborosjenö vegyes csapat nyerte el a vándorkupát, melyet egy évig
birtokolhat.

A felnöttek mérkőzései között került megrendezésre községünk
legifjabb foci palántáinak egymás elleni mérkőzésére. Nagy küzdelem
és elszántságjellemezte a presztizsmérközést.
A közönség (több mint 200 néző) nagy tapssal köszönte meg a lurkók
játékát.

A szakosztály köszönetet mond mindenkinek, aki segitett a rendez-
vény előkészítésében és sikeres lebonyolításában. A megjelenteknek
köszönjük a lelkes szurkolást.

Reméljük ez a lelkesedés megmarad az egész évre tervezett további
rendezvényekre is.

Pilisborosjenői Labdarúgó Szakosztály

Büszkeségeink ^.^
Riba Gergely 5.o

Az április^végiteruletiversenyeken kieinelke- ^^ ̂ .^ ^
döen teliesitett tanulóink.

V. helyezett

V. helyezett

Páty, vers- és prózamondó verseny:

Bozsódi Borbála 3/b

Mankó Zsófia 3/a

Kádi Viktória 2.o

Mester Dávid 2.o

I. helyezett

II. helyezett

II. helyezen

II. helyezett

Kaán Károly megyei biológia verseny

Mészáros Szabina I. helyezett
(bejutott az országos döntőbe)

6. osztál^

Enyedi Tímea

Boros Sára

Veres Róbert

Gazsi Eszter

VI. helyezett

X. helyezett

XIII. helyezett

XVII. helyezett

Ezúton is gratulálunk a diákoknak és felké-
szítő tanáraiknak!

Peltzer Dóra IV. helyezett

Helyreigazítás!
Múlt havi számunkban a Kék habostorta című beszá-
molóból kimaradt:
Madarász Irén (rendező)
Riba Fruzsina (színész)

Az érintettektöl elnézést kérünk!

A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321

Cím: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23
E-mail: pbjpolgarorseg@pannongsm. hu

E-mail(SMS):
pbjpolgarorseg@sms. pgsm. hu

Számlaszám: 65700093-10115387

Hefyi tizoltók teiefoiiszáinai

Felhívás

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett nyári táborok:

Június 18-22-ig Környezetvédelmi tábor

Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdők élövi-
lágát, vagy csak egyszerűen szeretne egyjátékkal teli hetet a szabadban tölteni

Részletes program:

Június 18. (hétfő)
Kirándulás az Ezüsthegyhez. Ismerkedés különleges ásványokkal. Gyümölcsgyűj-
tö játék.
Június 19. (kedd)
Kirándulás a Nagy Kevély hegyhez. Sziklamászás.
Június 20. (szerda)
Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a kömyezetvédelem kérdéseivel.
Június21. (csütörtök)
Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környezö állatvilággal. Allati kvíz és
állatosjátékok.
Június 22. (péntek)
Kirándulás a Kövesbérci erdőbe. Ismerkedés a növényvilággal. Számháború.

Részvételi feltételek: 4-14 éves kor, megfelelö kondició
Étkezés: otthonról fiozott hideg élelem
Maximális létszám: 30 fö

A tábor ingyenes!

Szeretettel várnak a táborvezetök:

Bereczkiné Szendrey Eva és Szöcs Péter

Kitelepítési emléknap
(folytatás az elsö oldalról)

A kitelepítés első áldozata egy fíatal lány volt,
aki már súlyos betegen raktak fol a szerelvéiiy
egyik marhavagonjába. Az utat csak Solymár-
tól-Vörösvárig birta, ott szedték le a holttestét
ós temették a Vörösvári temetöbe. A sírjál
még ma is gondozzák a hozxátartozók. A tieve
Schuch Gizella volt, 22 éves hajadon, egy
nagycsalád 6. gyermcke. A kitelepités követ-
kező áldozata egy családos anya volt. - Auszt-
riában szedték le a szerelvényről és temették
ci. A hozzátartozóknak még az elhantolásban
való részvételt sem engedélyezték, mert a sze-
relvény folytatta az útjál nyugat felé. A neve
Oppeauer Róza, született Gisser. Eltemctték az
ausztriai Szent Valentin városban. A hozzátar-
tozók 10 év után látogathatták a sírját.
Az elsö szerelvény április 27-én a solymári
vasútállomásról indult, és május 4-én érkezett
végcéljához Heidenheimbe. A második szerel-
vény majus 3-án indult, szintén a solymári
vasútállomásról és 6 napi utazás után az
NSZK Sehack nevű városba érkeznek. mint

végcel. Ugy fogadták öket, mint magyar cigá-
nyokat, de hamar bebizonyosodott, hogy ezek
a jölt-inentek szorgalmasabbak, tisztábbak,
megbízhatóbbak, mint 6k saját maguk.
Öt év után ezekre a lenézett emberekre szinte
fölnéztek. Ez a hatalmas szorgalom, buzgóság,
a nagy összefogás és segítőkészség bámulatba
ejtette a házigazdákat.
Andenauer kancetlár szerint a visszatelepült
németeknek-értve a magyarországi némete-
ket is-oroszlán részük volt a Németország
háború utáni újjáépítésében. Egy magas rangú
magyar kommunista vezető szerint nagy kár
volt elűzni az országból ezt a szorgalmas nép-
csoportot.
Magyarországot is újjá kellett épiteni a II. Vi-
lágháború után, ezekre a szorgos kezekre
szükség lett volna itthon is.
Visszatérek az 1946-os kitelepítés utolsó nap-
jaira. Pilisborosjenö lakosai ezekben a zavaros
időkben a férfíak sokan szeszes italokban

keresték a vigasztalásukat. Valójában minden
ember mélységesen szomorú volt. Meg kcll
említeni az utolsó szent misét. amikor a lako-

sok búcsúztak egymástól, otthonuktól, a temp-
lomtól és a temetőtő!. Dugig tele volt a temp-
lom emberekkel, az akkori plébános Angeli
Márton tartotta a prédikációt. Soha annyi fáj-
daimas könny nem hullott ebben a templomba,
mint azon a búcsúztató szent misén. Mise után

a tömeg zárt rendben a temetöbe vonult. hogy
elbúcsúzzon szeretteiktől. A kertek korán nyí-
ló virágaival halmozták el a sírokat Számitá-
som szerint a falu lakossága kb. 30 %-a itthon
maradhatott volna, de amiért elvitték a rokon-

ságot, a barátokat. és a szomszcdokat, nagy
része önként kérte kitelepítését, Ugyanakkor
többen kórték felmenlesüket és siiket fíilekre
találtak az indokaik, és e/ már a kitelepítési
bizottság egyes személyeijóindulatán inúlott.
Az azóta elmúlt 55 évböl 35 éve tartjuk a kap-
csolatot, ami most niár egyre lazább, men egy-
re kevesebben leszünk, akik ragaszkoduiik
egymáshoz. Tudjuk, hogy egyszer e/, a kevés
is megszűnik. Vigasztal, hogy idövel minden
ország kisebbségi lakosai iigyanúgy meg (bg-
nak szűnni.

Ismót cmlékszünk. ismét cmlékezünk. cléne-

keljük a Himnuszokat. koszorúzunk, versekct
mondunk, részt veszünk egy niegemlókezö
szent misón és újból szomorüan tutloinásul
vesszük, hogy azóta eltelt 55 év .

Verehrte Liebe Damen und Herren (jebe

Freunde Alle
Die Uhrsache das wir uns hcute hier versam-
meln, es ist 55 Jahre unser Tragödie des Dor-
fes. Vor 55 Jahr, ist die Dorf Gemeinschaft
gezwungen worden sich zum auflösen. Das
war die gröpt e Tragödie der Geschichte Wein-

dorf. Nach 250 Jahr da sein unsere Vorfahrer
die von angetroffenen, verwüsteten und ver-
nachlessigsten Ortschaft. ein blühendes, Wein-
gut und t,andwirtschaft gebaut haben, die
nicht reich aber zufrieden gelebt haben das
inneren Hab und Gut sind im Jahr 1946 im
Frühjahr vertrieben worden. Sie haben viele
Schwierigkeiten erlebt unter 250 Jahr als sie
hier gelebt hatten. Viele Krankheiten wo so
vieles Opfer gefordert hatte vor ihnen. Die
Kriege (wo unsere Schwaben nie ausgeblieben
sind) Sie kampfen fúrs ungarisches Vaterland
bringen ein groBes Opfer (vvcil sie nicht feige
waren , Viele Mütter, Vater, Weib, und Kinder
warten ihnen Zugehörigen und trauern sie heu-
te noch. Das groBe Russland verschluckte sie.
Die Gefangenen wo nicht in Krieg umgekom-
men sind, müBten ins unmenschlichen Lagem
mit schwache Kosten schwer arbeiten, auch
dem russischen Winter durch. Die schwache
Nahrung (die groBe Winter und die schwere
Arbeit kassiert noch viele Gefangenen das
leben. Wir können feststellen das unsere ver-
triebene Vorfahrer viel mehr gegeben haben
den Vaterland als sie bekommen hatten. Errei-
chen haben sie nicht vieles können bloB nur so
viel das die Mehrheit vor ihnen im Wohlstand
lebten. Der Preis dafür war der FleiB und Spar-
samkeit. Sie tührten ein normales leben. Wie
sie Treu waren zum Vaterland so tief glauben
sie an den allmáchtigen Gott. Sie waren
pfl ichtbewuBt, ihre Schwierigkeiten haben sie
immer gelöst. Ihre Brauchen haben sie
gepfl egt für uns bewahrt und weitergeben sie
haben geme gesungen haben schöne Lieder
wahren frohe Menschen. Das sie nicht mehr

crreicht haben, dafiir sind sie nicht schuldig.
Das sie dummen Schwaben genannt waren
datür sind sie auch nicht schuldig. Trau fürs
Vaterland in aller Ilinsicht fleiBig und
Vertrauhaft in der Arbeil. Sauber in der Seele,
Leib, Hof und Haus. PflichtbewuBt in jeder
Hinsicht. Gutc Steuerzahler (tolle Soldaten,
pflichtbewuBt und tapfer . Die Beweis bei Hel-
dendenkmal wo 150 Nahmen aufdie Marmor-
tafel aufgezeichnet sind, unter II Weltkriege
den Heldentod erhalten haben fiir das Vater-

land Ungam. Sie wahren unseren Náchsten
wir hatten sie allu gut gekannt. üuch war dic
lctzen 50 Jahre so eine /,eit wo diese Namen

schándlich genannt wahren. I-eider Ihrer Glau-
bc an Oott i.st auch beweistjecier Schiiler leriit
Religion. An Jedes Kind ist getaucht nach die
Erstkommunion iind ist gefírmt worden. Alle
Leule im Uorf hören der Ruf der Glocken zii
der Heiligenmessc, zu Processinn iini.1 IJm-
gang sind sie fast alle 'leilnchmer gcwescii.
Scliön angezogcii laufen sie durch die saubere
Strassen dcr Richtung wo sie ciie

Glocken rufen. Die Festtage vvahren abgehal-
ten, die Geigc war diese Zeit cingustellt. Alle
Freitage wahren Fasttageii. Wir pflcgen uiiti
behalten diese Rrauche und Erbe. weil wir
unscren Cllauben em.stnehmen. weil wir uns

römisch-katolischcn Christen sind. Wir wissen
von der (ieschichte her wic viele Schwierig-
keiten erleben müsstcn auOer dic II. Krieee
auch die Seuchen wie die l'est und Cholera.
Wie schiner/. lich das fast alle Fainilien die
Krankheiten betroffen hattcn und dadurch eitie
schmerzliche Trau gehabt hatten. Man könnte
noch auch vicl alles erwáhnen wie schwcr es
unsere Vorfahrer war diese Gcmeinde zu
gründen, wo einmal Weindorf geheiBen hat.
Man musste das Lied einfallen "es schauen
Fremde Menschcn aus dem Fenstcr, es war
einmal mein Elternhaus".
Ich stelle fest das in meiner Jugendzeit vor cler
Vertreibung Weindorf schöner war als 1-lcute.
Ilof und Hauser gepflegt die Strasse wahren
sauber trotzdem das viele Haustiere wie Pfer-

de, Kühe. Schweine, GáiBe und Geflügel ge-
geben haben. In dieser Zeit nahm sich jeder
Einvvohner die Pflicht seine Umgebung sauber
zu halten, so wahres auch in der Winterzcit wo
damals viel Schnee gefallen ist. Die Ordnung
findct Man damals in allen deutsch-stemmige
Ortschaften in der Umgebung Budapest. Man
könnte auch die Landwirtschaft und Weinbau
Erwehnen wo in dieser Zeit noch mit Pferde-
kraft und Menschenkrafi: bearbeitet ist worden.
Einjeder FuBtritt aufdem Ackerfeld war bear-
beitet und sogar fachlich. Die Weinganen gut
gepflegt das haben die Weindorfer überhaupt
gut verstanden. Die fleiBige Fachleute, die
Fuhrleute, die Gescháftsleute, Feldarbeiter und
Tagelöhner unglaublich aber war, das dieses
fúr den Land so nützliches Volk im Jahr 1946
ins unbestimmte venrieben worden ist. Ich
wünsche dass, unser ungarisches Vaterland
keine schlechtere Staatsbürger soll haben als
unsere vertriebene Schwaben waren. Die Zeit
heilt/sagte das Sprichwort aber so lang wir
leben werden die vvundem bei uns nicht zuhei-

len können. Die Lage so bei die vertriebene
unsere Landsleiite vvie bei uns zuhause wo wir
die Vertreibung erieben müssten, ist schon die
Mehrheit verschieden die wir noch leben sind
alt geworden.
Wir erinncrn uns, denken zurück in die Ver-
gangenheit, 55 Jahr sind vergangen heulc sam-
meln wir uns singen die Hymnc, legen unserc
Krenze nieder, nehmen tei! auf Gedenkmesse,
vveil es wieder Jahreszeit ist.

Kedves Olvasóink!

Köveíkező számunkhan

beszámolókat fogunk közölni
a május 18-i közmeghallga-
tásról.

Szerk.



Orvosi ügyeleti beosztás

1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr,
6. Dr,
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.
10. Dr.
11. Dr.

Borsi Zsófia
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófía
Borsi Zsófia

Kovács Levente

12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
]5. Dr.
16. Dr.
17. Dr.
IS. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente
Csúcs Orsolya
Borsi Zsófía
Borsí Zsófía

22. Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
01. Dr.

Fehér Eszter
Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente
Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Borsi Zsófía
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csucs Orsolya

Antenna,
riasztó, telefon szerelés,

házi hangrendszerek üzembe-

helyezése. UPC Direct

szerelése.

Szaktanácsadás.

Rafai József

336-001

A Nagykevély Gyógyszer-
tár nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-csütörtökig:
8-13 és 14-lgóráig

Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Dr. Kovács Levente Orom, Honvéd u. 24.
Dr. Baksa Éva Oröm Dózsa Gy. u. 69.
Dr. Borsi Zsófía Pbj., Rákóczi u. 18.
Dr. Csúcs Orsolya Uröm Doktor S. u. 21,
Dr. Fehér Eszter Oróm, Kevély u. 2091/11.

351-410
350-440
336-007, 06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

Éjszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
14""-töl
hétfö

. reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Uróm rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.)

8-13-igDr. Horti Szilvia( Uröm rend.)
13-18 Dr. VeneszIlonafPbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venesz liona (Uröm rend.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Uróm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Urömrend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759 ; 06-20-938-5373

Biztosítás kötése, befektetési tanácsadás hívásra az Ön
lakásán, vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet, vállalkozások biztosítása stb.
; . Hitelfedezeti bizíositások gyors ugyintézéssel!

Wvyon'Tel./fax: 06-26-343-664 MoW: 06-20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Oröm Pf. 11.

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelőanyagok, betonele-

mek, cement. mész.

Ömlesztett anyagok: homok, só-
der, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfötöl - péntekig 7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok meg.rendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO, TIPPMIX,

hirlap vasámap is kapható a PENGŐBEN!
Pbj. Főút. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 ; 14-17 ;P: 7-12 ; 14-17

Szom: 7-13; Vas: 8-10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenö, Iskolau. 16.

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

Kevélygáz Bt. és Epületgépészeti Betéti Társaság
2097 Piiisborosjenő Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931 -8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fűtöberendezések, szeiiöztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vizellátás, csatomázás, külső csatomabekötések tervezé-
se és a kiviteiezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedelyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.

AIIateledel toolt
várja vásártóit Ptlisboros|enön :a Ps tít 47-beB,

a Temptettt u. saricán ie<8 büszategállórtai
Nyava taft&s

hétfötőt péfttektg 72u-tól &ig Ute> i4>töl 18-ig,
szsRibaten 73°-t6t 12-ig.

. Ay

SUZUÜRÓWI

"COOL" ÁRAK A SUZUKI RÖMAINÁL!

Swift Sedan ajándék klímával és szervokormánnyal:
1.998. 000, -Ft-tól

Wagon R+ egyedi ajándékcsomagokkal!

40%-tól CASCO mentesség!
50 db nem új Suzuki 220.000 Ft kezdő befízetéssel, havi

törlesztése pedig alig több 20.000 Ft-nál!

Ha Suzukit szeretne, a Rómait keresse!
- Teljes körű szervízszolgáltatás!

Cím: Bp. III. Rákóczi u. 33.
Tel. : 240-4444; 240-4445

Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13
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PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás külföldieknek is, számitógépes adat-
feldolgozás, értékbecslés, ügyvédi közreműködés.

Elsősorban Pilisborosjenö, Uröm, Budakalász területén lévö ingatlanok közvetitése.
Tel/Fax: 06-26-336-504; Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ugyvezető igazgató: Kerényi István
A hirdetö tábla az Őkelme méteráru és barkács üzletnél megtekinthetö!

BIZTOSÍTÁS
Mindenfajta biztosítás (nyugdíj,
egészségügyi, lakás, baleset, élet,

vagyon, stb. ) ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenöi
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 új gazdasági törvény

szerint. Örökösödési, házassági,
polgárjogi, bérteti, megbizási, adásvételi

szerződések, stb... Végrendelet elkészítése.
Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap il-19közötta

336-504-es telefonon

.....^

^.

Alapította: az Önkonnányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Feleiös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16, Tf: 06-26-336-02S, 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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Millenniumi zászlóátadás
Pilisborosjenőn

Mikor életünk nagy fordulópontjához
érünk, gyakran felmerül bennünk a gondo-
lat, hogy jó volna valami nyomot hagyní
magunk után, valami emléket, amiről a ké-
sei utódok is tudhatják, kik voltunk. Van-
nak, akik ezért könyvet ímak, vannak, akik
kőből, bronzból állííanak emlékművet, má-
sok megelégednek azzal, hogy nevüket fa-
kéregbe véssék. Eletünk nagy eseményeit és
apró fontos pillanatait egyaránt szeretnénk
megörökíteni akár csak egy fényképpel
vagy naplóbejegyzéssel. Ilyen eseményre
gyűltek egybe Pilisborosjenö lakói május
27-én a Római Katolikus templomkertben,
mert ezen a napon kaptuk meg a millenniu-
mi országzászlót.

A Szent mise után a katolikus egyház
szervezésében a Hősökre emlékeztünk az
emlékmű elött. A koszorúzást a Hümusz

követte Keresztessy Péter átélő előadásá-
ban, közös éneklésben.

A rendezvényen megelent Pilisboros-
jenö és a kömyező települések elöljáróságai
mellett Várhegyi Attila, a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának politikai ál-
lamtitkára, Grószné Krupp Erzsébet, Pest
megye Közgyülésének alelnöke, Dr. Beer
Miklós fotisztelendő püspök Ur, Dr. Petrik
János, a Pest megyei Közigazgatási Hivatal
vezetője,és Frajna Imre Országgyűlési kép-
viselőnk.

Szegedi Róbert ünnepi beszédében el-
mondta:

"A mfllenniumi zászlót jelképként vár-
tuk és fogadjuk. Szeretettel veszem át és ha-
gyományozom az engem követö községi
vezetők hosszú sorának az elkövetkezendő
évezredekre.

Csak remélhetem, hogy a zászló jelkép-
ként az összetartozást, egymás segítését

fogja jelképezni, a múltunkra emlékeztet, a
jövő reménységét és hitét táplálja Pilisbo-
rosjenő lakóiban. Hogy Szent István kirá-
lyunk méltó utódai lehessünk a következő
évezredben, testben, lélekben, alkotásban és
hitben felül kell vizsgálnunk mai valóságun-
kat, éltünket. Nagyon komolyan kell ven-
nünk a megtett 1000 év minden történését.
Kudarcát, sikerétteljesen öszintén és való-
sághűen megismertetni önmagunkkal, utó-
dainkkal. Kis településünk történekne ma-
gán hordozza nemzetünk nagy sorsfordulóit.
Ezt dokumentálja a most megjelent mono-
gráfía szülőfalunkról Pilisborosjenö cím-
mel. Dicséri a Gröschl házaspár munkaját.
Köszönjük a gazdagon illusztrált könyvet!

Pilisborosjenő történelme, a nyelv és a
szokások után beszélt a jövőröl is: "Csak
úgy maradhatunk meg, mint eddig is, az Eu-
rópai Nemzetek Közösségében erös nép, ha
hitünkhöz ragaszkodunk, nyelvünket tanul-
va ápoljuk és a béke fenntartásával biztosít-
juk ajólétünket, egységünket.

A mai globalizációs folyamatokból né-
pünk számára a megélhető és elfogadható
feltételeket kell biztosítanunk. Ezzel úgy
gondolom a millenniumi zászlónk, mint jel-
kép összeköt szenvedésekkel teli múltunk-
ból merített tanúságokkal élve ajövőnkkel a
következő hosszú út során. Isten segítsen
bennünket ebben a nemes igyekezetünk-
ben."

Az országzászlót Várhegyi Attila adta
át, melyre Peltzer Gézáné kötött fel szala-
got. Az átadó beszédében kifejtette:

"A zászló olyan valami, amire ritkán
gondolunk közönséges tárgyként. Nem vé-
letlenül, hiszen e szövetből és fából készült
eszköznek egyedüli célja az, hogyjelkép le-
gyen. Ertéke is ebből fakad. Mikor egy
hegymászó nehéz, kimerítő útja végén felér
a csúcsra, a felfedező ismeretlen földre lép,
első dolga, hogy kitűzze a zászlót. Harcok-
ban, várak, városok ostrománál a bevétel

2001. július

legbiztosabb jele volt, ha a legmagasabb
ponton feltűnt a gyöztes fél lobogója. Csa-
tákban zászlótartónak lenni - ahogy erre Pe-
töfi verséböl is emlékezhetünk - nagy hi-
vatás volt, és akire ejelképet rabízták, élete
árán is védte. Mikor hétköznap ki-ki a maga
harcát vívja az életben, gondoljon arra,
hogy e közösség, amely ma itt együtt ün-
nepel, maga is zászlótartóvá vált.

Oriz egyjelképet, amely eröt ad és meg-
őrzi öt."

t^

A zászló felszentelése után az ünneplők
a Templomkertből menet tánc és füvószene
kíséretében vonultak le a Müvelődési Ház
elé, ahol Galambos Ferenc a Kulturális Bi-
zottság e'.nökének beszéde után táblát avat-
tak. A táblaszentelés után koszorút helyez-
tek el az Önkormányzat, a Nemzeti Kisebb-
ségi Önkormányzat, a meghívott vendégek,
az egyház képviselői, valamint a civil szer-
vezetek képviselői. Az ünnepséget 13 óra-
kor álló fogadással zárták, és a gyerekeket
az iskolában látták vendégül.

A program este a templomban folytató-
dott az ünnepi koncerttel, - (Köszönjük a
müvészek előadását!), majd lampionos kö-
tetlen beszélgetéssel zárult a Missziós Ház
udvarán.

Dienes Dóra

A (artatollillél
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. EgyhSzi yi-áí ( 3. @láal)
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. Kultura (4, oiáa}}
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A tartalowbél
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Felhívás

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségekért Közalapítvány 2001/2002.
tanévi tanulmányi ösztöndíj pályázatának
felhívása:

. Középfokú oktatási intézmények nem-
zetiségi tanulói számára: csak az pá-

FELHÍVÁS
SZEGEDIRÓBERT

polgármester úrhoz!

Alulírott pilisborosjenői polgárok (3! alá-
írás) a következő kérdésekben kérjük sür-
gős intézkedését:

1. Az általános iskola bővítése során jó hír,
hogy újabb 4 tanterem épül. Rossz hír azon-
ban az, hogy ezen tantermekhez nem épí-
tettek gyerekeinknek WC-ket. Kérjük, hogy
a 4 tanterem szeptemberi átadásáig a lét-
számnövekedés és a korosztályok elkulöní-
tése okán szíveskedjenek megfelelő számú
íiú és lány WC-k megépítéséről is gondos-
kodni! (Ha Ön épített valaha új házat, való-
színűleg abba WC-t is terveztetett és épít-
tetett, s nem elégedett meg a régi udvari ár-
nyékszékkel.)

2. Gyennekeink biztonsága érdekében kér-
jük azt, hogy a láthatóan jelentös mértékben
alávizesedett általános iskola szerkezetét

bejegyzett statikussal szíveskedjenek meg-
vizsgáltatni! Régóta tapasztaljuk az épület

lyázhat, akinek tanulmányi eredménye:
4,0, iskolarendszerü nemzetiségi
programot megvalósító oktatásban
vesz részt. Az ösztöndíj összege
5000, - FVhó. A pályázat beadási határ-
ideje:2001. aug. 3.

. Felsőfokú oktatási intézmények nem-
zetíségi hallgatói számára: csak azok

földszintjén és emeletén a padlózat meg-
süllyedését, és szeretnénk elkerülni baleset
és tragédia kialakulásának még a iehetö-
ségétis!

3. Szintén gyermekeink biztonsága érdeké-
ben kérjük azt, hogy amennyiben ideigle-
nes tomateremként a volt Interpríma K-ft.
telkén lévő üzemcsamokot kívánják kijelöl-
ni, abban az esetben a felújítási munkálatok
megkezdése előtt szintén bejegyzett stati-
kussal szíveskedjenek az üzemcsamok szer-
kezetét megvizsgáltatni! A falunkban élő
néhány szakember szerint a felújítási mun-
kálatokra a szerkezet felújítása miatt nem
lesz elegendő a képviselő-testület által meg-
szavazott l.OOO.OOO,- Ft. Kérjük, hogy,
gyerekeinket ebbe az épütetbe csak a teljes
és szakszerű felújítás ulán szi'veskedjenek
bevinni.

Pilisborosjenő, 2001. április

DérAndrás és 30 aláirás

Bár a felhívásnak nem vagyok megszólí-
tottja, de núnt szülö és nagyswlö átérzem
aggodalmukat, ezért reflektálok röviden.

1. Az általános iskola bövítése több ütem-
benfolyik, ezen ütem ezt a bővítést tette

pályázhatnak, akiknek tanulmányi
eredménye legalább 3,5 és C típusú
nyelwizsgával rendelkeznek. Az ösz-
töndíj összege 10.000,- Ft/hó. A pályá-
zat beadási határideje: 2001. szept. 28.

Bövebb felvilágosítást ad Peltzer Gézáné.

lehetővé. A tanulólétszámhoz szükséges
WC-k számáí az ANTSZ szabályozza.

2 A fő problémát, az iskola vizesedését
megszüntették. A padlózat állapotának
változása természetesen bármikor in-
dokolhat statikai szemlét.

3. A voií Interpríma épület felújítása most
kezdodött, társadalmi munkában dol-
goznak az ügyet szívünkön viselők. Az
épület állagnregóvásához a megszava-
zott 1 millióformt elegendő. Az épület
további átalakításának terveit építész
íervező fog/a elöállílani, ez a munka
tartalmazza a statikai vizsgálatot is. Az
elsörendű cél, hogy ne kerüljön ez az
épükt is, más esethez hasonlóan a van-
dálok célpontjává, hanem meg lehessen
menteni falunk minden lakójának örö-
mere.

Kériink mindenkit - a levél aláíróit különös-
képpen - segítsenek akár további pályázati
pénzek megszerzésével, akár kétkezi mim-
kájukkal, hogy Pilisborosjenő Javára dol-
gozhassunk mindnyájan egyetértésben!

Fáyné Péter Emese

TISZTELT PILISBOROSJENŐI

INGATLANTULAIDONOS0K!

Ahogy közeleg a nyár, egyre jobban nő annak a veszélye, hogy a
gondozatian területeken elszaporodó gaz és parlagííi virágzásának
eredményeképpen jelentősen fokozódik az allergiát okozó pollen-
veszély. Egyre több embemek keseríti meg az életét, és veszélyez-
teti egészségét ez a folyamat. Nincs ez másképp községünkben
sem.

Ezért Pilisborosjenő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a követ-
kező felhívással fordul

a mezőgazdasági területek tulajdonosaihoz

és a kerttulajdonosokhoz.

Nagyon sokan elfeledkeztek arról, hogy a földek megművelése,
gyomtalanítása a kertek rendben tartása alapvetö kötelessége az in-
gatlanok tulajdonosainak. Ez egyébként törvényi előírás is. A kar-
bantartás, túl azon, hogy elösegítf kömyezetünk rendezett állapotát,
sok lakótársunk egészségét is óvja.

Azoknak, akik külön felszólítás nélkül eleget tettek kötelezetsé-
guknek, köszönjük a munkát, azokat, akik még nem rendezték terü-
letüket, kérjük, sürgősen tegyék ezt meg, így elkerülhető, hogy a
Hivatal jogi lépésekre legyen kényszerítve.

Pilisborosjenő, 2001. június 5.

Segítségüket és megértésüket köszönjük:

Pilisborosjenő község Polgármesteri Hivatala nevében:

Dr. Hegedüsné Schmidt Ágnesjegyző

Konténeres szállítás

SZOMORA JENŐ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

A Budavtóék Rt.

bérbe adja;

Oröiíl, Pő tér 1. sz. alatti 13, 89
m -es (ízlethelyiséget.
Erdeklőáni lehet: személyesen
2092 Budakeszi, Erdő u. 4. sz.
alatt Rátkai Mihálynál, vagy a 06-
23-451-085/132 és 06-20-9-380-
384 telefonszániokon.

EPÍTŐIPARI-

MŰSZAKI
ELLENŐRZÉS-

MŰSZAKIVEZETÉS
EWZ Mérnöki Iroda

Tel. /Fax: 06-1-242-4393
Mobil: 06-30-9324-453

A RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

2001. JÜLmS HAVI HÍREI

Imaszándék: Hogy minden családtag olvas-
sa és élje az Evangéliumot, hogy a kriszíusi
reménység tanújáyá legyen!
01. Evközil3. Vasárnap

A jó ember csupa szeretet. A gonosz önző,
magának akar minél több gyönyört, vagyont
szerezni. Ovele egy fedél alatt élni maga a
pokol. Sajnos ez a gonosz természet mind-
annyiunkban ott lappang, velünk szüietik.
Az emberi élet célja megtanulni azt az igazi
szeretetet, amit az Ur Jézus hozott le ne-

künk az égből. Kérlek, csinálj valaniit az
arcoddal! Öröm fényesítse ki a szemedet,
vidámság csillogtassa tekintetedet! Moso-
lyogj! Mutassad a legszebb arcodat, a leg-
jobbat, a legbarátságosabbat! Akkor senki-
nek sem esik nehezére, hogy veled legyen.

02. Sarlós Boldogasszony
Mikor a szent Szűz hallja Erzsébet köszöntö
szavait, a négyezer év várakozásának meg-
valósulásán, a hála, a köszönet tölti be szí-
vét. Mária hitt az évezredek jövendölései-
nek, de úgy is élt, hogy ennek a megvalósu-
lása készen várja őt.
A ma embere kutatja, keresi Isten akaratá-
nak megvalósítását saját életében. Jézus el-
távozása előtt megígérte a Szentlelket, aki
vezet, irányít bennünket. Komolyan vesszük
ezt? Ervényt adunk-e a Szentlélek sugal-
latának? Ha úgy lenne, életünk a nehéz-
ségek ellenére is szép lenne.

08. Evkozi 14. Vasárnap

15. Evközi 15. Vasámap

16. Kármelhegyi Boldogasszony
A keresztény ember alapértékeket igyekszik
megvalósítani a világban, ez vezeti igyeke-

zetét minden hátsó szándék nélkül. Ilyen
alapértékek: szabadság, igazságosság,
egyenlőség, szolidaritás. A kereszténység
értelmet tud adni magának az életnek is, az
egyes ember életének és az emberi közösség
életének.

22. Evkozil6. Vasárnap

29. Evközi 17. Vasárnap
Van egy világítótorony, amely a Csendes
óceánt és a Bering tengert választja el egy-
mástól, az USA elnöke építtette. A torony
tövében kicsinyke őrházban lakott hosszú
éveken át egy ősz hajú, kéks^emű kapitány.
Nappal ott ült a torony tövében és íigyelte,
nem érkeznek-e segélyjelek. Ott is halt meg
1918-ban, egyszerű sírkövére utolsó szavait
vésték: "Fiúk, tartsátok ébren a fényt!"
Mi keresztények, tartsuk ébren a hit fényét,
ki-ki ott, ahol és ahová a Gondviselés állí-
totta. Ez mindannyiunk hivatása!

Köszönet!
A Gólyahír Egyesület köszö-
netet mond Szarka Rozália

újságírónő mindazon fárado-
zásáért, mely lehetővé tette,
hogy egyesületünk többször
szerepelhessen a rádió, illetve
a TV csatomáin. Külön kö-

szönjük azokat a cikkeket,
melyeket egyesületünkről
különböző újságokban - így
a Pilisborosjenői Hírmondó-
ban is - megjelenteteít.

Mórucz Lajosné

a Gólyahír Egyesület elnöke

Köszönet a szép tavaszi

kirándulásért!

A Pilisborosjenői Karitász Csoport ismét
meghívta a Nyugdíjas Klub tagjait egy szép ki-
rándulásra, április 30.-ára.

Autóbusszal utazva, a vértes hegység vadre-
gényes tájaira látogattunk el. Megtekintettük
hazánk egyedülálló műemlék együttesét, a fes-
löi kömyezetben épült, tízenhét remetelakásból
és kolostorépületekböl álló Majk - pusztai re-
metefalut. A gondos helyreállítás után ez a mű-
emlék együttes népszerű turistalátványosság
lett. Kömyékén a szép természeti kömyezetben
pedig sportolásra és üdülésre alkalmas turista-
központ épült ki.

A korszerü étteremben elfogyasztott ebéd után
tovább utazva, a Dunántúl egyik történelmi ha-
gyományokban gazdag kisvárosába, Tatára lá-
togattunk el. A gumikerekeken guruló utcai kis-
vonattal kényelmesen jártuk be a város hangu-
latos utcáit, megtekintettük várát, műemlék-
épületeit és a város tavai köré telepített parkjait.

Az élményekben gazdag kellemesen töltött
nap után a kirándulás jó hangulatban hazatérő
résztvevöi megköszönték a kirándulás szerve-
zőinek a szervezéssel és rendezéssel járó fára-
dozást.

A nyugdíjas Klub tagjai ezúton ismételten kö-
szönetüket fejezik ki a Karitász Csoport min-
den tagjának az élményekben gazdag, szép ki-
rándulásért.

Tóth Gáspár

Köszönjük!

Pilisborsjenö/Weindorf Önkéntes
Tüzoltó Egyesület Elnöke és Pa-
rancsnoka ezúton kíván köszö-
netet mondani a Farmoson részt-
vett alább felsorolt önkéntes tüzo-

Itóinknak a versenyen való aktív
részvételükért. Köszönjük a szü-
lők hozzájámlását is.

Felnőtt: Musti Pál, Soltész Gá-
bor, Kőszegi János, Kőszegi Ist-
ván, Varga László, Papp József,
\f]. Komlós Tibor, Soltész Zoltán.

Ifjúsági: Gayer Antal, Musti Gá-
bor, Nagy Lajos, Varga Zoltán,
Mózes Viktor,. Galba Adám,
Szűcs Gergely.

Serdülő lányok: Baki Agnes, Ba-
lázsi Kata, Fazekas Emese, Gal-
góczi Andrea, Kiss Enikő,
Pázmándi Mónika, Zeke Csilla,
Serdülő fiúk: Antonovics Dániel,
Janza Benedek, Vozár Adám,
Vincze Zoltán, Villányi Balázs,
Kiss Tamás, Győzö Csaba,

A Tűzoltó Egyesület
Tűzoltó Napot

szervez

2001. jútíus 15-én
13 órakor,

a Teve-sziklánál.

Mindenkit szeretettel
várunk!

R R
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Pengő
Ingatlaniroda

PiUsbor&sjeitR FR 11. 2.
06-26-336-593

A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321

C'ím: 2097, Pilisborosjenö Pf. :23
E-mail: pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

E-mail(SMS):
pbjpolgarorseg@sms.pgsm.hu

Számlaszám: 65700093-10115387
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Mesevetélkedő

2001 április 28-án, Solymáron a Nemzet-
közi Mesevetélkedő régiódöntőjében Pilis-
borosjenő csapata dicsőséget hozva a falura
első helyezést ért el. Ne szaladjunk mégse
ennyire előre, hisz hosszú küzdelemben ju-
tottak el a Fekete Paripák a végső győze-
lemig.

A versenyt még tavaly novemberben hirdet-
tük meg 4 fős csapatoknak. Pilisborosjenő-
ről öt, Ürömröl három csapat jelentkezett a
nemes versengésre. A helyi vetélkedő sor-
rendje 4 forduló alatt alakult ki. A csapatok
fordulóról-fordulóra ismerkedtek meg Euró-
pa, Afrika és Amerika mesevilágával. A
megszerzett pontokat mérföldekre váltottuk,
így a meseutazás valósággá vált.

A négy forduló alatt igazi küzdelem az ürö-
mi csapatok közt alakult ki és végül a leg-
minimálisabb 10 mériöld különbséggel a
Kaméleon jutott be a régiódöntöbe a min-
denkit magasan verő Fekete Paripák mellett.

Solymáron aztán a régió legjobb csapatai
ellen küzdhettek meg a végső győzelemért.
Nagyon jól felkészített, győzelemre éhes
csapatok feszültek egymásnak. A tét sem
volt kicsi, hisz a győztes júliusban résztve-
het a Mesetáborban. Üröm csapata a Kamé-
leonok tisztességgel helyt álltak, ami a ha-
todik helyhez volt elegendő. A Fekete Pa-
ripák végül igazolva felkészültségüket meg-
nyerték a versenyt. A gyöztes csapat tagjai:
Farkas Lili, Gyarmati ZsóHa, Slosár Lí-
via és Váczi Lili.

Külön szeretnék köszönetet mondani Dill-
mont Eva tanámőnek a felkészítésért, és a
Reichel József Müvelődési Ház dolgozói-
nak a lebonyolításban való segítségükért.

Remélem jövőre még több csapat jelent-
kezik és sikerül ismét nyemünk.

Szőcs Péter
Művelödésszervezö

GYEREKNAP

Idén is kegyeibe fogadta az időjárás a Gye-
reknap reszh'evőit és szervezőit. Gyönyörű
napsütésben került sor a változatos program
kavalkádra. Reggel futással indult a nap,
majd tréfás akadályversenyen vehettek részt
a csapatok. A déli harangszóval együtt elké-
szült a bográcsgulyás is, amire pár perc
múlva már csak a kitörölgetett tányérok em-
lékeztettek (azt hiszem ezután az ízét ecse-
telnünk már nem, kell... Kössz, a fosza-
kácsnak!)

Délután egyszerre négy helyszín működött.
A réten ügyességi versenyek ill. a PB. Foci-
döntő zajlott, a szikláknál lövések dördültek
(sebesültekről nem tudunk, bár néhány cél-
tábla panaszkodott a lyukas rendezésre), és
az egri vámál folyt a számháború.

Kultúra-szabadidő-sport
Késö délután különleges tombolára került
sor, hisz minden szám nyert. Mivel tudjuk
egyszer volt csak Budán kutyavásár, így
valószínű, hogy ez egyedi esemény marad.
De azt is tudjuk, Pilisborosjenőn vagyunk,
így aki eljönjövőre, újra láthat csodákat!

Szőcs Péter
Művelődésszervező

A Kerekes néptánc együttesről

A pilisborosjenői Kerekes néptánc csoport
egy éve működik Jávor Csaba vezetésével.
A gyermekek a néptánc és népi gyermekjá-
tékokkal ismerkedve színpadi koreográfi-
ákat is betanulnak és sikerret lépnek fel a
táncokkal. A helyi rendezvényeken már ta-
lálkozhattunk velük, azonban most két sike-
res fellépésről szeretnék tudósítani, amely
május végén volt. Gyermekeink felléptek a
Thália színházban egy jótékonysági esten,
melyet a Kárpátaljai iskolák helyreállításá-
ért szervezett az Oktatási Minisztérium és a

Tébláb Művészeti iskola. Magyarbődi kari-
kázó műsoruk, melyet 4-8. osztályos lányok
táncolnak, nagy sikert aratott.

Másnap a KOSZI fesztiválra voltak hivata-
losak, amely a Kőbányai Ifjúsági Központ
szervezésében történt, itt két számmal sze-
repeltek a gyermekek. A Magyarbődi kari-
kázón kívül egy Moldvai táncot is bemutat-
tak, szintén nagy sikerrel! A néptánc cso-
port az ősszel folytatja munkaját, a Mű-
velödési Ház keretén belül hétfőn és pén-
teken próbálnak a gyermekek. Minden tán-
cos lábú és kedvű fiatalt szeretettel várunk.

A június 13-án rendezett évzáró táncház a
pünkösdkirály választás záró estjeként nagy
sikerrel ért véget. A táncházi találkozásokat
az ősszel szintén folytatjuk, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Szőcs Péter
művelödésszervező

Kihívás Napja

Idén ismét nevezett községünk a Magyar
Szabadidősport Szövetség által kiírt sport-
rendezvényre, s vállalta a kihívást ezen a
napon. A Kihívás Napja ebben az évben is
jól szolgálta a lakossági sport ügyét. Sok
gyerek és felnőtt íigyelmét irányította sport-
ra, mindenki számára követhető mintát
adott a szabadidő hasznos és egészséges el-
töltésére.

A község két intézményében - az óvodában
és az iskolában - délelőtt zajlottak a külön-
féle eröt próbáló versengések.

Délután a játszótér szolgált helyszínül a
sportolni vágyóknak. A pontok gyüjtéséhez
mintegy 15 féle feladatot lehetett sikeresen
elvégezni: a labdával végezhető és futásos
játékokon kívül kipróbálhatta mindenki ma-
gát cserépjárásban, gólya- és mocsárjárás-
ban is. A "pálya" másik felén a focit ked-

velők gyülekeztek, akik Soltész András ve-
zetésével kergették a labdát. Ezúton is meg-
köszőnjük András bácsi önzetlen munkáját,
hiszen ő nemcsak ezen a napon, hanem heti
két alkalommal sportoltatja gyennekeinket.

A végeredményt nézve Pilisborosjenő a ma-
ga kategóriájában 56 nevező település közül
9. helyezést ért el.

Az ajándéktárgyakat a sportolók magas lét-
száma miatt (óránként 100 fö körül) csak
sorsolással lehetett kiosztani, így a szeren-
cse is szerepet kapott az ügyességen kívül
ezen a napon. Köszönet a föszervezőnek
Bereczkiné Szendrey Evának, az óvoda és
iskola pedagógusainak, valamint ajátszóté-
ren segítö szülőknek: Illésné IIikének, Bi-
halyné Szegedi Magdinak, Kopcsay Pé-
ternek, Kopcsayné Andinak és Kenyeres-
né Lldikónak.

Sport

Kézilabda

2000/2001-es év nemzeti bajnokság északi
csoportban szereplő felnőtt csapatunk III.
helyezést ért el, ifjúsági csapatunk IX. he-
lyen végzett.
Különdíjak:
- Sportszerűségi versenyben az ifjúsági

csapat I. helyezést ért el.
- Góllövő rangsor élénjátékosunk Szécsi

Enikő 203 góllal végzett.

Kézilabdások

IIirtíessema HJriieiiidAbaa!
A hWetés^i toattNóia

WiadisA Uszié: Ofr66"333-330,
illatve a 06-2s6-336-313-^ teön.

Di|Rs0ii>agRfc w aláfaitek szeriiit
váteffltik 2@R1. sseep<enrtmr 1-tol:

Méret Atkalom Ft

1/32 6 1. 500,-/alk.

1/16 I 2. 750,-

1/16 3 2. 500, -/alk.

1/16 6 2. 250, -/alk.

1/8 I 5. 500,-

1/8 3 5. 250, -/alk.

1/8 6 5. 000,-/alk

1/4 1 ll.OOO,-

1/4 3 10. 500, -/alk.

1/4 6 10.000,-/alk.

A hónap eseményei képekben
A felnövekvő iQúság a jövő záloga

Kötélhúzás a Madarak ésfák napján a Kövesbérciben

Sportlövészet a Gyereknapon a Teve-sziklánál

^-

>TT

Zsákban ugrálás a Kihívás Napján ajátszótéren

nkösdkirály- és királylány választása az iskolábm

*'>

A Pilisi Szikrák című újság majusi számában egy fígyelemre méltó
cikk jelent meg: "Rákos burjánzás a pilisi társadalomban is" címmel.
A cikk záró részéböl idézünk: "Végül arról beszéltünk Koczka Gábor
őmaggyal, Pilisvörösvár rendör őrs-parancsnokával, hogy a narkotiku-
mok és az iszákosság terjedésének fő okai közt vezetö helyen szere-
pel: az ifjúság szabadidejének nem megfelelö szervezettsége. Hiányoz-
nak a képzett ifjúsági vezetök, csakúgy, mint a lehetőségek: sport-
eszközök, pályák, létesítmények. Egyáltalán, a kilátástalanság éÍetér-
zése helyébe tartalmas felkészítést kellene nyújtani, ezt vállalhatná fel
akár a cserkészmozgalom, vagy más ifjúsági formáció."

A cikket olvasva megdöbbenve merült fel bennem:

- Vajon településünkön nem ugyanezeket a jelenségeket és hiányos-
ságokat tapasztaljuk?

Vajon mit teszünk azért, hogy falunkban a több mint 600 tizen-
nyolc év alatti fiatal ne ezeket az életérzéseket élje át?

Mit teszünk azért, hogy a falu egyharmadát kitevő 25 év alatti fía-
tal helyben tartalmas szabadidö eltöltésben részesüljön?

Az idősebb generációk milyen jó példával szolgálnak ezen a terü-
leten?

Ezek a gondolatok kavarogtak bennem amikor elhatároztam, tenni
kellene valamit azért, hogy ne váljanak néhány éven belül komolyabb
problémákká ezek ajelenségek.

Felmérve helyzetünket a következő főbb hiányosságokat látom:

Településünkön nem működik semmiféle iQúsági szervezet.

Nincs olyan helyiség, ahol a fiatalok eltölthetnék fölös szabadide-
jüket.

Nincs sportolási lehetőség, nincs sportpályánk.

Az I^úsági törvény helyi rendelkezéseiröl semmit sem tudnak a
fíatalok.

Nincsenek képesített ifjúsági vezetőink.

Végiggondolva ezeket, beláttam, hogy egyedül a feladatokat nem
lehet megoldani, összefogás szükséges. Ezért kérem az Önkormányza-
tot, hogy hívjon össze egy fórumot a helyi ifjúság ügyében. Erre, hív-
ják meg az általános iskola vezetését, a településen működő egyházak
és a karitász, valamint minden civil szerveződés képviselöit. A fóru-
mot minél előbb meg kellene tartani, mert a 24. órában vagyunk, és
csak közösen tudunk eredményesen fellépni. Javaslom, hogy a fóru-
mon tárgyaljuk meg, és határozzunk a következökről:

Alakuljon meg egy olyan ifjúsági szervezet, ami felöleli a 6-25 év
közötti korosztályt.

Kapjanak a fíatalok olyan helyiséget, ahol rendszeresen összejöhet-
nek, és felügyelt formában eltölthetik szabadidejüket.

Szorgalmazzuk, hogy mielőbb sportolásra alkalmas létesítménye-
ink legyenek.

Fogalmazzuk meg az Ifjúsági törvény helyi intézkedési tervének
elveit.

Foglalkozzunk az iQúság drog, ital, és dohányzási helyzetével.
A téma fontossága és a körülmények mindenkit arra kell ösztö-

nözzön, hogy felülemelkedve az egyéni és önös elvein, közösen,
összefogva lépjünk, és hassunk oda, hogy a felvázolt sötét kép fa-
lunkban nejöhessen létre.

Soltész András

Búcsúzó 8. osztályosok a ballagáson



Jegyzőkönyv kivonat
Á Pilisborosjenői Csatornamű

Vizgazdálkodási Társulat
2001 május 31-én 18 órától tartott

1995 évi LVII törvény 38 § (8) szerint
Határozatképes

második összehívású

ZÁRÓTAGGYÜLÉS-ről

A zárótaggyűlésről hangfelvétel és szósze-
rinti jegyzőkönyv készült, mely minden tag
számára rendelkezésre áll - saját költsé-
gen - másolásra. A jegyzőkönyv kivonata
15 napig olvasható az önkormányzati Hir-
detötáblán. Megjelenik az önkormányzati

HIRMONDO-ban az ellenőrzőbizottság el-
nöki beszámolója, a zárómérleg véleménye-
zése, a fliggetlen könywizsgálói jelentés
összefoglalója, valamint a Zárótaggyűlés
Jegyzőkönyv kivonata.

Levezető elnök: Soltész András, ellenőrző

bizottsági tag.

Cdvözlések, bemutatások, jogszabály-
ismertetések után:

I. Eljárási kérdés: készülhet-e magán-
video-felvétel? 9 igen, 14 nem, 4 tartózko-

dás, 9 fö nem vett részt a szavazásban.

Zárótaggyűlés véleménye: nem készülhet.
Pálinkás Miklós ezen okból távozott.

II. Jegyzőkönywezető és jegyzőkönyv
hitelesítők választása:

Jegyzőkönywezető: Kelemenné Gyimesi
Katalin, jegyzőkönyv hitelesítök: Papp Ger-
gely (elszámoló bizottsági tag), Stampf Ká-
roly (ellenörző bizottsági tag), Kara Arpád
(társulati tag)
Egyhangú igen-nel elfogadva.

III. Szavazatszámlálók választása: Bihaly
Márton, Bánfí Gábor Jánosné, Takács Zol-

tán társulati tagok.
1 tartózkodás mellett elfogadva.
(hangfelvétel és szószerinti jegy2 ükönyv

indul)

Majd Takács Zoltán visszavonta vállalását a

zárótaggyülés levezetésének eljárási szabá-

lyaival való egyet nem értése jeléül. Kérte

a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy több-

ször kért, és nem kapott szót. (Pl: "Küller

János elszámoló, vagy végelszámoló," kér-
désben, "miért nem 1999 végén terjesztették

elő az azéves mérleget, " kérdésben, "mi az,

hogy nem vitafórum a Zárótaggyülés, csak
szavazati jog van" kérdésben, stb. A válasz

mindenkor - és ingerülten - "el fog, hang-
zani a beszámolókban", illetve, hogy Jog-
szabály, a törvény, a kormányrendelet így
intézkedik.")

FV. Napirend i
1. Elszámoló bizottság elnökének beszá-
molója (Küller János)
2. Ellenőrző bizottság elnökének beszámo-
loja (Dr Szabados Mihály)
3. Zárómérleg elfogadása

4. Jogutód nélküli megszűnés kimondása
Indulatos - és meddő - vita után

33 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett
ELFOGADVA.

Napirend alapján:
1. sz. napirend: ELSZÁMOLÓ bizottság
elnökének beszámolóját a Zárótaggyűlés
28 igen, 2 nem, 4 tartózkodással ELFO-
GADTA.

2. sz. napirend: ELLENORZO bizottság
elnökének beszámolóját, a zárómérleg vé-
leményezését, a könywizsgálói jelentés
ismertetését a Zárótaggyülés 27 igen, 1
nem, 3 tartózkodással ELFOGADTA.

3. sz. napirend: Az 1999. évi (2001. már-
cius keltű), a korrigált 1998. évi (2001.

március keltű) mérlegekkel, eredmény-
kimutatásokkal - egyszerűsített beszámo-
lókkal - egyűtt könywizsgált 2000. évi
(2001. március keltű, könyvvizsgálat le-

zárás május 25.) Zárómérleget 29
igen, 3 nem, 2 tartózkodással a Záró-

taggyűlés ELFOGADTA.

Dér András - indulatos vitában a levezetö

elnökkel - a Zárótaggyűlés eljárási szabá-
lyokkal való egyet nem értése jeléül beje-
lenti távozását, annak ellenére, hogy többen
a tudomására hozták, hogy minden mérieg
betekinthető, a taggyűlés a zárószavazás
után fómmmá alakul, de egyedileg is ren-
delkezésére áll a könyvelő, a könywizsgáló
és ajogász. (távozott).

4. sz. napirend: A Társulatot megszün-
tető Határozathozatal. Határozati Javas-

lat:

A Pilisborosjenő Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulat teljesítette közcélú fel-

adatát. A 160/1995. (XII. 26.) Kormány-
rendelet 14. §. (1) szerint a csatornamű-

vet műszakilag átadta. Az elszámoló bi-
zottság lefolytatta az eljárást, és a Záró-
mérleg elfogadással befejezett végelszá-
molással a 22. §. (1) szerint a vagyont át-
adta a kizárólagos tulajdonos önkor-
mányzatnak. Az ellenőraő és az elszámoló

bizottság leköszönt.

A Társulat Zárótaggyűlése - ünnepé-
lyes, 2/3-os előírt többségű - utolsó Ha-
tározatával kimondja az 1998. június 3-
án, visszamenőleges hatállyal 1995. No-
vember 6-ra bejegyzett Pilisborosjenő
Csatoraamű Vízgazdálkodási Társulat
jogutód nélküli MEGSZÜNÉSÉT, és
jogi képviselője útján kéri a Cégbírósá-
got, hogy törölje a Társulatot a Cég-
jegyzékből.

A Zárótaggyűlés a Határozati Javaslatot
29 igen, 2 nem, 2 tartózkodással ELFO-
GADTA.

Taggyűlés berekesztve. Szünet. Hangfel-
vétel vége.

A taggyűlés szünet után fórummá alakult,
hogy az érdeklödők a rendelkezésre álló
sokszorosított éves egyszerűsített bes^ámo-
lókba, mérlegekbe, eredménykimutatásokba
könywizsgálati jelentésbe betekinthesse-
nek, ajelenlévő Boros Emilné könyvelőhöz
(HPP Kft), a jelenlévő Ecsedyné Révfalvi
Borbála könywizsgálóhoz, (Prudentia Kft),
a jelenlévő dr. Szabó Gábor jogi képvi-
selőhöz, a leköszönt ellenőrző és elszámoló

bizottsági elnökökhöz, tagokhoz kérdéseket
intézhessenek. A kérdések közül 1 jogi ter-
mészetű: Takács Z. jogszabályi hivatkozást
kér az eljárasi szabályokra. Dr. Szabó Gá-
bor: Korm. Rend. 21. §. és 17. §. (3) bek 2.
ford.

A többi kérdés egyéni, műszaki, vagy szol-
galmi-jogi ügyek, elmaradt beállások, stb.

jegyzőkönyv VEGE.

Tanúsítjuk, hogy a jegyzőkönyv kivonata a
szószerinti jegyzőkönywel megegyező in-
formációt tartalamaz.

Kelemenné Gyimesi Katalin
j egyzőkönywezetö

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Papp Gergely
StampfKároly
Kara Arpád.

Dr Szabados Miháfy úr, az
ELLENÖRZŐ BIZOTTSÁG

ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA
(szószerint)

Köszöntöm a Pilisborosjenői Csatomamü
Vízgazdálkodási Társulat záró-

taggyűlésének résztvevőit, a lagokat és a
meghívottakat.

Mivel előre megismertem az elszámoló bi°
zottság elnökének Küller János úmak az írá-
sos beszámolóját is, erre építve állítottam
össze az ellenőrzö bizottság elnöki beszá-
molóját. Lehetséges, hogy néhány gondolat
ismétlésre szoml, előre is elnézésüket ké-

rem ezért. Továbbá eddigi gyakorlattól elté-
röen a két beszámoló egyezősége érdekében
a beszámolómat fel fogom olvasni és nem
szabádelőadást tartok.

Elöljáróban, csak 1 mondatban, szeretném
megnyugtatni a jelenlévőket, hogy az elő-
készítés minden fázisát ellenőriztem, a meg-
hirdetést, a Meghívót, a Napirendet, a tech-
nikai előkészületeket, a Meghívóhoz mellé-
kelt tájékoztatást. Szabályos, törvényszerű
volt minden.

A Napirendhez van egy észrevételem. Meg-
tehetnénk, hogy minden év mérlegét egyen-
ként bocsássuk szavazásra, de ezt nem java-
solom. Egyrészt ünnepibb az alkalom annál,

hogy ennyiszer ismételjük azt az egy mara-
dék taggyűlési jogot, ami miatt lényegében
összejöttünk. Másrészt nincs is rá szükség.

Nincs rá szükség, mert az 1996. és1997. évi
mérlegekhez vissza kellett ugyan nyúlni,
hogy megnevezéseiben, rovatra könyvelés
tekintetében megteremtsük az egyezést az
önkormányzati könyveléssel, tekintettel ar-
ra, hogy az állami céltámogatás, a Kömye-
zetvédelmi Alap és a Vízügyi Alap támo-
gatása rajta keresztül jutott a Társulathoz, az
önrész értelemszerűen az önkormányzattól
jött, és az "önkormányzat által fízetett költ-
ségek és kezesi helytállás" is szerepel az ön-
konnányzati könyvelésben.

A szükséges egyezést létre lehetett hozni
úgy, hogy az "korrekció"-nak minősül. Ezen
mérlegek keletkezése óta volt már APEH

ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalban is és
a Társulatnál is. Olyan mérvű változtatást

nem is lehetett volna ezt követően végrehaj-
tani, ami "mérleg-módosítás"-nak minősül.
A korrekciók nem érik el ezt a mértéket,
szükségtelen az ismételt jóváhagyás. Akkor
is érvényesek ezek a mérlegek, ha korábban
nem, vagy nem szabályos körülmények kö-
zött fogadták el.

Az 1998., 1999., 2000. évi mérlegek, me-
lyek közül az 1998-as természetesen a kor-
rigált 1997-esre épül, a teljes elkészültük
után, együtt is vizsgálat alá kerültek. Azo-
nos a végleges dátumuk is: 2001. március.
Későbbi mérleg hibaja vezetett a korábbi
vizsgálatához és a korábbira épül a követ-
kező mérleg. A fúggetlen könywizsgálati
elemzés a Társulat teljes működésére vonat-
kozóan tesz megállapításokat és a 2000.
évit, mint az egész folyamat lezárását audi-
tálja, hitelesíti. Ezt a három mérleget min-
denképpen egy szavazással javasolom elfo-
gadni. Ezzel nem azt mondtam, hogy hibás
volt a meghirdetett Napirend az egyenkénti
elfogadást illetöen, hanem azt mondom,
hogy elegendő egy szavazás, és az ünnepé-
lyesebb is a zárótaggyűlésen.

Megállapítottam, hogy az "egyszerűsített
beszámolók" szövegezése a rendeleteknek
megfelelő és a részletessége kielégítö. A
mérlegek hibátlanok és valósak.

Ez nemjelenti azt, hogy nem történtek az 5
év alatt szabálytalanságok, hibák. Aztjelen-
ti csupán, hogy most végre a valós helyzetet
tükröző, (hangfelvételen szalagcsere) egy-
másra épülö mérlegeket tarthattam a kezem-

ben. Minden szám előállását az előző évi

mérlegadatból. és a tárgyév bizonylataiból,
illetve egyszerűsített beszámolójából elő le-
het állítani. Fordítva is igaz, vissza lehet
keresni.

Mégis először nem a mérlegekről szólok,
bár revizori pályán dolgoztam aktív időm-
ben. Azokhoz szólok, akik bele fognak la-
pozni a mérlegekbe, vagy a könywizsgálói
jelentésbe. Akinek szűken szakmája is ez,
azokhoz sem kell szólnom, ismerik a szak-

ma íratlan szabályait is. Az érdeklődőkhöz

szólok és figyelmeztetem Oket. A jelentés
soha nem kritizál., nem minösít, hanem

megállapít, közöl. Ne keressenek hát benne
a szó hétköznapi értelmében kritikai meg-
jegyzést.

A jelentésben ne azt keressék - a Küller úr

által mondottak igazolásaként -, hogy "nem
lett volna szabad a kamat után is visszaigé-
nyelni a 15%-ot", hanem azt, hogy benne
van e, hogy " visszaigényelték a kamat után
isal5%-ot".

Ne azt keressék, hogy "akkor is törvénybe
ütköző, hogy egy Víziközmű tórsulat vállal-
kozási tevékenységet folytasson, vagy a sa-
ját rendszerének próbaüzemén kívül - ami a
bemházás része - bármit üzemeltessen, ha
Alapszabályát kiterjesztette erre, " és ez el-
kerülte aPest-megyei Cégbíróság fígyelmét.
Elkerülte, mert az 1995. nov. 6-i alakulás

után 1997 márciusban tudott először vég-
zést hozni, majd ezt módosította és törölte

és végül a Csatoma Társulat bejegyezve
1998. 06. 03-án volt! Ekkor illett volna

megszűnnie körülbelül, mivel az eredeti

véghatáridő 1997. dec. 31. volt.

Most arra kérem Soltész urat, hogy olvassa
fel azt ajogszabályt, ami ezt nyilvánvalóvá
teszi az Önök számára: ( felolvassa az 1995.
évi LVII. törvény felhatalmazása alapján
kiadott 160/1995. (XII. 26.) Kormányren-
delet 34. §., 35. §. és 37. §-t, teljes ter-
jedelemben, szószerint. Lényege: a "Vizi-
közmű Társulat" és "Víztársulat" közötti kü-

lönbség. Mindkettőt lehet "Vízgazdálko-
dási Társulatnak" nevezni - a Pbj. Csatoma-
társulatot az összefoglaló néwel nevezik -
de az Alapszabályban rögzíteni kell, hogy
Víziközmű, vagy Víztársulat, mert ettől
függ a tevékenységi köre, és még sok más.
A Víztársulat - korlátozva - de vállalkoz-

hat. A Pbj. Csatomatársulat: Víziközmű tár-

sulat, tehát nem vállalkozhat ajogszabályok
szerint.)

Most kérem olvassa fel, hogyan jelenik meg
a könywizsgálatban az, hogy ezzel szem-
ben mik a tények. (Soltész úr felolvassa a
íilggetlen könyvvizsgálói jelentésben a 11-
12 oldalon sorolt "vállalkozási szerződé-

seket", a szerződéses idők, összegek és a
kiílzetési dátumok megjelölésével. Dátu-
mok 1996-97. éviek). Nos, ilyen a könyv-
vizsgálóijelentés stílusa.

Epp azért, mert a tények szárazságánál
nincs meggyőzőbb bizonyíték, mégis ve-
szem a bátorságot, hogy egy észrevételt te-
gyek a Pmdentia jelentésére. Csak azért

t=>



mert épp olyan témát érint, amit Küller úr
beszámolójának elején részletesen vizsgált,
ajelenlévők általjól ismert. Nem hiba, és a
jelentés tartalma szempontjából lényegtelen
is. De, ha egy laikus kinyit egy anyagot,
amiből egyetlen számot a saját bőrén ta-
pasztalva ismer és azt nem találja a keresett
helyen, akkor ez sokat levon a többinek a
hiteléböl. Ezért teszem szóvá.

A könywizsgálói jelentés 4. oldalán a táb-
lázat alatt vastag betűvel ez áll: A Társulati
feladatokhoz való érdekeltségi hozzajárulás
mértéke:

természetes személyek esetében
80.000,- Ft+kamatok/egységenként,

- jogi személyek esetében 226.000,-
Ft+kamatok/egységenként.

A 80 ezer Ft-ot fízetök fizethettek kész-

pénzben egy adott időig, akkor náluk nincs
kamat. Vagyis nem csak hitel esetében volt
a kezdeti belépési díj 80 ezer Ft, hanem
készpénzes változatban is. A később belé-
pök többet, majd 1998-tól csatlakozók már
180.000,- Ft-ot kellett, hogy fizessenek. A
kezdetben 126.000,- Ft vállalkozási befi-
zetés bekalkulálta, hogy adóalap-csökkentö

a közműfejlesztés, ezért átlagban végülis
Ök is 80.000,- Ft-nyi terhet vállaltak a
126.000,- Ft kés2pénz befizetés által. Ez a
tétel valóban növekedett 1998-tól 226.000,-

FÜegységre, azonban törvényesen ezek a
befizetök csak készpénzesek lehettek, hi-
szen az államilag 70%-os kamattámogatás a
lakosságra vonatkozik. Kamat tehát szabá-
lyos esetben nemjelenhetne meg sem a 126
ezer, sem a 226 ezer Ft mellett.
Meg vagyok győződve arról, hogy a terem-
ben minden változatra van élő példa.

Öket kell megnyugtatnom afelől, hogy ezen
adatok "tág határ" szemléltetésként szere-
pelnek, s a táblázatokban szereplö összeg-
zett adatok a bizonylatok alapján előállt va-
lós adatok. Olyannyira azok, hogy szere-

pelnek bennük a szintén Küller úr által
exponált azonosítatlan nevű, de megtörtént
befizetések, és a túlszámlázott egybeni kifi-
zetések is. Hogy mennyire így van, ajánlom
fígyelembe, hogy épp az ellenőrző bizott-
ságra hivatkozik, egy ilyen tárgyú jegy-
zőkönyvemre. A 6. oldal táblázatok alatti
elsö bekezdés második felét, Soltész Ur,
kérem olvassafel! (felolvassa).

Közvetlenül ez alatt találják "könywizs-
gáló" stílusban, 1 mondatban a közel 46
millió Ft-os követelésröl szótó közlést, ami-

röl ma már sokat hallottak: "Jegyzett, de be
nem fizetett tőkeként a Társulat 1999-ben

egy jogi szakvéleményre hivatkozott Ön-
kormányzattal szembeni követelést állított
be, melyet az Elszámoló bizottság nem kí-
vánt érvényesíteni."

A legfontosabb kérdést újra figyehnükbe
ajánlom. A Pmdentia az 1998-as mérleget
elutasította 91%-os hiba miatt, ami több ki-

sebb hiba mellett egy nagyon-nagy hiba
eredménye. Ez az, hogy a törvényi elöírás
ellenére a Társulat nem "ATADTA" a va-

gyont az önkormányzatnak, hanem "SZAM-
LÁZTA", vagyis köznyelven "eladta".
Mintegy 80 millió Ft jogtalan visszaigény-
lés keletkezett ezáltal, aminek az APEH-al
történő rendezése nagyon nehezen és idő-
igényesen zajlott. Visszavetette a munkát,
nem lehetett továbbhaladni. Amikor ez ren-

deződött, akkor már felgyorsultak az esemé-
nyek. Elkészítették az 1999. okt-i átadási
mérleget, amit még az elöző vezetéstöl ka-
pott anyagokból kellett elkészíteni, de már
nem volt olyan hiányos az adatbázis, és ke-
vesebb a tétel, alig zajlott tevékenység
1999-ben. Ezt a mérleget nem kellett audi-
táltatni, elfogadtatni, évközinek minősítet-
tük, így az idöigénye is kisebb volt.

Ekkbr ott voltunk a munkával, ahol kez-

deni kellett volna. Az átadási mérleg után

az elszámoló bizottság már a saját anyagai-
ból kellett, hogy dolgozzon, igazából csak a
végzetes pénzhiány hátráltatta. Ha összejött
egy kis pénz, akkor választania kellett: vagy
megcsinál egy elmaradt csatomaszemet,
hogy az épínetö lakhatási engedélyt kaphas-
son, és ne kelljen telekátírást fizetnie, vagy
fizet a könywizsgálónak valamennyit, mert
nagyon sokkal tartozik.

Még egy fontos megjegyzésem van az ér-
deklődő tagsághoz. Azt találják a zárómér-
leg, és így azt az elemző könywizsgálói
jelentés 8. oldal nagy táblázatának záró so-
rában, hogy mérleg szerintí eredmény mí-
nusz 24.956 ezer, vagyis majdnem 25 millió
Ft "veszteség".

Azt hihetik, hogy ekkora veszteséget produ-
kált ez a csapat a 2000-es évben, vagy azt,

hogy 25 milliós adóssággal adják át a
kasszát az önkormányzatnak. Hiszen, akik
gyakran találkoznak mérleggel, azok is in-
kább gazdálkodók mérlegével találkoznak,
olyannal, amelyek a lehetö legnagyobb po-
zitív adózott eredményre törekszenek. Ha
már azt is megnézik, hogy az előzö évben
az ezzel analóg érték mínusz 382. 801 ezer
Ft, vagyis majdnem 400 millió mínusz, ak-
kor már világos, hogy miröl van szó:

A mérleg egy Társulat mérlege. A Tár-
sulatnak az a dolga, hogy a kapott és
gyűjtött pénzekből megvalósítsa azt a
művet, amiért létrehívták. Azt adja át an-

nak, aki a végső tulajdonosa lesz, és szűn-
jön meg! Ez a dolga, és más tevékenység
nincs is számára engedélyezve.

Ez történik itt a számok nyelvén. Küller úr
mondta, hogy 1999. év végétől a vagyon
túlnyomó része már az önkormányzat köny-
veiben szerepel. In láthatják a számot, a
"szokásos vállalkozási eredmény" rovatban
azt a nagy mínuszt, amit 1999. év végén
már átadtak, azóta az önkormányzat köny-
veiben megjelent, mint ugyanekkora plusz,
vagyis vagyon-növekmény.

A biztonság kedvéért, mivel nem lehetett
tudni 1999. végén, hogy mire vezet az

összes mérleg összefésülése, visszatartottak
egy olyan nem túl nagy hányadot, amiböl
akkor is rendbe lehetett volna tenni a

mérlegeket, ha tényleg hiba az'a 20 millió,
amiről kiderult, hogy "baki". Ez tehát az a
"végelszámolási" összeg, amivel a teljes és
végleges vagyonátadás megtörtént 2000.
dec. 31. fordulónappal.

Természetesen a "vagyontalanság" ennek a
csapatnak a számára nem azt jelentette,
hogy már a puszta tudattól, hogy meg kell
majd szűnni, abbahagyta volna a tevékeny-
ségét hónapokkal előbb, hogy nehezítse az
utód helyzetét. Azt jelentette, hogy továb-
bra is intézték az elmaradt bekötéseket, ké-

szítették az állomány-összesítéseket.
Ugyanez a táblázat azt is mutatja, hogy
ingyen!

Az 1999. év majdnem 3 millió Ft-os sze-
mélyi jellegü ráfordításai 3/4 évre vonat-
koznak, s az anyagjellegüek is költségtérítés
tartalmúak. Az is látszik, hogy olyan pénz-

ugyi helyzetben, amiről már esett szó, 15
ezer Ft pénzügyi műveleti eredményt értek
el, ami nagyon csekély, de mi munka állhat
.nögötte! En tudom! Hiszen az előző évben,
amikor senki nem zaklatta letíltásokkal, stb.

a számlákat, érdemi kivitelezési munkanem

folyt, csak 6 ezer Ft volt ugyanez a tétel.
Vagyis, ha volt pénz, az bizony nem a
számlán kamatozott. Véleményem szerint

gondos gazdaként működött az elszámoló
bizottság!

A Társulat léte óta ebben az évben vol-

tam először abban a helyzetben, hogy há-

rom egymásra épülő mérleget együtt is
láthattam, munkaközi és végleges fázis-
ban. Kérdeztem: válaszoltak, nem azt,

hogy ennél van, meg annál van, hanem
arra válaszoltak, amit kérdeztem. Meg-

kértfezték a véleményemet, korrigálták,
amit kifogásoltam.

Láttam azt a vasakaratot, ahogy az elszá-
moló bizottság elnöke tűzön-vízen át ki-
kényszerítette, hogy minden pénztelenség
ellenére, amit lehet megoldjon a műszaki
gondokból, az elmaradt kivitelezésekből is.
Minél több ügyet rendezve adjon át a leg-
zűrösebb szolgalmi kérdésekben. E téren
köszönet jár Zsitnyányi Attila úmak, aki
mindenben segítette ezt a csapatot, "külsös
tag" létére.

Küller úr minden akadályoztatás ellenére
nem tett le arról, hogy ha az utolsó órában is
megteremtse a lehetöségét, hogy az önkor-
mányzat el tudjon számolni az Allami Ala-
pokkal és a céltámogatással. Belegondolni
is rossz, hogy mi forgott kockán. Es lám!
Igaz, hogy 2001. majus 31-én este, de ez a
határidő! Készek és jók a mérlegek!

Az elszámoló bizottság tagjainak 20 hóna-
pos, az ellenőrző bizottság tagjainak több,
mint 5 éves munkájuk eredménye mindez.
Köszönettel tartozunk az elszámoló bizot-

tság és tagjai mellett a Polgánnesteri Hiva-
tal tagjainak is a Társulat 5 éves működése
alatt mutatott áldozatkész segítségért, a mai

és a korábbi értekezlet megszervezéséért.
Hasznos volt: Papp Gergely úr előzmény-
ismerete, Juhász Jánosné úrasszony, az el-

számoló bizottság pénzügyese és a köny-
velő munkabírása, energiaja, és szakértel-
me; Soltész András úr, ellenőrző bizottsági

tag, mozgósító ereje. O, ha kellett a pana-
szosokkal tárgyalt, ha kellett a kivitelezővel,
ha kellett megszervezte a focistákat, hogy a
kézbesítés se kerüljön sokba, s aki fáradt,
azt bíztatta, hogy bírod még. Mivel a Tár-
sulat fennállása alatt ezen bizottságok tagjai
l,- Ft bért, vagy tiszteletdíjat sem vettek
fel - inkábbjelképesen, mint ezen áldozatos
munka ellentételeként - Juhász Jánosné

úrasszonynak 220 000 Ft-ot, Soltész Andras
úmak 60 000 Ft-ot töztem ki jutalomként. A
futball-szakosztály pedig kapjon a segítsé-
géért 30 OOO,- Ft-ot, ami Nekik sokatjelent,
és olcsóbb, gyorsabb volt, mint a posta,
amit a gyerekek véghezvittek. Az elszámoló
bizottság elnöke, Küller Ur, kérésem ellené-

re nem fogad el semmilyen prémiumot, ju-
talmat. En megköszönöm Néki, hogy 100
ezer Ft-otjavasolt ataggyűlésnekjutalmam-
ként, ezt az összeget felajánlom a községi
Alapítvány részére, annak egy részét, hog^-
a Karitász legyen a felhasználás címzettje.

Kérem hallgassák meg a Prudentia függet-
len könyvvizsgálói Jelentését, az elfogadó
ZARADEKKAL együtt, ez még hozzátar-
tozik a kötelező elnöki beszámolómhoz.

"A Pilisborosjenői Csatornamű Ví^az-

dálkodási Társulat tisztelt tagjai részére

A FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓ
JELENTÉSE

Elvégeztük a Pilisborosjenői Csatomamű
Vízgazdálkodási Társulat mellékelt 2000.
december 31-i mérlegének, 2000. évi ered-

mény kimutatásának, valamint kiegészítö
mellékletének vizsgálatát, melyeket a Tár-
sulat 2000-es éves beszámolója tartalmaz.
Az éves beszámoló elkészítése a Társulat

ügyvezetésének hatáskörébe tartozik. A mi
feladatunk a mérleg, az eredmény-kimutatás

és a kiegészítő melléklet hitelesítése könyv-
vizsgálatunk alapján. Könywizsgálatunkat
a hatályos törvények és jogszabályok, vala-
mint könywizsgálati irányelvek alapján

hajtottuk végre.

Fenti irányelvek értelmében a könywizs-

gálat tervezése és elvégzése révén kellö bi-

zonyosságot szerzünk arról, hogy a mérleg,
eredménykünutatás és kiegészítő melléklet
nem tartalmaznak-e jelentős mértékű téve-

déseket. A könywizsgálat magában foglalja
a mérleg, az eredménykimutatás és kiegé-
szítő melléklet tényszámait és kijelentéseit
alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű
vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkal-

mazott s2ámviteli alapelvek megítélését,
valamint a mérleg, eredménykimutatás és
kiegészítö melléklet átfogó bemutatásának
értékelését.

Meggyőződésünk, hogy munkánk meg-
felelő alapot nyújt arra, hogy 1991. évi
XVHL törvény 76. §. értelmében Hite-
lesítő záradékot adjunk a Pilisborosjenői
Csatomamű Vízgazdálkodási Társulat
részére. A 3719 eFt egyezö mériegfó-
összegű és 24. 956 eFt negatív mérleg sze-
rinti eredményt tartalmazó éves beszámolót
a számviteli törvényben és az általános
számviteli elvekben foglaltak szerint állí-
tották össze; a Pilisborosjenői Csatomamü
Vízgazdálkodási Társulat Elszámoló Bi-
zottsága által szolgáltatott adatok alapján
tükrözi a társulat vagyoni és jövedelmi
helyzetét.

Budapest, 2001. május 25.

A Prudentia Kft nevében:

Dr Murányi Zoltán
Ügyvezető

Ecsedyné Révfalvy Borbála

003150 sz. alattbejegyzett
könywizsgáló"

Eddig a könywizsgálói jelentés zárszava
szószerint, ami a Társulat alakulásától a

megszűnésig terjedő 5, 5 évről 12 oldalon ír

összefoglaló jelentést.

Még egy gondolatot: a Társulat kimutatása
szerint 2000. év dec. 31-én a beruházásra

rendelkezésre állott 496161 ezer Ft-ból

494951 ezer Ft-ot használtak fel, az 1210

ezer Ft a bankszámlán és a pénztárban
fellelhető volt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és
átadom a szót Soltész úr részére.



Egy különleges csatornamű-
társulati taggyűlésről

2001. majus 31-én részt vettem a Pilis-
borosjenői Viziközmű Társulat taggyűlésén.
Az előző napra összehívott gyűlés határo-
zatképtelenség miatt elmaradt. A taggyűlés
egészen különleges élményekkel gazdagí-
tott. Bevallom, felfokozott várakozással és
rossz előérzetekkel mentem el a gyűlésre,
hiszen az előzmények nem sok jóval ke-
csegtettek. Evek óta hallok és olvasok a csa-
tomamü megvalósítása köriili súlyos gon-
dokról, müszaki, kivitelezési hibákról, pénz-
ügyi és más törvénysértésekről, rendőrségi
és ügyészségi eljárásokról, megindított és
megszűntetett, valamint megindítandó pe-
rekről, az évek óta elhúzódó elszámolási el-

járás befejezhetetlenségéről és így tovább.
Így érthetö, hogy viharos, szenvedélyes
esetleg botrányos taggyűléstöl tartottam.
Nos, el kell mondjam, ezzel szemben pél-
dátlanul fegyelmezett, tökéletes rendben le-
zajlott gyűlés sikeredett, meglepően rövid
idő alatt hibátlanul levezényelt koreográ-
fíával, . elsöprö íolénnyel megszavazott ha-
tározati javaslatokkal, és a végső cél gond
nélküli teljesítésével: a Társulat feloszla-
tásának kimondásával. Es hogy a történet
még szebb legyen, virágcsokrok, jutalmak,
pezsgő osztogatásával. Hogyan vált mindez
lehetségessé? Mint minden zseniális gon-
dolat, a megoldás itt is roppant egyszerű
volt: a levezetö elnök, Soltész András a
gyűlés kezdetén kihirdette, kérdésnek, vé-
leménynyilvánításnak, hozzászólásnak he-
lye nincs, a tön^ény ezt tiltja, a taggyűlés ki-
zárólagos joga és kötelessége a zárómérleg
elfogadása és a feloszlás künondása. Innen
kezdve már csak a levezetö elnök kellő ha-

Elmarasztalom az

Onkormányzatot!

Mint tudjuk a Csatomamű Társulat
megalakulásakor érdekeik védelméhez,
rendszeres tájékoztatáshoz képviselőket
választott a lakosság. A képviselők a la-
kosok saját kezü aláírásával igazolták a
megbízást, ezt az Önkormányzat hitele-
sítette, és az iratok ezután kerültek a Pest
Megyei Cégbírósághoz.

Csakhogy történt némi szabálytalanság.
1997. 03. 12-én a Cégbírósághoz olyan
képviseleti megbízások kerültek leadásra,
amelyek az Önkormányzat által nem let-
tek hitelesítve, az aláírások közül felte-
hetöen egy sem az állítólagos megbízótól
származik.

Az "álmegbízottak": Marton Ferenc 60,
Körtvélyesi Tibor 50, Hifher Judit 70
aláírással. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy

tározottságára, hangerejére és tekintélyének
súlyára volt szükség ahhoz, hogy néhány
okvetetlenkedőt, mint jómagamat is elhall-
gattasson, és minden ment, mint a karika-
csapás. Igaz, a sikeres lezáráshoz az is kel-
lett, hogy a tagság, tehát a lakosság hihe-
tetlenül alacsony létszámban jelenjen meg
(hannincegynéhányan lézengtünk a terem-
ben), és a megjelentek döntő többsége keliő
fegyelmezettséggel vegye tudomásul az el-
nök által számára előírt kötelezettségeket.
Szerencsére ez így is történt, rendben vé-
gighallgatták az elszámoló és az ellenőrző
Bizottság elnökének terjedelmes beszámo-
lóit, melyek hosszasan sorolták mindazokat
a visszásságokat, melyekről a bevezetőm-
ben már szóltam, majd elmondták, hogy
ezeket a gondokat az elszámolási eljárás
évei alatt csak igen kis részben sikerült
megoldani. Az Ellenőrző Bizottság elnöke
közölte, hogy minden nehézség ellenére vé-
gül is mostanra sikerült az 1998-as, 1999-es
és 2000-es zárómérlegeket hibátlanul meg-
alkotni, ami persze nem azt jelenti, hogy
minden rendben lenne, csak azt, hogy ezek
a mérlegek híven tükrözik mindazon bajo-
kat, melyek összefoglalva körülbelül 24
milliós hiányban mutathatók ki. A prob-
lémák megoldása minden esetre a Társulat
feloszlatása után már nem a mi gondunk
lesz, majd az Önkormányzat a töle meg-
szokott hatékonysággal rendbe tesz min-
dent, s elbánik a bűnösökkel. Kilátásba lett
helyezve például egy, a közeljövöben indí-
tandó per a kivitelező cég ellen. Ezek után
érthetö, hogy a jelenlévők közül mintegy
27-28-an megkönnyebbülten sóhajtottak
fel, s a szavazásoknál tiszta lelkiismerettel

szavazhattak igennel minden javaslatra még
akkor is, ha most 2001. májusában egyetlen
szavazással hagytak jóvá 2000-től vissza-
menőleg három évi olyan zárómérleget, me-

gyüjtöttek valódi megbízásokat is, akkor
ők hárman a Csatomamű Társulatjelentös
szavazati állományát a kezükben tartották
és a Társulat fontos döntéseket hozott a

lakosság tudta nélkül. Persze ez már a
múlté, hiszen a Társulat a közelmúltban
feloszlott.

Hogy történt-e bűncselekmény, azt én
nem vagyok hivatott elbírálni. A Rákóczi
utcában minden érintettöl kértem aláírás-
mintát, szúrópróba szerűen a többi utcá-
ban is és egyetlen egy embert sem talál-
tam, hangsúlyozom egyet sem, aki a saját
aláírását ismerte volna fel a papírokon.

Kérdezem az Önkormányzatot, ha 1 999
óta tudomásuk van erröl a szabálytalan-
ságról, miért nincs Marton Ferenc a Kép-
viselő-testületi tagságában felfüggesztve a
vizsgálat befejezéséig? Ugy gondolom, a
falu lakossága joggal várhatja el, hogy a
képviselő feddhetetlenségéhez kétség ne
férjen.

Heves Ilona

lyekkel még most sem ismerkedhettek meg.
Viszont így biztosítva volt az "ünnepé-
lyesség", mint arra a levezetö elnök és a bi-
zottsági elnökök is felhívták a figyelmün-
ket. Az ünnepélyesség egyetlen esetben ke-
rült veszélybe, de a levezetö elnök mgal-
masságának köszönhetően ez a veszély is
elhámlt. Történt ugyanis, hogy a zárószava-
záskor, a feloszlás kimondásakor a hátsó
sorból egy úr fetugrott és azt állította, hogy
nem jól lett a kérdés feltéve. A levezető el-
nök bebizonyította, hogy a szigorúság nem
egyenlő a hajlíthatatían merevséggel, és
megadta a szót a tiltakozó úmak, akiről
kiderült, hogy a Társulatnak ugyan nem tag-
ja, viszont az Onkormányzatnak ügyvédje.
Igy tehát a helyesen megfogalmazott kér-
dést az elnöknek felmondta, aki ezt így már
hibátlanul újra szavazásra tette fel, a meg-
szűnés ki lett mondva, az ünnepi hangulat
meg lett mentve, minden feladat teljesífrve.
Az elnök úr a gyülést lezárta és bejelentette,
hogy most már lehet kérdezni, hiszen a
demokraciának is meg kell adni azt, ami jár
neki. Izgága természetemen nem tudtam úr-
rá lenni, és megkérdeztem, vajon milyen
törvényre hivatkozott, amikor minden hoz-
zászólás lehetőségét kizárta. Soltész András
levezetö elnök úr a válaszadás jogát nagy-
lelkűen átengedte az ügyvéd úrnak, aki fel-
olvasott valamit egy kormányhatározatból
és elmagyarázta, hogy mivel nincs odaírva,
hogy ajavaslatokat vitára kell bocsátani, s a
vita után kell megszavaztatni, így tehát nem
is szabad vitát nyitni. Ezt a bölcs magya-
rázatot meghallgatva megnyugodva tértem
haza. Azóta eltelt néhány nap, nem tudom,
mi a baj velem, nyugtalanul hálok, töröm a
fejem, miért érzem úgy, hogy valami nem
stimmel.

Takáts Zoltán

A Hetyi ttzoltéte
telefoiiszámai

06-30-3-464-911
(Komlós Tibor paraaesnok)

06-30-9-327-097
( Kucsera László elnök)
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Vevőink részére eladó ingatlanokat
keresünk.

F.rdeklődni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenőn a Györgyi
butikban

Mi az igazság?
(Kinek a malmára hajtja a vizet

Tisztelt Ugyvezető Ur?)

A Hírmondó júniusi számával együtt kéz-
besített tájékoztatóból olvashattuk Sáhó Ti-
bor úr igazmondásait a Malomdülőről. Leg-
nagyobb sajnálatunkra nem tudjuk meg-
fellebbezhetetlen igazságként elfogadni az
itt leírtakat. Nem győzött meg minket, sem
a cün három felkiáltó jelének kényszere,
sem a 13 + 1 fejezet, melyek megvalósulása
esetén a telitalálat szerintünk nem hozna
nyereményt községünk számára. Részletes
elemzésre ebben az írásban nem vállal-
kozhatunk. Célunk, hogy a Hínnondó olva-
sóit témánk továbbgondolására késztessük.

A beruházás számos kockázata közül az
egyik legnagyobb az, hogy Budapesten és a
fövárost körülvevő zöld területeken a piac
felvevőképességét többszörösen meghaladó
mértékben terveznek, illetve építenek lakó-
parkokat - a gyorsan megtérülő profít re-
ményében - stabil anyagi háttérrel rendel-
kező befektetők és szerencsevadászok egy-
aránt.

A Malomdűlő Lakópark Kft. - a tervezett
bemházás gazdája - eddigi nyilatkozatai az
építkezésről számos ellentmondást tartal-
maznak.
Önkormányzatunk részére 2000 októberé-
ben készített "Együttműködési megálla-
podás tervezet"-ben ugyanis ez olvasható:
"A Kft. tulajdonosai, egyben az említett
foldterületek tulajdonosai kb. 100 db 250-
300 négyzetméter alapterületű földszintes
villát és 4-8 lakásos társasházakban 200

lakást és egy 20 lakásos teraszházat
kívánnak építeni 1500-3000 nm nagyságú
telkekre. A lakóparkhoz a 0137-es hrsz. -ú
telkeken 50 apartmanos öregek otthona, 50
apartmanos panzió és egyéb szolgáltató lé-
tesítmények, így uszoda, strand, élelmiszer-
bolt, óvoda, orvosi rendelő, stb. Csatlakoz-
na."
Ezt olvasva becsültök azt, hogy a 320 lakás
kb. 1200 fővel emelné a község lélek-

KözmeghaUgatás 2001.

Közmeghallgatás alatt azt szokás érteni, ami-
kor a Polgármester beszámol az elmúlt idö-
szak eseményeiröl, költségvetéséröl, felvá-
zolja az Önkományzat elött álló feladatokat,
majd a jelenlévö lakosok felteszik kérdései-
ket a képviselőknek, akik legjobb tudásuk
szerint igyekeznek azokra válaszolni. E má-
jusi közmeghallgatás is így kezdődött. Aztán
valami fürcsa dolog történt. ...a malomdülői
lakópark pártiak egy csoportja arra hasznátta
fel ezt az alkalmat, hogy egyfelől reklámoz-
zák terveiket, másfelől pedig lejárassák és
megalázzák mindazokat, akikben kétség me-
rült fel a terv hitelével szemben. Valójában
nem a lakópark ügyvezetö igazgatójának
propagandabeszédére lettünk volna kíván-

számát. Az öregek otthona további 100 fo
gyarapodást jelent, a panzió, amennyiben
nem turizmust szolgál, hanem bérlakásként
hasznosítják, további 100-200 fővel emel-
heti lakosaink számát.
A 2001 februárjában közreadott Borosjenő
2015 Településszerkezeti terv 34. oldalán
2009-ig 210 családi ház és 120 társasházi
lakás megépítése szerepel.
A melléklet csaka beruházás első öt évéröl

tajékoztat!
A 4., az 5. és a 6. pontok egymásnak
ellentmondanak:

Amennyiben a Malomdűlő tulajdonosai 2,6
ha közművesített telket átadnak a községnek
a belterületbe vonásért, melyből Pilisboros-
jenő a telkek értékesítése révén 650-750
millió forint bevételre tehet szert, mi szük-
sége van a községnek a Malomdülő Kft. bá-
báskodásához ahhoz, hogy 200 millió forint
bankkölcsönt vegyen fel a Kft. beruházását
fmanszírozó pénzintézettöl?

Tisztességesen gondolkodó és gazdálkodó
közösségekben nem illik ilyen ajánlatokat
tenni, és nem célszerií azt - függetlensé-
günk megőrzése érdekében - elfogadni!
Csábítóan hangzik a 650-750 milliós bevé-
tel, melyet a már említett piaci túlkínálat
megkérdojelez. Ezenkívül a Településszer-
kezeti terv javasolja a Külső-Bécsi úthoz
csatlakozó településrészeken óvoda építé-
sét / 4 foglalkoztatóval, 80-100 féröhellyel,
a Malomdűlőn iskola létesítését 8-10 tan-

teremmel és a hozzájuk tartozó kiegészítő
helyiségekkel. "Lényeges azonban, hogy a
belterületbe vonásokból származó önkor-

mányzati bevételek egy része az intéz-
mények megvalósulásához elkülöníthetö le-
gyen."/Tszt. 37-38. olda!/.

A majdani önkormányzati kötelezettségek
jelenleg nem számszerűsíthetők. Ha az or-
vosi ellátási kötelezettséget is számba vesz-
szük, a fenti optimistán kiszámolt bevétel
akár kevés is lehet mindezek megvaiósí-
tására.

Ezek alapján mi a realitása a 7. pontban
megálmodott akár 1,5 milliárd forintnyi
közcélú beruházás megpályázásának? / Be
nem folyt fiktív összeg mínusz a nem szám-

csiak, hanem a képviselötestület álláspont-
jára. A testület részéröl megbizott tárgyaló
bizottságnak kellett volna meggyőznie a két-
kedőket arról, melyek azok az előnyök, ga-
ranciák és biztosítékok, amelyek birtokában
Pilisborosjenő belefoghatna egy, a falu életét
igen jelentősen befolyásoló vállalkozásba.
Ehelyett maradt a rágalmazás, kioktatás, be-
csületsértés.

Az ilyen szintre süllyedt meggyőzésnek nem
vagyunk sem hívei sem folytatói, és továbbra
is kiállunk véleményünk mellett annak érde-
kében, hogy ne szűk érdekcsoportok dönt-
senek a falu minden lakosát érintö kér-
désekben.

Dér András Körtvélyesi Tibor

szeriísíthető önkormányzati kötelezettségek
=?/

11. pont. Nagyon örülnénk a nagylelkű er-
dösítésnek. Az lenne kívánatos, hogy a fák
kivágására csak azután kerüljön sor, miután
a telepítés megtörtént és az érintett szak-
hatóságok úgy ítélik meg, hogy müvelhetö
erdőterület keletkezik.

12. pont. A magunk részéről nem szeret-
nénk, ha a Malomdűlő Lakópark Kft. továb-
bi "ésszerű fejlesztést" támogatna közsé-
günkben. Az eddigi találkozásaink arról
győztek meg bennünket, hogy ezt a fajta
ésszerűséget a falu jövője szempontjából
kétes jelenségnek tartjuk. /Szeretnénk-e va-
jon a Kálvária mellett erdei kempinget
egészen a 10. sz. útig?/ Kinek származik
haszna abból, hogy a falunkat köriilvevő
szép fekvésű és értékes mezőgazdasági te-
rületek - alacsony áron - egy kézbe kerül-
jenek?

13. pont. Községünk forráshiánnyal küsz-
ködik, ezen a fejkvóta emelkedése nem se-
gít. A működési költségek, az önkormány-
zati törvényben előírt fentebb említett kö-
telmek többet visznek, mint amennyi bevé-
telt remélünk.

13+1. pont. A belterületbe vonással fel-
értékelődött ingatlanok azonnali értékesíté-
sének veszélyét mi kezdettől fogva hangoz-
tatjuk. A lakópark piac már leírt túltelített-
sége miatt kisebb a csőd kockázata, ha az
immár belterületi ingatlanokat eladják,
mintha további költségek vállalásával köz-
művesítésbe - és építkezésbe kezdenek. A
+1 tipp megvalósítására rendelkezésükre áll
a Pest Megyei cégbíróságon 2000 augusz-
tusában bejegyzett Malomház Epítö Ingat-
lanfejlesztő és Forgalmazó Kft., melynek
fötevékenysége az ingatlanforgalmazás,
ügyvezetője pedig ugyancsak Sáhó Tibor
úr...

Ha tizenhárom cukrozott pont nem elegendő
a szerződés megkötésére, akkor jön a feke-
televes. Milyen biztonságos együttműködési
alapot nyújt a fenyegetés?

Keresztessy Péter DérAndrás

Ezüsthegy Kisvendéglő
EIőfízetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ár: 350, -Ft/adag
Társas összejövetelek, névnapi és

születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)
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Orvosi ügyeleti beosztás

1. Dr. Csúcs Orsolya
2. Dr. Kovács Levente

3. Dr. Kovács Levente
4. Dr. Borsi Zsófía
5. Dr. Borsi Zsófia
6. Dr. Csúcs Orsolya
7. Dr. Csúcs Orsolya
8. Dr. Csúcs Orsolya
9. Dr. Borsi Zsofia
lO.Dr. Borsi Zsófia
ll. Dr. BorsiZsófia

12.Dr. Borsi Zsófía
13.Dr. Fehér Eszter
14.Dr. Fehér Eszter
15. Dr. FehérEszter
16. Dr. Kovács Levente

l7.Dr. Csúcs Orsolya
-IS.Dr. Kormos József Oröm

orvosi rendelő 350-224

19.Dr. FehérEszter
20. Dr. Kovács Levente

21 .Dr. Kovács Levente

22.Dr.
23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
28.Dr.
29. Dr.
30. Dr.
31. Dr.

Kovács Levente

Kovács Levente
Fehér Eszter

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter
Fehér Eszter
Fehér Eszter

Kovács Levente

Csúcs Orsolya

Dr. Kovács Levente Üröm, Honvsd u. 24.
Dr. Baksa Éva Oröm Dózsa Gy. u. 69.
Dr. Borsi Zsófía Pbj., Rákóczi u. 18.
Dr. Csúcs Orsolya Uröm Doktor S. u. 21.
Dr. Fehér Eszter Oröm, Kevély u. 2091 /II.

351-410
350-440
336-007; 06-30-2620415
06-20-9535-187
350-847

Éjszakai
ügyeleti
idöszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14""-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztosítják

cs

8-13-ig Dr. Péterfiy L. (Uróm rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szilvja ( Uröm rend.)
13-18 Dr. Venesz[lona(Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venesz Ilona (Uröm rend.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Uröm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterfiy L. (Üröm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Pedikűr-manikűr!

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést

vállalok!

Házhoz is megyek!
350-662; 06-20-410-8614

A Nagykevély Gyógyszer-
tár nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13ésl4-17óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759 ; 06-20-938-5373

Biztosítás kötése, befektetési tanácsadás hívásra az Ön
iakásán, vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet, vállalkozások biztosítása stb.
Hitelfedezeti biztosítások gyors ügyintézéssel!

Hivjon! Tel. /fax: 06-26-343-664 Mobil: 06-20-343-1808
Levélctm: Mohos György 2096 Oröm Pf. 11.

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép,
zsindely, szigetelöanyagok,
betonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok,
sóder, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtöl-pentekig7. 17. ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO, TIPPMIX,

hirlap 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

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenő, Iskolau. 16.

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

Kevélygáz Bt. és Epületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fíitöberendezések, szellőztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vízellátás, csatomázás, külső csatomabekötések tervezé-
se és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.

Állateledel belt
várja vásádóit PiiisbQrosjeHÖa a F8 ut 47-ben,

a retnptoa u. sat'kán lévö 6uszmegaii6nát
Nyttva tartás

hétfiStöf pénteÍKg 73u. töl t2-tg illete u-téi 18-ig,
szOBibatsn 7-l°-t(S 12--ig.
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SUZUKIKÓWI

KEDVEZMÉNYES ÁRA
SUZUKI RÖMAINÁL!

. Üj autó már 20 % kezdőbefizetéssel elvihető, akár 60 havi
részletre

. Közalkalmazotti, orvosi, taxis kedvezmény 3-6%-ig

. Használt Suzukik óriási választékban, már 900. 000, -Ft-tól,
akár hitelre is

. Használt autó beszámftása

. Gyors, helyszini hitel Ifzing, tartós bérlet és biztosftás Ugy-
intézés

- Teljes körű szervfzszolgáltatás!
- Eredetiségvizsgálat
- Műszaki vizsgáztatás

Ha Suzukit szeretne, a Rómait keresse!
Cfm: Bp. III. Rákóczi u. 33.

Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445
<] Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

.^j___^ __^_
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BIZTOSÍTÁS

Mindenfajta biztosítás
(nyugdíj, egészségügyi,

lakás, baleset, élet,
vagyon, stb. ) ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenői
polgármesteri

hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

^}p

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMl ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külföldieknek is, számitógépes adatfeldolgozás,

értékbecslés, ügyvédi közreműködés.
Elsösorban Pilisborosjenö, Oröm, Budakalász

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

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19;

szombat: 10-14

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István

UGYVÉDIIRODA
2097 Pbj. Ken köz. 4.

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

Bt-k alapítása 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

Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelos szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windísch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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8. évfolyam 2001. július(különszám)

KÜLÖNSZÁM

Pilisborosjenö Község Onkormányzat
Képviselö-testületének

10/2001. mi. 9. /számú

RENDELETE

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1999. /

V. 27. / és az azt módosító 8/2000. /X. 10.,, valamint

7/2001. /IV.5., számú hetyi rendeletek módosításáról

Pilisborosjenö Község Onkormányzat Képviselő-testülete
az Alkotmány 44/A. § /2/ bekezdése, a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 19990. évi LXV. Tör-

vény 16. §. /l/ bekezdése, 18 § /l/ bekezdése alapján, va-
lamint a nemzeti és etnikai kisebbségjogairól szóló 1993.

évi LXXVII. törvény 27. § /l/ bekezdése és az Otv. 102/B.

§ és 102/C § alapján szervezeti és működési rendjére vo-
natkozó helyi rendeletét az alábbiak szerint módosi'tja:

/1/ A települési képviselök munkájukat tiszteletdíj megál-
lapítása mellett látják el, juttatásaikat külön rendelet sza-

bályozza.

/2/ A tiszteletdíj határozott vagy határozatlan időre attól a

képviselőtől részben vagy teljes egészében megvonható,
aki magatartásával, ténykedésével jelentös vagy ismétlődö
érdeksérelmet okoz az önkormányzatnak és az érdeksére-

lem beálltát a képviselő-testület megállapította. Ebben a

kérdésben a képviselö-testület határozattal, egyszerű szó-

többséggel határoz.

2.§

A Szervezeti és Működési Szabályzat 23. §-a az alábbiak-

ban módosul:

A rendelet 2001 július 9. -én lép hatályba, kihirdetéséröl a

Szervezeti és Müködési Szabályzatban foglaltak alapján a

jegyzö gondoskodik.

Szegedi Róberl

polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes

jegyzö

LOMTALANÍTÁS
A RuinpoId-Bicske Kft. értesíti
Pilisborösjenő község lakosságát,
hogy lomtalanítási akciót szervez.

Az akció időpontja:
2001. szeptember 13., csütörtök.

A szelektív gyűjtés irányelveit
figyelembe véve kütön gyűjtjük pld. a
fémet, a fa alapanyagú, gumi alap-
anyagú és a visszamaradó hiilladékot.
Osszegyűjtjük és elszállítjuk a háztar-
tásokban a nonncil életvilel \'elejáró-
jaként keletkezett háztartási tomokat.
hulladékokat.

Ezen akció keretében nem szál-

lítjuk- el az autóroncsokat, autóalkat-
részeket és veszélyes hulladékokat,
valamint vállalkozási tevékenységből
származó hulladékokat.

Autóroncs elszállítását csak

külön díjazás ellenében vállalunk,
melynek összege 3000,- Ft/db és a
szálli'táskor fizetendö.

Veszélyes hulladék gyűjtését
és elszállítását csak egy késöbben
meghirdetett idöpontra szerv'ezzük,
ezért a mostani lomtalanitáskor nem

szállítjuk el az alábbi anyagokat:
- száraz elemeket, akkumulátort, fes-
tékes dobozokat, maradék festéket.
növénvvédö szereket, stb.

Megkérjük a T. lakosságot,
hogy a lomokat a járat érkezése elött
rakják ki, mert az utólag kihelyezett
lom elszállítása bonyodalmat okoz.

Amennyiben a lakosság által
kirakott, lomtalanításból származó

hulladékot a mennyisége miatt nem
tudjuk az adon napon elszállítani, úgy
azt a következő napon szállítjuk el.

A reggel 7. 00 óra uíán kirakotl lo-
mok nem keriilnek elsiállitásra !

.4 szeptemheri száinhan emlckezletjiik
keclves olvusóinkal u lonitulunilúsi
ukcióra'. ( A Szerk.)



PILISBOROSJENO ONKORMÁNYZAT RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVEI ÉS
AKTUALIS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

MARTON FERENC KÉPVISELÖ AKNAMUNKÁJA

K Jr

1. BEVEZETÉS

Ezt a megoldást találtuk a legmegfele-
löbbnek, hogy jelen kiadvánnyal fordul-
junk a község lakóihoz Pilisborosjenő
község választott önkormányzata képvi-
selőiként, a képviselök többségének
egyeténését is megszerezve. (A késöbbi-
ekben érthetö lesz, hogy miért hangsú-
lyozzuk e helyen: jelen kiadványt a há-
rom aláiró jegyzi, nem tárgyalták ezt az
anyagot a bizottságok. Allításaiért az alá-
i'rók vállalják a felelösséget!)

Az önkormányzati koncepció átfogó is-
mertetését megkísérelte a polgármester,
az alpolgármester több különböző módon.
(Fórum, falugyülés, közmeghallgatás,
Hírmondó-cikkek, stb. ) Sajnos nem sike-
rült eljuttatni a lakosság egészéhez. 30-50
érdeklödő vesz részt valamennyi alkal-
mon, ahol a koncepciót, vagy annak aktu-
átis - már tervvé vált - részét megismer-
hetik.

A Községvédö Egyesület és a NeMO
egyesület elnöksége néhány valódi infor-
máció társaságában számtalan csúsztatás-
sal és valótlansággal röplapozta tele a
községet az elmúlt egy év folyamán. Ezen
"információk" egy része me^jelent a köz-
ségben, mint "köztudomású", igaznak
hitt, men csak szük körben cáfolt infor-
máció. Nem a "200 millió Ft hitelt vesz-

nek fet, men kudarcba fulladt a papi föl-
dek értékesítése, 5 telket adtak el és an-
nak az árát már elköltötték" típusú hazug-
ságokra, vagy a -veszélyben a falu, lesza-
kadt a mennyezet az óvodában, eldugult
az iskola csatomája"... típusú blödlikre
gon-dolunk. Néhány olyan információval
szolgálunk ebben a kiadványban, ami az
álhírek igazi indítékait fogja megmutatni.

Jelen kiadvány másik célja, hogy - most
csak két témára és fél évre koncentrálva -
bemutassa a községnek^MARTON FE-
RENC - KÉPVISELÖ folyamatos ~ akna-
munkaját, kárt okozó TENYKEDÉSÉT.
Az önkormányzati törvény nem ad lehe-
tőséget a képviselö visszahivására, le-
mondani nem fog, a cikluson belül köz-
ügyektöl eltiltó, jogerös ítélet nem vár-
ható, így a testületnek végig együtt kell
dolgoznia Marton Ferenc képviselövel. A
választások óta, melyen jelöltene magát,
de nem választotta mcg a község polgár-
mesternek, folyamatosan - és fáradhatat-
lanul - a község önkormányzatának lejá-
ratásán dol.í^o/ik minden létezö fciettes.

megyei es országos tiivatalnál, minisz-
lenumnál. Ext nrór meyszoktuk. Most

azonban bebizonyosodon, hogy nem éri
be ennyivel. Konkrét, anyagi károkozás-
sal teszi lehetet enné a müködést. a vafialt
feladatok teljesítését.

' Ebben a félévben azon dolgozott a Kép-
viselő, hogy megvonják a községtöl a
szennyvíz tisztító bővítesre 2000 évben"
elnyert állam^^cjeftamogatást 70 m1l1fó
Ft) és hogy az iskolabővítésre elnyert
céltámogatás tartalmába ne kerülhes-
sen be az iskola-udvari pataklefedés
(2,5 milliő Ft önkormányzati többlet-
kiadás).

Ezeken kivül is folytaton akciókat, me-
lyek célja bírságoltatás, elmarasztaltatás,
vagy egyszeróen befeketítés, de nem vár-
hatjuk a Tisztelt Olvasótól, hogy ezeket
mind ánekintse. Ezzel a több. mint 70
millió Ft-os direkt-károkozással Marton
képviselő egy koncepciót is felbon'tana,
amit gondos munkával rövid, közép és
hosszabb-távra is tervezett az önkormány-
zat. A közvetett kár többszöröse a 70 mil-
liónak, ahogy ezt az alábbiakban láthatja
majd a Tisztelt Olvasó.

Ismerjék meg a Képviselö ténykedését. s
ítéljék meg, hogy ilyen magatartás a saját
községe eilen származhat e egészséges lé-
lektöl?

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT
BERUHAZAS-ELÖKÉSZÍ-
TÉSI MUNKÁJA

1998-ban Megvalósíthatósági Tanul-
mány készült, hogy pályázni lehessen
az állami céltámogatást a 300 m-7na-
pos szennyvíztisztító bövitésére. A
Pályázatot 1999-ben elutasitották,
2000-ben ismét benyújtotta az önkor-
mányzat a tavaszi negyedévben. Már
nagyon sürgetö volt a fejlesztés a
csatoma-bekötések számának növe-
kedése, az óracsúcs jellegű terhelés-
jelentkezés, a gyakori bírságolások,
stb. miatt. A céltámogatást 300-ról
600 m /nap kapacitásra bővítés nyer-
te el, biológiai elvű, (eleveniszapos,
teljesoxidációs, stb. ) technológiával,
hogy az alapüzem és a bövités együt-
tmüködö, bövitett, egyetlen üzem-
ként működhessen a jövöben.

Az iskolabövités (1999. május) enge-
délyezeil terve és a Megvalósitható-
ságí Taiuilinány (1999. szept. ) alap-
ján a Területfejlesztósi Tanács által I.

ütemként elfogadott (1999. dec. ) bö-
vitésre is pályázta az önkormányzat
az állami céltámogatást 2000-ben.
Erre az "életveszélvessé vált. lebon-

tott iskolaépületek pótlása" tartaiom-
mal külön meghirdetett - és csak erre
feihasználható - keretböl nyílt lehe-
töség. Nem is iehetett volna az isko-
labővítés egész tanalmát - étterem,
tornaterem, szakelöadók, stb. - egy
ütemben ebböl a keretből pályázni,
men ilyen célú helyiségekre nem volt
igényelhetö a támogatás. Másfelöl a
pályázat benyújtásakor még a finan-
szirozási modellek vizsgálat alatt vol-
tak. Csak annyi volt bizonyos, hogy a
fedezet a papi földek, de a Község-
védö egyesületi akciók mian még hó-
napokkal késöbb sem volt végleges
döntés a papi földek értékesítésének
választott módjáról. Felelőtlenség lett
volna a teljes bövítés önrészét -
akkor - felvállalni a mintegy 30 mil-
lió Ft helyett, amennyi az un. I. ütem
önrész igénye, s ami bármelyik verzi-
óban biztositható. Elöfeltétel volt vi-
szont az életveszélyessé nyilvánítás,
a bontási engedély, majd a tényleges
lebontás. Minden feltétel teljesült, az
önkormányzat elnyerte a céltámoga-
tást az iskolabövités I ütemre.

Mindkét támogatás 50%-os. tehát feladat-
kéntjelentkezik, hogy a becsült fejlesztési
költségek 50%-át önrészként hónapokon
belül elö kell teremteni. 1 éven beiül a
céltámogatás felhasználást mes. keli
kezdeni, különben clveszik. Egyébként is
sürgös mindkét fejlesztés.

3. PÉNZÜGYI FORRÁS-
TEREMTÉS

Vizsgált (és 2000-ben, az akkori körüimé-
nyek ismeretében ) elvetett változatok:

Kötvénykibocsátás: önkormányzati
kötvénykibocsátással a szükséges
forrás kb. 20%-át lehetett volna - ak-
kori számítás szerint - elöteremteni.
idöigényes, PR igényes folyamatban.
Ez kevés, és lassú. Visszafizetési fe-
dezete csak a papi földek késöbbi ér-
tékesitése lehetett volna.

llilelfelvéte]: ennek tedezete is csak
a papi földek. mint onkormánvzati
ingatlan ertékesitesc lehetett voliia.
A/ iskolaépites iieni termelö beni-
liá/.;is, nincs jövedeltnc. A szcnn\-

viztisztitónál csak további csatorna-

díj-emelés termelhetné ki a hitel
visszafízetését. A dij tovább nem
emelhetö. igy is az elviselhetöség
határán magas. A Hitelnek minden-
képpen ára van. hiteldij mutató sze-
rint. més, akkor is. ha a bankok na-
gyon kedvezö kondiciókat ajánlonak.
A Hitelfelvétel e."yetlen elönye. hogy
a rövidtávú Hzetési kötelezenségeket
legalább középtávúra konvertálja. A
pénz ára az akkori vizsgálatok szerint
nem érte meg ezt az elön>t, mivel jó
esély volt arra, hogy ezen többlet-
költségek felmerülése nélkül egyene-
sen a fedezetet használja fel az ön-
kormányzat. Sok munka árán, de je-
lentös többletbevétel lehetöségét te-
remtse meg.

A fon-áslehetöségek közüt tehát - mint re-
ális lehetöség - az önkormányzati ingat-
lan értékesítése mellett született döntés.
Vizsgált változatok:

2000 tavaszától öszéig: értékesités
egyben, vállalkozó felé, nem iakó-
céllal. (Elsösorban a Községvédö
Egyesület követelésére vizsgált vál-
tozat. Az egyik ilyen ajánlat az egye-
sület preferáltjáé volt). Becsült árbe-
vétel lehetöség 200-300 miilió Ft kö-
zött. Idöben is változott és az egyes

vállalkozói ajánlatokban eleve is kü-
lönbözött az ajánlott vételár e határok
között. Ebböl a bevételböl kellett vol-

na az önkormányzatnak megvalósi-
tani a külsö közmüveket. (Belsöt
minden esetben a vállalkozó vállalta
volna, mint munkát. Volt amelyik az
árajánlata fölött, voit, amelyik abból
tóritendöen.)

Enékesités lakóház-épitésre alkalmas
épitési telkekként. közmü nélkül,
Vállalkozó segítségével: Kondíciók
ajánlatonként eltéröek, de fö vona-
lakban: 300-350 millió Ft összes ár-

bevétel, ebböl 100-150 millió kp, a
többi idöben elhúzva, az értékesités

fúggvényében 2-3 évre. A 100-150
elég'az iskola és a szennyviztisztitó
önrészére, mint sürgetö feladatra.
Külső közmü (villany, viz, út, csa-
torna, stb. ) önkormányzati teher, bel-
söt a váltalkozó létesitette volna.
Közmü-nélküli és közmüves telek ér-

tékkülönbsége a vállalkozóé, de volt
olyan ajánlat is, amely egy magas kü-
szöb feletti hasznon már osztozást

ajánlott. Kb. 3 év múlva derült voina
ki. hosy mennvi inaradt. na.ii\sá. t;ren-
dileii 50-100 millió Ft. de évekre el-
osztva.

F. pitési telkek ertékesitése közinü
nelkiil. de in<;ailanfe|les/.tö vállalko-

zó nélkül, önkoriiian\zati bonyolitás-
ban. A közmíi nélküli lelkek egy ré-
szének énékesitése revén ki leheten

volna hozni az iskola és a szennyviz-

tisztító telep önrészét. Az utólagos -
de teljes - közmüvesités a papi föl-
deken (külsö-belsö.) önkormán\zati
közeli feladattá vált volna. de halasz-
tani lehetett votna valamennvire (fél.

maximum egy évre) ennek a konst-
rukciónak az eldöntését. finansziro-
zási modelljének véglegesitését.

Képviselötestület felelős dön-
tése: Szoros ütemtervvel, az

önkormányzat saját bonyolí-
tásban összközművet tétesít a

papi földeken. Ennek ígérv'é-
nyével megkezdi az értékesí-
tést, hog>' előteremtse az is-
kola és a szennvvíztisztitó ön-

részét. Ezt követöen csak ad-

dig folytatja az árverést,
amíg szükséges a külsö-belsö
összközművesítés fellépő fíze-
tési kötelezettsége miatt. Be-
fejezi a három beruházást, és
a többi összköxmüves telket

"banknak használja", soron
következő fcladatai önrész-

fínanszírozásához tartalékolt

fedezetül. Osszközmüves in-

gatlanban a legnag^'obb az
értéknövekmóny ax idö függ-
vényében. Mindenképp na-
g>'obb, mint a mindenkori
infláció alatti banki betétka-

mat. A feltétlenül szükscgcs-
nél több telket eladni - vag}
korábban eladni - és a kész-

pénzes bevételt bármi másba
befektetni kockázatnövelö és

mobilizálhatóság csökkentő.

Az önkormányzat azóta is iényegében
ezen testületi döntéshez tartja magát min-
den külsö énetlenség és támadás ellenére,
mert meggyözödött róla, hogy ez a he-
iyes.

Sok munkával jár, hogy a három beru-
házás fízetési ütemezése és a forrásterem-

tés idöben is összehangolt legven. A
szennyvíztisztitó és a papi foldek kiviieie-
zés müszaki iitemezcsét is össze kc'll lian-

yolni. (Eiuyidejíi engedélyezós. mcn ;i pa-
pi földek csatomáját n szenny\i/tis/. i]'ó
bövitós enííedélve clölt nem eir-;L'i-icl\\'-

xik. E^yicleJL'] használatbavclcl. ir. cri ;; p;i-
pi-földön lakás-has/nálatbavfiL']! iidi. liü
nem lehet enutídélve/iii. ainiü [IÍIK'S no-

velt. niüködö szennyvizkezelö kapacitás.)
A koncepció hálóterve teljesen határozott
idejíi (PERT). alig van néhány nap tar-
talék-idö az ütemterv ágakon. Ugyanak-
kor, mint majd alább látható lesz. a Kép-
v i selö ténykedése többszöri és snkhnna-
pos késedelmeket eredm.enye_z_e2yes ese-
mények bekövetkezésének^hat. ráltatásá-
val.

Ha egy beruházáshoz bármekkora állami

pénzt elnyer egy önkormányzat. akkor
önmagában emiatt közbeszerzési eljárásra
kötelezen. Ha nihcs benne állami pénz. de
34 millió Ft-ot értékben meghaladja
(évente változó küszöb) akkor csupán
emiatt is közbeszerzés köteles. Szank-

cionálják, ha azért bont részekre - egyben
is bonyolítható - beruházást az önkor-
mányzat, hogy megkerülje a közbeszer-
zési eljárást. Tehát: mind a három
beruházás közbeszerzés köteles!

4. A KÖZBESZERZÉSI
NYÍLT ELJÁRÁSOK,
ÜTEMEZÉS
(Meajegyzés: Ertesités az áltami céltámo-
gatások elnyeréséröl: 2000. július 17..
Önk. Közl.)

1. Iskolabővítés
Közbeszerzési pályázati kiirás meajele-
nés: aug. 30. (40 nap ajániatkészités.
bontás. kiértékelés, önkorm. döntés.
Eredményhirdetés: okt. 20.
Szerzödéskötés: nov. 2.

Szerzödéses véghatáridö. átadás: júl. 3 1
Kivitelezés kezdés: tervezett: nov. 2.

(Megjegyzés: fizikailag késleltetve a pa-
taklefedéssel. mert szükséges udvarbövi-

tési céllal, baleset-megelözési és való-
szinü statikai okkal. Az iskolaépités (old-
munka megkezdés után megvalósitása
már nehezített. Az elsö épületszint kivite-
lezése után müszakilag szinte kizárt, költ-
sége többszörös). Tényleges kezdés az
épületre: 2001. jan. vége.

2. Szennyvíztisztító bővítése:
Közbeszerzési pályázati kiírás mesjele-
nés: szept. 20. (40 nap ajánlatkészités.
bontás, kiértékelés, önkorm döntés).
Eredményhirdetés: nov. 3.
Tervezett szerződéskötés: nov. 23-25.

között.

Megjegyzés: 2 jogorvoslati kérelcni a
Közbeszerzési Döntöbizottsáü.lioz. emiatt

szerzödéskötés: febr. 8

Fíefejezési határidö a papi toldek össz-
kozinü befejLveséhez illesztve júl. 3 1. l. e-
zárt 3 hónapos próbaiiy.em iiláni átadás-
atvétel a papi toldck köznui has/.nalat-
bavütelhe/. iltcsztve: okt. 31-. szoros iiie-
nc/.cs-ci.'vezietes incllelt.



3. Papi földek összközmüvesí-
tése:

Generálkivitelezöi pályázati kiirás köz-
beszerzésben (Generáltervezö átlagosan 2
hónap késedeiemmel szállít, sok tervhiba.
hiány. Felmondás, új tervezök. elsösorban
külsö közmüvekre).
Kiírás megjelent: 2001. március 14. (40
nap ajánlatkészités, bontás, kiértékelés,
önkormányzati döntés).
Eredményhirdetés: május 3.
Szerzödéskötés: május 14.
Munkakezdés: május 14.
Kivitelezés várható befejezése:

már eladott telkekrejúnius vége (köt-
bérhán'tás)
többire legkésöbb:júiius vége

Hajut idö a kedvezötlen öszi idö előtt, ha
marad erö a késöbbiekben ismertetett ha-

dakozás után, akkor összel teljesen befe-
jeződhet a papi földek összközművesí-
tése, vagyis aszfaltozással, végleges térvi-
lágítással, stb. De en-e a kiírás szerinti ha-
táridö csak jövö nyáron kötelezi az ön-
kormányzatot, a pénzügyi lezárásra is
2002. dec. 31-e a határidö. Mindegyik
verzió elö van készítve. Még nincs dön-
tési helyezet, itt elágazik a döntési séma.

5. MARTON FERENC
KEPVISELÖ TÉNYKE-
DÉSE ISKOLAÜGYBEN.
Tét: 2, 5 millió Ft

Marton Ferenc kiterjedt levelezést foly-
tatott iskolabövités - közeiebbröl "patak-
lefedés" - ügyben. Beadványok jegyzö-
höz, Megyei Közigazgatási Hivatal ve-
zetöjéhez dr. Petrik János úrhoz. Köz-
beszerzések Tanácsa főtitkárához. Havasi

Tibor úrhoz. Titkárság Jogi Osztályhoz,
Belügyminisztérium Önkormányzati Gaz-
dasági Föosztály vezetöjéhez, Móré Lász-
ló úrhoz és tanácsosához, Menyhárt lldi-
kó asszonyhoz. A Közép-Duna-Völgyi
Vizügyi Igazgatóság igazgatójához, Ka-
bay Sándor úrhoz és Molnár Lászlóné
osztályvezetö asszonyhoz, Közép-Duna-
Völgyi Kömyezetvédelmi Felügyelőség-
hez Kónya úrhoz, majd Somlói Istvánné
asszonyhoz.

Törvényellenes testületi határozat, enge-
délynélküli épités, szabálytalan polgár-
mesten intézkedéssel alpolgármester
megbfzása a beruházások közbeszerzéses
lebonyolitására, minősitett többség he-
lyett egyszerü többségű szavazás. céltól
eltérö állami céltámosatási felhasználási
szándék, .. elöre nem látott köriilménv"
valótlansnya tárüv'akban és vádakkal fol\'t
a levclezés. f:xckei sorra kivédtiik. 'I'öbb-
nvire veletlenül ertesültünk a támadások-

ról, amikor pl. a Polgármesteri Hivatalhoz
érkezett tévedésböl a válasz, mert a kül-

dött levelek fejlécén a Hivatal, vagy a
kömyezetvédelmi bizottság szerepel. (A
választ egyébként a lakására kérte a
KÉPVISELÖ úr!)

A súlyosan felelötlen kömyezetvédelmi
vétség tárgyú támadásról ( 2000. dec. 19.)
nem tudtunk. Ebben a KEPVISELO
összehord hetet-havat, a 21 méteres me-
derszakasz 170 cm átmérójű vasbeton-
csöbe terelését összefiiggésbe hozza a
pince-vizekkel, mely problémának telje-
sen más az oka és sokkal eiőbb fennállt.
mint ahogy a pataklefedés gondolata egy-
általán felmerült.

A képviselö technikaja: tanács, állásfog-
lalás kérés, információ kérés a Hivatalok-
tól. Mert a KÉPVISELŐ "laikus!" Fele-
lös állásfoglalása kialakításához kér in-
formációt, állásfoglalást, stb. a Tisztelt
Hivataloktól, mint legilletékesebbektöl! A
"tájékozatlan" képviselö becsatol minden
iratot, testületi ülés elöterjesztést, összes
melléklettel, határozati javaslatot, a tes-
tületi ülésen elhangzott hozzászólásokat -
névvel - a tervező, az önkormányzat és a
generálkivitelező közötti levelezést, szin-
tén nevekkel. Becsatolt jogszabályi hivat-
kozásokat, a polgármesteri intézkedést
tartalmazó megbfzó levelet, stb. Az a tes-
tületi ülési elöterjesztés, amit beküldött a
Hatósághoz, említi. hogy az illetékes Ha-
tóság vezetö beosztású jelen volt szem-
lézője jóindulatúan me^jegyezte, hogy
nincs más mit tenni, meg kell épiteni a
pataklefedést és fennmaradási engedélyt
kémi. Ha nem jelenti fel senki az önkor-
mányzatot, akkor nem lesz nagyon magas
a bírság. Műszakilag pedig a maga ré-
széröl egyetért az akkor még csak terve-
zett megoldással.

Már azon a héten fel volt jelentve az ön-
kormányzat, a jóindulatú hatósági tiszt-
ségviselö komprominálásával együtt!
Ahhoz a Hatósághoz küldte be Marton a
beadványát, ahol az illetö vezető dolao-
zott! Már nincs ott!

A KEPVISELO célja: A mintegy 5 mil-
lió Ft bruttó pataklefedési költséget az
önkormányzatnak egyedül kelljen áll-
nia, nehogy az állami céltámogatásból
lehessen finanszírozni a felét! Annyival
is kevesebb maradjon az önkormány-
zatnak egyéb fontos, sürgős, hasznos
feladatokra!

Az iskola mindezek ellenére - vagy épp
ezért - határidő elött elkészült. átadás iú-
lius 2-án megkezdödött. Jelenleg apró lu-
bák javitása történik, a pénzügyi elszá-
molás zajlik, és a liasználatbavételi eljárás
bonyolódik. A/. egész nyár elöttünk all ar-

ra, hogy megszépült környezetben ünne-
pélyes tanévnyitón a gyerekek a birtokuk-
ba vegyék majd. A patak be van csövez-
ve, le van fedve azon a szakaszon. ahol
késöbb nem lenne hozzáférhetö. Az új
épületrész és a kerítésvonal között a pa-
taklefedés révén szép zöld fúvesített terü-
letük lesz - öszre - a tanulóknak és nem
omlásveszélyes, agyagos rézsű, sár és bo-
zót foglalja el azt a helyet.

A pataklefedés fennmaradási engedélye
július 3-án várhatóan mégis kijön a Ható-
ságtól, a Közép-Duna-VöIgyi Vizügyi
Igazgatóságtól, de ennek megszerzése
sokszoros munkávaljárt számunkra, Mar-
ton által adon valótlan információkon

alapuló, elutasitó szakhatósági vélemény
visszavonatását kellett hózzá elémi!
Az iskola-beruházásnál költséahatáron

belül maradtunk, és csak jövő év végén
kell a céltámogatás maraíiékáról véglege-
sen lemondanunk. Persze lehet elöbb is.
De nyugalmasabb időben érdemes lesz
még egyszer átgondolni.
Azon dolgozunk folyamatosan, hogy min-
den lehetséges forrást megszerezzünk és
megtartsunk. Sikerült megtakarítani 2
millió Ft-ot a papi-földek vízkontingens
diján, több, mint 3 millió Ft-ot a papi-
földek összközművesítés tervezésén. a be-

jelentett igényhez képest. Sok saját-mun-
kával megtakarítottuk azt az időt és pénzt.
amit ki kellett volna fízetni szakértö-

cégeknek, ha a beruházások közbeszer-
zési eljárásainak, megvalósításának bo-
nyolitását vállalkozókra bizzuk. \Jgyan_
akkor van egy KEPVISELÖ, alíTazon
aö[gozTk7tiögyán'TeTTéTné-megvohami már
elnyérf, felhasználható állarni pénzeket a
községtől.

6. SORON KÖVETKEZŐ
NAGY FELADATOK

Hogy a pataklefedés fennmaradási enge-
dély kiadást elösegithessük és a bírságot
mérsékeljuk, eikészült a "gombhoz a ka-
bát!" Hogy kétséget kizáróan bizonyit-
hassuk azt, hogy nem lesz ez a mindössze
21 méter hosszú most lefedett szakasz
szük keresztmetszet a később létesülö
rendszerben (170 cm-es átmérő!) Elké-
szinettük a Pilisborosjenö község teljes
belterületének felszíni-viz-rendezési elvi
engedélyezési terveit, (benyújtva május
3. ). melyre idén engedélyt várunk.

Amúgy is szükséges volt ez a terv, hiszen
elkeszült a községben az összes földalatti
közmü, a felszíni viz és az utak következ-

nek. Azert pár hónapig még nem volt ége-
töeii sürgös, liogy párhtizamosan ezzel is
t'oylalkozni kelljcn. A sür.íiössó.fet téiiyleií
a pataklefcdes indokolta. Elkósziilt a

Megvalósíthatósági Tanulmány is a teljes
koncepcióra, a község összes útjának, (ut-
cák, közök is) terheléstöl fúggö szerke-
zetű aszfaltburkolatára. mütárgyakkai,
költségbecsléssel, és a kivitelezési sor-
rend müszaki ütemezésével. Persze idö
vonatkozásban rugalmas tengellyel, mivel
a megvalósítás ütemezés elsösorban fi-
nanciális kérdés. Ezzel és az év végére
várt elvi engedéllyel sikerrel pályázni re-
mélünk márjövö évben, és belátható idön
belül indulhat ez a beruházás is. Tekint-
sék elözetes Meghívónak a fentieket, mert
a koraöszön egy tervismenetésre várjuk
az érdeklödöket. Ki lesz időben ptakátol-
va. Ismerjék meg ezt a gyönyörű tervet!

Dolgozunk már az iskolabővítés foly-
tatásán is, tervezési árajánlat, létesitési
engedély aktualizálás, fedezet teremtés...
Ezek megint nem látványos, hanem mun-
kaigényes elökészitö fázisok.

7. A KÉPVISELÖ TEVE-
KENYSÉGE SZENNYVÍZ-
TISZTÍTÓ ÁLLAMI CEL-
TÁMOGATÁS ÜGYBEN
(aktív OMS segítséggel). A TET
mintegy 70 MILLIÓ Ft, amit a község
2 év előké-szítő munkával 2000. július
17-én nyert el.

Kronológia:

1. Szennyviztisztító bövités közbeszer-
zési eljárás ajánlati kiirást nem tá-
madta meg senki - az OMS sem - hi-
szen ráillett a műszaki tartalom meg-
határozása a céltámosatott tartalom-

ra. Mértéke: 300-ról 600 m.Vnapra
bövit. Technológiája: biológiai elvü
(eleveniszapos, teljesoxidációs, stb. ).
Együttmüködni képes a meglévö te-
leppel - bövített egyetlen üzemként -
minden olyan ajánlat szerinti bövit-
mény, ami megfelel a kiirásnak. Az
OMS Hungária Kft is pátyázott.

Eredményhirdetés: nov. 3-án. OMS
nem nyert. Szerzödéskötési tárgyalá-
sok elkezdődtek a nyertessel nov. 17-
én. Nehéz tárgyalások, mert a meg-
lévö telep minél biztonságosabb re-
konstrukcióját is el akarta érni az ön-
kormányzat, az ajánlatban szereplö a
"bövitett üzemböl távozó összes viz

minöségére vállalt eredmény felelös-
ség" jegyében. Remélt szerzödéskö-
tés: nov. 20-25. között.

Megórkezett az énesités a Köxbe-
szerzési Döntöbizottságtól. nov. 21-
én. ho<i\ Jocorvoslati kerelemmel élt
az OMS. idei'jlenes intézkedéskciK

az eljárás felfúggesztését kérve.
Tárgyban keletkezett összes addigi
irat azonnali beküldését irta elö a
Közbeszerzési Döntöbizottság. 5 na-

pon belül "észrevételt lehet közölni"
irásban.

Másnap megérkezett a második érte-
sités. hogy Jogorvoslati kérelemmel
élt Marton Ferenc képviselö. fel-
függesztést kért és a nyertessel kö-
tendö szerzödéskötés mestiltását.
Iratbeküldés azonnal, észrevétel köz-
lés 5 napon belül.

Döntést kell hozni a Közbeszerzési

törvény (Kbt) szerint 15 napon belüi,
ha senki nem kér tárgyalást. Iratokat
haladéktatanul beküldtük. Eszrevételt
közöltünk irásban. "Tanulmány'
szi'nvonalon, mert nem akartunk tár-
gyalást, hogy mielöbb szerzödhes-
sünk. Mindent leirtunk.

Értesités. hogv "felek közül vaiaki
Tárgyalást kért". amely tárgyalás
dec. 11-én lesz. ez esetben döntés a

Kbt szerint 30 nap, ami egyszer
hosszabbitható. Nem tudjuk. hogy ki
kén tárgyalást, az önkormányzat biz-
tos, hogy nem. Tény, hogy még egy
kérelmet adott be Marton Ferenc a

Döntőbizottsághoz - nov. 29-én -
amiben sérelmezte, hogy Ot kihagyta
az önkormányzat a kiértékelö bizott-
ságból. Ez a Döntöbizottsási Határo-
zatból rekonstruálható, mely idézi a
beadvánvt.

OMS kezdeménvezését a vádak min-

den pontjában megalapozatlannak
minösítö Döntőbizottsági Határozat

. keltezett dec. 15-én, önkormányzat

megkapta dec. 20-án. A Határozat a
kiírást. az eljárást. a kiértékelést min-
den tekintetben törvényesnek, kor-
rektnek és elfogulatlannak minösitet-

te. Az Eredményt érvényesként meg-
erósítette. Az OMS-t utólag az eljá-
rásból kizárta. Feliebbezésnek helye
nincs, de a Döntöbizottság Határo-
zata ellen Birósá.choz lehet fordulni,
aminek a Határozatra nincs halasztó

hatálya.

Marton úr egyéni kérelmét sem azon
az alapon, hogy "Ot kihagyták az
értékelő bizonsásíból", sem a mar

OMS beadványban is elutasitott -
általa csak ismételt - vád alapján
nem tárgyalta érdemben a Döntöbi-
zottság - ahogy késöbb a Határozat-
ból megtudtuk. Közölte a képviselö-
vel. hoüv a Kbt szerinl O nem ii.iíyfél

az üs'i'bcn, merl ncm kiiró. iiein pá-
Ivázó. és ncm ei\éb olvan lcl. akinek

joiíos erdeket sérti a palyá/.nt ered-

inénye. (Marton úr nem ina bele a
megtámadásba, hogy sokáig dijbe-
szedöje az OMS-nek, lehet, hogy ak-
kor ügyfél lett volna?) Ezt a meg-
fellebbezhetetlen Határozatot dec.

28-án kapta meg - a Karácsony
miatt - az önkormányzat. Erdemben
jan. 10, után lehetett a felfúggesztett
tárgyalásokat folytatni. A szerzödést
a nyertessei febr. 8-án sikerült alá-
imi. Az utolsó két hét már a "még
több OMS telepi korrekció és a ha-
lasztott kezdés ellenére változatlan

véghatáridő" jegyében folytaton tár-
gyalásokkal telt. Jó szerződést kötöt-
tünk, csak sok idöt veszítettünk a

Döntöbizottsági támadások mian.

(A Közbeszerzési Döntöbizottsági anya-
gok a Polgármesteri Hivatalban betekint-
hetök)

Amíg mi a szennyvíztisztitó bövités
szerzödésen és az iskola kivitelezés

kezdésen dolgoztunk, az alatt Marton
úr sem tétlenkeden. Miután látta,

hogy a Közbeszerzési oldalról nincs
esélye az eljárás megsemmisitésének.
a céltámogatás megvonatásának. má-
sik úton indult el, márjan. 6-án!

Ekkor irta ez ügyben elsö levelét a
Belügyinisztérium Onkormányzati
Gazdasági Főosztályára. Ez a hely a
közigazgatás vonalán a legmagasabb,
melynek köze van az önkormányza-
tok gazdálkodásához, a kapott támo-
gatások rendeltetés-szerü felhaszná-
lásához. Fölötte-mellette szakmai

kérdésekben az engedélyezö hatóság
(a müszaki tartalom szerint esetünk-
ben a KOVIZIG) az illetékes. Jogi
törvényességi kérdésekben a Megyei
Közigazgatási Hivatal, a gazdálko-
dási, pénzfelhasználás szabályossági
stb. kérdésekben az Allami Számve-

vöszék. Hogy a képviselö logikája
elsö olvasásra is nyilvánvaló marad-
jon csak a fövonalba esö levelezést
ismertetjük az alábbiakban, a BM-
hez irottakat. Egy kivételt teszünk a
szakma szerint illetékes Engedélyezö
Hatósághoz írott levéllel, és válasz-
szal. Részben azért, mert ez egyszer-
re indult a BM-mel, másrészt, mert a
választ be is csatolta a második BM
levélhez a képviselö. (A többi levelet
most hagyjuk!)

Technikája:

A levelezést Pilisborosjenö közscg
Öiikormány-'ata. 2097 Pilisborosiciiö.
Fö út 16. Környez.ctvedelmi tíi-
zottság fejléccel. Környezetvédelnii
bi/.ottsáa Efnökc aláirással kiildic. de
a válaszokat Tcmplom u. 12. lakcim-



re kérte a Képviselö úr! Lakástelefon
és fax közlésével. Sem a kimenöböl,
sem az érkezöböl nem kapott az ön-
kormányzat. Június 15-i felszólitásra
sem adta át Marton úr. A jún. 15-i
rendkivüli képviselö-testületi ülésen
Galambos Ferenc és Füzes Gyula
képviselök, kömyezetvédelmi bizon-
sági tagok, elhatárolták magukat az
elnök akcióitól, nem volt tudomásuk
róla. Nem voltak olyan bizottsági
ülések, melyek ilyen témáról tár-
gyaltak, vagy az Etnököt ezen lépé-
sekre felhatalmazták, vagy felkénék
volna.

A Képviselö úr nem "feljelentett,
vagy vizsgálatot kén", hiszen vizs-
gálatban akár az igazság is kiderül-
hetne idö elön, hanem, ahogy ez Ná-
la jól bevált módszer, "felelös képvi-
selői álláspontja kialakitásához" kér-
te a legilletékesebbek, ez esetben az
önkormányzatok gazdasági müködé-
sét felügyelö Belügyminisztérium
pótolhatatlan "segítségét, irásos állás-
foglalását!". Hiszen ö csak egy "lai-
kus", választott képviselő! Aki
egyébként a törvényeket, rendelete-
ket a szószerintiségig beidézi a "kér-
désben", teljesen szakszerünek fei-
tüntetett hivatkozásokkal. Olyan
"UGYE" tipusú kérdéseket tesz fet,
hogy nehéz rájuk mást válaszolni,
mint amit leírva látni akar a kérdező.
Minden tárgyban keletkezett fontos
korábbi iratot mellékel az alultajéko-
zott Képviselö úr, mint pl: létesitési
engedély, Hatósági levetezés, Jegy-
zökönyv a nyertes ajánlatból. Bár-
mihez hozzáfér a Hivatal irattárában,
s másolhat is, amit akar.

Az alábbiakban sem a segélykérö,
sem a pótolhatatlan megadott segit-
séget hálásan köszönö fordulatokat,
sem a jogi csürés-csavarást nem
idézzük, mindegyik levélnek a fele
ebből áll. Közérthetöen, magyarul
irjuk, hogy mi a kérdések lényege, és
mik a ténylegesen kapon válaszok. A
levelek mindegyike a hivatkozott dá-
tum alapján, a feladó és a címzett is-
meretében a Polgármesteri Hivatal-
ban mostantól bárki számára bete-

kinthetö! (Fentiek miatt nincsenek
iktatva!) Eddig sem titkosak, hanem
a Képviselö által "titkoltak" voltak e
levelek. Bizonyos, hogy sokkal több
cimzen van, több levél van e tárgy-
ban is "szerteírva" a Hivatalokhoz,

most csak az eredményes akciót is-
mertetjük

Ennek a végén megirhatta a képviselö azt
a diadalmas beadványát, amiben számot
aclott eddiüi le(ina<ivobb sikeréröl:

MEGVONJAK A KOZSEGTOL A
2000 júl. 17-én ELNYERT 70 MILLIO
Ft-os ALLAMI CELTAMOGATAST!
FELELOS A JEGYZO! Beadvány kelte
2001. május 23. (dátumnak isjelentösége
lesz az alábbiakban)

Kronológia:

Elsö levél BM-hez: Kelt 2001. jan. 6,
válaszkeltjan. 18. Kérdések sorban:

1. Ha a nyertes ajánlat 'átalányára lénye-
gesen kevesebb, mint a céltámogatási
kérelemben szereplö becsült beruhá-
zási költség , akkor a különbség ugye
nem jár? A különbségröl már a szer-
ződéskötéskor le kell mondani?

Válasz: a tervezen befejezést követő
év dec. 31-éig kell elszámolni, az ad-
dig fel nem használt céltámogatásról
le kell mondani.

2. A "megtakarítás" felhasználható e az
eredeti támogatott tartalomban nem
szerepelt feladatra? Mégoly szük-
séges is? ( pataktefedési 2, 5 millió itt
is megtámadva!) Válasz: Fentivel
már megadva.

3. Ha módosítani kell a vízjogi létesitési
engedélyt akkor is felhasználhatja az
önkormányzat a céltámogatást? Vá-
lasz: Nem. Me^jegyzés: Már 2000
vége óta a képviselö kezében van a
Közbeszerzési Döntöbizottsági Hatá-
rozat. Az engedélyezési tervben rész-
letesen specifíkálni kell a berendezé-
seket, eszközöket, gyártókat. stb., a
közbeszerzési törvény pedig tiltja a
márka, cég, védjegy megnevezést az
esélyegyenlőségjegyében, ami ennek
a törvénynek a lényege. Igy a tör-
vényböl következik, hogy új létesítési
engedélyezés szükséges, az esetekje-
lentös részében, de erról intézkedett a

kiírás is. (A BM-hez irott levél azon-
ban nem említi a képviselő Döntőbi-
zottsági akcióit!) Az OMS egyébként
két helyen is jelenleg nyertesként ki-
vitelez az országban, ahol ugyanúgy
nyert, mint Pilisborosjenön az Inno-
terv Rt. Vagyis nem az általa benyúj-
tott érvényes létesitési engedélyezett
tervvel nyerték a céltámogatást, de az
OMS ajánlata a kiírásnak megfelelt
és nyen.

4. Milyen dokumentumok ketlenek.
hogy mind a fentiek ellenére "bizton-
ságos állami céltámogatás" valósul-
hasson meg? Vagyis magyarul: Hova
írjon még a KEPVISELO. egy esetle-
ges önkormányzati levél elött, hogy
biztos lehessen a megvonásban? Erre
a kérdésre irásban nem kapott választ
a képviselö a BM-töl!

Levél a KOVIZlG-hez, szintén jan.
6. Válasz: jan. 22. (de csak május 6-
án küldi majd be a BM-hez!)

Kérdés lényege: kell létesítési engedélyt
módositani? Válasz: Kell. Kérdés: Akkor

meg kell vonni a céltámogatást? Válasz:
igen. Kérdés: Hogyan adhatott a Hatóság
Jegyzökönyvben Nyilatkozatot a késöbbi
nyertes ajánlatot tevönek, hogy megis-
merve az ajánlatra előkészített tartalmat,
kinyilvánítja szándékát, nyerése esetén
módosítani fogja a létesítési engedélyt!?
A válaszlevélben a Jegyzökönyvet, me-
lyet a nyertes az ajánlatához becsatolt,
degradálta a Hatóság "egy beszélgetéssé",
amiben nem az volt a fö téma, hogy gyor-
san fog engedélyezni, mert jobb, olcsóbb
megoldást ismert meg. Hanem e levél
szerint az volt a beszélgetés lényege,
hogy "felhívta a figyelmet, hogy elveszt-
heti az önkormányzat az állami céltámo-
gatást". Erröl a Jegyzökönyvben egyéb-
ként egy szó sincs. Kérdezni tudni kell!
Ezt a Választ már be lehet csatolni a kö-
vetkezö levélhez a BM felé. De ennek

még nincs itt az ideje!

Most - február 11-én - annak van itt

az ideje, hogy i'r a KEPVISELO egy
beadványt ajegyzőhöz, kb. 600-700
közötti sorszámút ebben a ciklusban.

Ugyis mindenki a forrásteremtéssel
van elfoglalva, a papi földek is az al-
polgármester feladatává váltak - egy
hete, - gözerövel készül az ütemterv,
a papi földek közbeszerzési doku-
mentációja, késnek a müszaki tervek,
az engedélybeszerzések. Több oldal-
ról támadva van az alpolgármestert
megbizó polgármesteri intézkedés
jogszerüsége, (Marton, jogi bizottság,
Megyei Közig. Hiv-hoz, testülethez,
stb. ) a község tele van röplapozva
ezerféle csúsztatással. Senki nem fog

foglalkozni a beadvánnyai, amiben
fígyelmezteti a képviselö a jegyzöt,
hogy veszélyben a céltámogatás a
BM-től "kapott" tájékoztatás alapján.
A beadás csak arra kellett, hogy ké-
söbb majd lehessen mondani, hogy
már febr. 11-én figyelmeztettem a
veszélyre.

Második levél a BM-hez: május 6.,
érkeztetve a Belügyminisztériumban
majus 14. Válasz: május 16.!
Kérdések:

1 Az ilyen törvény, olyan paragrafus
szerint, az etnyert céltámogatás fel-
használását 1 éven belül mes kell
kezdeni. Ha nem, akkor elveszik'?

Válasz: helyes a hivatkozás. Ha nem
kezdik meg 1 éven belül a céltáino-
gatás felhasználását, akkor elveszitik.
(Akkor már csak pár liótig kell az en-

gedélyeztetést hátráltatni felváltva az
OMS-sel, utána kijöhet, jogeröre
emelkedés elött megtámadjuk, tár-
gyalás, levelezés... nem lehet kezde-
ni a kivitelezést. Hátráltatjuk a mun-
katerület átadást, feltételeket támasz-
tunk, dokumentációt kérünk be... a
többes szám mindig az OMS-t
jelenti. Már csak 10 hetet kell kibek-
ketni, mi az az eddigi több, mint 6
hónaphoz képest?).

2. Van e mód - tekintettel a Hatósági
eljárások idöigényes voltára, hogy a
céltámogatás felhasználásának meg-
kezdési határideje módosításra kerül-
jön? Válasz: Id. mint fent: nincs.

3. Milyen helyekröl lehet beszerezni
dokumentumokat egy ilyen halasztó
kérelemhez? (Hogy oda is írjon, ha-
ladéktalanul, s men a januári levél-
ben erre a kérdésre nem kapott vá-
lászt) Válasz: Ld. fent, nincs mód ha-
lasztásra, tehát nincs ilyen hely!

4. Megköthetö e kivitelezöi szerzödés
60 napon túl az eredményhirdetéshez
képest? Válasz: nem

5. Megköthetö-e kivitelezésre vonatko-
zó szerzödés a kivitelezés tárgyát ké-
pező tartalom létesítésére vonatkozó
engedélyezen terv hiányában? Vá-
lasz: nem.

Úgy tünhet, hogy a nyertessel kötön szer-
zödés mindenképp érvénytelen! Ha van
rajta sapka azért, ha nincs, akkor azért.
Akkor pedig elölröi kell kezdeni a pá-
lyáztatást, és szóba sem jöhet az 1 éven
belüli céltámogatás felhasználás kezdés,
hiszen egy ilyen folyamat minimálisan 3
hónap. Már a kivitelezés tervezen befeje-
zéséig sincs összesen annyi! A céltámo-
gatás felhasználás megengedett megkez-
déséig a BM választól számítva már csak
2 hónap és egy nap van! (Ezért kellett a
második "rohammal" januártól májusig
vámi!)

A közeli siker felen érzett örömében a
Képviselö úr már hibázott! Az általa és
OMS által provokált közbeszerzési eljárás
felfúggesztés időtartama hozzáadódik a
törvény szerinti 60 naphoz. Ki is értesi-
tenük írásban a Pályázókat erröl, ahogy
kell. Az OMS-t is. Csak akkor már mással

voltak elfoglalva. Igy böven a hosszab-
bitott határidön belül kötöttünk szerzödést

a Vállalkozóval. A szerzödés pedig nem
Generálkivitelezésre. hanem Fövállalko-
zásra vonatkozik, ami tervezéssel kezdö-
dik. tehát nem lehet engedélyezett terv lé-
te az elöfeltétele. Erröl a Közbeszerzési

Döntöbizottsá.E; dec. 28-án kijött Határo-
zata. mint törvenvi következményröl szól.

amit a kiirás is tanalmaz. és magától ér-
tetödö!

Szakit e hetekben idöt a KEPVISELO,
hogy néhány apró panaszt tegyen. Pl. fel-
jelenti az önkormányzatot, az alpolgár-
mestert, hogy 20 tonna veszélyes hulla-
dékot rakatott le az óvoda fala mellett.

(Tudja az Oivasó, hogy ne nyakig sárosan
üljenek be a kicsik az anyukák kocsijába.)
A tört aszfalt meg kifejezetten és
köztudomásúlag arról hires, hogy oldja az
esöviz! A lényeg, hogy jegyzőkönyv le-
gyen, határozat, fellebbezés, bírság!
Vagy kelljen az egészet folyamatosan le-
aszfaltozni, és 1-2 év múlva feltömi, mert

akkor beépíil valamelyik fontos intéz-
ménnyel a Müvelödési Házzal szembeni
mai foghij. Akkor majd lehet megint röp-
lapozni. hogy kidobott pénz volt, herdálja
az önkormányzat a pónzt. De ezeket csak
unalomból csinálja a képviselő...)

Még örül egy hétig magában, (május 16-
23. ) hogy jól elintézte a céltámogatás
megvonását, aztán úgy dönt, hogy itt az
idö! Megirja a diadalmas beadványt. Ag-
gódik, hogy mi lesz, ha mégis a létesitési
engedély (holnap) kijön. és jogeróre
emelkedés elött hozzákezdenek a szenny-
víztisztitó bövités épitóséhez, válialva
akár a birságot is!? Eltelt a céltámogatás
elnyerésétöl több. mint 10 hónap, a vég-
határidő - még mindig változatlan - vál-
lalásától 4, 5 hónap. A megengedett
pénzfelhasználás kezdésig 6 hét, a vállalt
megvalósitási véghatáridöig összesen 9
hét maradt. Két húnap alatt megvalósitani
a 140 milliós beruházást, az sem gyerek-
játék, hát még, lia 15 napot várnak a jog-
erőre? Amit persze megtáinad majd az
OMS, és tárgyalást kér úgy két hét múl-
vára, mert akkor "fog majd ráérni".

^

A beadvány ezért két legyet akar ütni egy
csapásra. Közli, hogy a Belügyminiszté-
riumtól "kapott" áilásfoglalás szerint
most már bizonyosan le kelt mondania a
Pilisborosjenö önkormányzatnak a 2000.
évben elnyert 70 miiiió Ft-os állami cél-
támogatásról, de O ezt a veszélyt már feb-
ruárbanjelezte. Minden felelösség ajegy-
zöé! Biztos, ami biztos, közli,
hogy újra pályázni csak akkor
lehet, ha a "nem rendeltetés-
szerű felhasználást" nem kezdi

meg az önkormányzat. A kivite-
lezö ne nyissa meg az építési
naplót, ne történjen kifízetés!
Azt hiszi a KÉPVISELÖ, hogv
csak ö tudja, hogy ha a céltámo-
gatás felhas/. nálása nem kczdö-
dik meg cgy cvcn bclül, akkor
ezen okból is elvcsxik. Tudja,
hogy' az ezévc.s pályáxati beadasi

határidö már lejárt. Több ol-
dalról be akarja biztosítani,
hogy SEMMIKEPP ne jusson
hozzá ez az önkormányzat az el-
nyert 70 millió állami céltámo-
gatáshoz! (Ez a negyedik mód!)

A jegyzöhöz cimezi a KEPVISELO a be-
adványt, aki április 26. óta tanulmányi
szabadságon vanjún. 18-ig. Visszajön, on
találja kismillió másik Marton beadvány
társaságában ezt is, mire felocsúdik min-
denhez késö. Az OTP-hez elöször az ön-
részt kell utalni és az akkor fordul az OTP

az állami költségvetéshez. Fizetési határ-
idő 45 nap, tehát 2001. július 17. elött
nem lesz kifízeten számla. Ez a cél.

Es másnap - érdekes? - valóban kijön a
vízjogi létesítési engedély a szennyviz-
tisztító bövitésre. (maj. 24. ) Még aznap
közli irásban az OMS, hogy küldjük meg
Neki az engedélyt (egyébként hivatalból
megkapta a Hatóságtól) és hogy tudomá-
sárajutott (1, 5 órával a Borosjenön ineg-
kezdett földmunka után indult a fax

Tatáról, az OMS igazgatójától), hogyjog-
eröre emelkedés elött megkezdték a kivi-
telezést, ami így engedély nélküli épités-
nek minősül. Ilyen körülmények között az
OMS nem felel a tisztíton szennyviz mi-
nöségeért.

A légbefúvó megtudta, hogy a papír nem
jogerös, és nem fú be oxigént. Az elek-
tromos szekrény is megtudta és 1 óra alatt
kinött belöle a gyom. A csatomarendszer
átemelöiben életveszélyt okozó hibák ke-
letkeztek, mert megtudták, hogy nincs át-
adva az OMS-nek a nyertes ajánlattevö
müszaki dokumentációja. A feladószi-
vattyúk szivóterében másfél óra alatt
többhónapos trutyi rakódott le. A zsirfogó
nem fog zsirt, a homokfogó nem fog ho-
mokot, így nem tud az OMS
"normálisan" szennyvizet tisztitani! Meg
is küldi ezen levelét a Hatóságoknak, ne
öt birságolják, hanem a polgármestert és a
jegyzöt, mert ök tehetnek róla, hogy a
tisztitott viz bűzösebb, mint a belépö
nyers!

A hangnemböl érezheti a Kedves Olvasó,
hogy milyen választ kapott az OMS ügy-
vezetö igazgatója a polgármestertöl! Ezt
a levelet a polgármester tényieg elküldte a
Hatóságoknak. Valamennyi illetékesnek,
melyek sorozatosan és régóta bírságolják
az OMS-t. Azonnali összehangolt és tel-
jeskörü ellenörzést kért a telepen. Mert az
OMS egy CEG. egy Kft. aminek ügyve-
zetö igazgatója van és levélpapirja. ami
sokat elbir. és nem euy technológia. ami-
nek müszaki leirása van (eleveniszapos.

teljes oxiclációs, stb. ). Es persze van a/
OMS-nek még cgy Képviselöje is a bo-



rosjenöi testületben. Mert, hogy Marton
úr nem a község és a választók, hanem az
OMS és a saját érdekeit szolgálja ez alig-
ha kétséges a fentiek szerint.!

8. A KÉPVISELÖ DOMI-
N01

Még nincs vége! Marton nem éri be ̂ O
j7uliiós,.szandekos károkozással. Ez csak
az elsö dominó, amit megpöccintett, és
borul az egész pénzügyi konstrukció.
Akinek volt eddig türelme végigolvasni,
megérdemli, hogy belelásson a majdnem
tökéletes koncepcióba, a csapda teljes há-
lójába. Ime:

Vagy azért, mert céltól eltéró rendeltetés-
re akarták használni, vagy azért, mert
nem kezdték meg idóben a céltámogatás
felhasználását, vagy azén, mert nem ér-
vényes a szerzödés, (ez önmagában is két
különbözö okból) elölröl kell kezdeni
mindent, és akkor sincs eséty állami pénz-
re. Ezt már elintézettnek tekinti Marton.

Teljesen saját forrásból kellene meg-
valósítani a szennyvíztisztító bőví-
tést, ez 70 millió Ft önkormányzati
többtetkiadás. Mive! esélytelen volna
a 2001. július végi készre-jelentés és
októberi próbaüzem lezárás a szenny-
viztisztítónát, igy tehát a papi földe-
ken nem lenne idén októberi csator-
narendszer használatbavétel. 1 évet
mindenképpen sikerült a befejezést
halasztani. A szennyvíztisztitó-bövi-
tés közbeszerzés-köteles akkor is, ha
teljesen saját forrásból létesül, az
értékhatár miatt. Az eddigi nyertes -
köszöni szépen - az ezéves kálvária
után nem valószinü. hogy újra pá-
lyázna. Mindenki más legalább 20
millióval eleve drágább lenne. Az el-
járás év végére bonyolódhatna le. A
megvalósításnak ez esetben nincs re-
alitása jövö nyár vége elön, utána
próbaüzem: bövítményre 3 hónap,
régi telepre 6 hónap.... Mikor volna
átadás tehát? Ekkor lehet majd hasz-
nálatba venni a papi földek csator-
náját... Addig ki ketlene fizetni leg-
alább 60-70 milliót kötbérre az ed-
digi vevöknek. (2000. évi vevöknek
2001. jún-tól, az ezéveseknek 2001.
októbertöl telkenként és naponta
10 000 Ft!). A hatóság egy sor több-
let feladatot irt elö a nyertesnek, amit
ki kell viteleznie a gyakoriatilag
tizemképtelen OMS telep rekonstruk-
ciójaként, luggetlenül attól, hogy vat-
lalta a szef'zödésben. vaay nem° Ez
lovábbi többleiköltseü. mondjuk 20
niillio Ft. Lzeddiii 170 180 millió l-'t

löbbletkiadás.

A többlet fedezetigény elöteremtése
kb. 10-12 db papi teleknek az igazi
értéknövekmény bekövetkezte elötti
értékesítését követelné. Holott az ár-
verések le vannak állítva, mert min-

den szükséges fedezet rendelkezésre
áll. a többi telek már "bank". Ez kb.
további 25-30 miliió veszteség a kal-
kulált nyereségböl. Ez eddig össze-
sen 190-210 millió Ft effektiv ki-
adás és elmaradt bevétel.
Hiresztelni lehetne, hogy az önkor-
mányzat "hazudott", ha azt mondta,
hogy minden - ma már - foiyamat-
ban lévö beruházás befejezése után
mintegy 380-400 milliónyi értékü
mobilizálható összközmüves telekkel

fog rendelkezni a papi földeken.
Maximum a fele marad! Marton úr

ezt is elintézte.

Ha sikerült volna a csatomatársulati
zárótaggyülést még a napirend elfo-
gadása elött szétverni, amire igazán
meg is volt az esély, akkor elérte vol-
na, hogy az állami alapokkal és a csa-
tomaépítési céltámogatássat mégse
legyen érvényes az önkormányzati
végelszámolás.

Nem is tudják - vagy legalábbis nem
mindannyian tudják -, hogy mihez
asszisztáltak május 31-én a társulati
zárótaggyűtésen a helyi demokrácia
szószólói. Persze azt azért megérthet-
ték volna - mert többször világosan
elhangzott -, hogy 1999. okt. 9. óta a
taggyűlésnek nincs hatásköre.
Egyetlen, erre az alkalomra visszaka-
pott joga, hogy az elszámoló bizott-
ság által befejezett elszámolás után.
az auditált és az ellenörzö bizottság

által elfogadásra elöterjesztett záró-
mérleget elfogadja és a Társulat fel-
oszlását kimondja. Ellene szavazni
lehet, tartózkodni is lehet, de olyan
még nem volt a történelemben, hogy
auditált mérleg helyben, egy vitában
módosuljon. A Meghívó kézhezvéte-
létöl a gyűlésig eltelt két hétben senki
nem kérdezett semmit, nem akart be-

tekinteni mérlegbe, eredmény-kimu-
tatásba, könyvvizsgálói jelentésbe.
Törvény nem írja elö - egyébként fí-
zikailag is képtelenség - hogy mint-
egy 1300 példányban küldje ki az el-
számoló bizottság a tagoknak az egy-
szerüsitett éves beszámolókat, mérle-
get, eredmény-kimutatást, kiegészi'tö
mellékletet, könyvvizsgálói jelentést.
A taggyülés a megszüntetö határozat
után fórummá alakult. Helyben ren-
delkezésre álltak a szakemberek és a
leköszönt ellenörzö és elszámoló bi-

zottság taajai. hogy bármilyeii kér-
désre választ adjanak. Ott voltak az
összes számitási anyagok cs beszá-

molók 5 példányban, betekintésre.
De érdemi kérdés nem volt. Már nem

voltak kiváncsiak az addigi nagyhan-
gúak. Lehet, hogy addig sem az in-
formáció-éhség vezérelte Oket?

Erdekes adalék: a Hirmondó utolsó
számában megjelent egy irás Takáts
Zolíán tollából a zárótaggyülésröl.
Sok csúsztatással és tárgyi tévedés-
sel, de ez most nem lényeges. Azt ir-
ja Takáts úr a harmadik hasáb tete-
jén, hogy azóta sem ismerkedhetett
meg a mérlegekkel. Azon túl, hogy
szinte tukmálták a zárótaggyűlésen a
rendelkezésre állt sokszorositott pél-
dányokat, a szakemberek szolgáiata-
it, Takáts úr személyesen volt szi-
ves - valóban szivességböl - önkezé-
ben felvinni a Polgármesteri Hivatal-
ba valamennyi év mérlegbeszámo-
lóját, az összefoglaló könyvvizsgálói
jelentést. Ez akkor történt, amikor a
zárótaggyülésról készült szószerinti
jegyzökönyvet másolásra elkérte.
Nem, hogy kérdése nem volt, de kife-
jezetten tiltakozott, hogy belenézzen
a beszámolókba, mérlegekbe, mond-

' ván, hogy az Ot nem érdekli, meg
; ideje sincs rá. Van tanú a mondatra!

Sok értelme nem lett volna, hogy
belenézzen, ha annyit ért hozzá, hogy
a végighallgatott - írásában "terje-
delmesnek" aposztrofált - két beszá-
moló után sem érti, hogy a mínusz 24
millió Ft-os eredmény egy társulati
mérlegben nem -hiányt", hanem áta-
dott vagyont jelent, ami azonos idö-
ben megjelenik egy másik - jelen
esetben az önkormányzati - mérleg-
ben pluszként. A Hirmondó ugyan-
azon számában (július) szószerint kö-
zölve van dr. Szabados Mihály úr-

nak, az ellenörző bizottság elnökének
beszámolója. Annál közérthetöbben
nem lehet elmagyarázni ezt az adatot,
ahogy Ö megtette. Kérjük a Tisztelt
Olvasókat, nézzenek utána!

A céltámogatott csatoma-beruházás
eredeti befejezési határideje 1997.
dec. 31. volt, így a 110 millió Ft-os
céltámogatással és a 2x40 millió Ft-
os két állami alappal 1998. dec. 31-
ig kellett volna elszámolni. a fel nem
használtról lemondani, stb. (E jog-
szabályokat Marton úr olyan szinten
ismeri, hogy a törvényi hivatkozásai
hibátlanok, és a kérdést csürni-csa-
varni is tudja, ha az a célja, hogy
megvonassa a szennyviztisztitó bö-
vités elnyert céltámogatását a falutól.
mert a pályázatot nem az OMS nyer-
te!) Minden érdek egyirányba nuita-
tott, hogy a Társulat befejezvén lela-
datát niielöbb s/. ün]ön meg. Egy ki-
véiellel: Marton t'-erenc érdeke iiem

ez volt. Lássuk mit ten annak érde-

kében, hogy a Társulat ne szünjön
meg?

Társulati elnökként nem azon dolgo-
zott, hogy a kütön törvénnyel erre
kötelezett önkormányzat határidön
belül elszámolhasson, a maradékról

^ lemondhasson. Azon dolgozon, hogy
elköltse az állami pénzeket, az önkor-

f\ mányzattól minél nagyobb önrészt
kicsikarjon, ha kell, ha nem! K.IVI-
TELEZÉS KESZREJELENTES
UTAN MASFEL EVVEL még a
"független jogi szakértő" véleménye
alapján "lejegyzett, de be nem fízeten
tökeként" 45 millió Ft-ot vetetett

mérlegbe. (Aki részt vett a csatoma-
társulati zárótaggyülésen, ráismer a
tételre, mind a két beszámoló rész-

letesen foglalkozott vele). Ennyivel
is kevesebb marad értelmes célokra

az önkormányzatnak.
1

S föként azzal foglalkozott, hogy
húzza az időt. Majd csak megunja az
állam, és nem szólit fel hatodszor is,

hanem az egészet, vagy jelentös ré-
szét visszafizetteti, mert nem, hogy
határidöre, hanem azt követö 2 év
múlva sincs elszámolva.

Mit tett tehát a Képviselő-Elnök?:
1997. dec. 31-én készrejelentett.

1998 júliusig a legküiönbözöbb
technikákkal akadályozta, hogy el-
kezdödjön a müszaki átadás-átvétel.
1998júniusban 1995-re visszamenö-
leges hatállyal bejegyezték a Társu-
latot. (A sokszor módositon Alapsza-
bállyal!) Igy tehát 1998 júliustól már
etkezdödhetett a müszaki átadás-át-

vétel.

1998. júliustól 1999. július 26-ig
"zajlott a műszaki átadás-átvétel"
Hallottak már ilyet? Több, mint 1
évig. Normális esetben ez néhány
óra, problémás esetekben néhány
nap! Ennek is kötetnyi irodalma van.

1999. júl. 26-tól okt. 9-ig eléne, hogy
nem választott a T-ársulat elszámoló

bizottságot. Törvénytelenüt? Termé-
szetesen. de a cél szentesiti az esz-
közt..

1999. okt. 9-re az ellenörzö bizottság
saját hatáskörben összehivta a Társu-
lati taggyülést, amely elszámoló bi-
zottságot választott. Képviselö úr
niegszünt Elnök is lenni. Tiszteletdii

már nem járt tovább. a csapata sem
kapott bért tovább a közösböl. Addig
a személyijellegű kiadások (bór. tisz-
teletdij, jutalom. közteher) évi 3-4

millió Ft volt. Es mée költsé.íítérités
IS.

Ezután már csak a "CEL" adott eröt a

"munkához". Nem adta át az anyago-
kat, csak csepegtetve adagolta a do-
kumentumokat, hogy a bizonság ne
tudjon dolgozni. (Etveszett egy ikta-
tókönyv is. úgyhogy azt reprodukálni
sem lehet, ami abban volt iktatva, en-

nél van, meg annál van a reklamált
dokumentum. Nála nincs, nem is fog-
ja átadni, átadja, de csak másolatban,
átadja, de csak lepecsételve, nem
nézheti meg nélküle senki, szerezzék
be a külsö partnertől az iratot, stb.
hangzottak a válaszok). Most már az
elszámoló bizottság felel a késedel-
mekért.

1999 végére kiderült, hogy az 1998-
as mérleget 91%-os hiba miatt eluta-
sította a könyvvizsgáló! (A késöbb
megsemmisített 1999. aug. 24-i kül-
döttgyülés előtt történt ez, csak nem
közölte az Elnök sem a küldött-gyü-
léssel, sem Cégbiróval, senkivel). Az
ellenőrzö bizottság elnöke nem is iát-
ta a mérleget, a könyvelö és könyv-
vizsgáló jelen sem volt a küldön-
gyülésen... Hol voltak akkor a 2001.
majus 31-i zárótaggyülés demokra-
tái? Egyáltalán hol voltak az Elnök-
Képviselö közel 4 éve alatt? Voltak
egyetlen mérleg-elfogadó gyülésen?
Nem valószínü, mert ilyenek nem
voltak tanva!

A Cégbirósághoz beküldött jegyzö-
könyv-kivonatok zöme hamisitvány.
Van küldöttgyülés, aminek a Meghi-
vójától az egyhangú elfogadó Határo-
zatáig minden hamisitvány. Van.
amelyiknek csak a meghatatmazó és/
vagyjelenléti ivei, ismét másiknak az
ivei valódiak, de a napirendje és a
Határozatai hamisitványok. A záró-
taggyülésen részletesen beszámolt az
elszámoló bizonság elnöke azokról a
bizonylatokról, melyek tanúsítják az
OMS és a Társulat, helyesebben an-
nak korábbi vezetése - elnöke - kö-
zöni összefonódásokat. A törvényte-
len Alapszabály-módositások révén a
Társulatnak szennyvíz kezelésre, és
más üzemeltetési feladatokra, felszini
viz eivezetö rendszerek létesitésére.

és felsorolhatatlan egyéb tevékenysé-
gekre volt már kiterjesztett tevékeny-
ségi köre. Ugy gondolta az elnök.
hogy hosszú évekre megteremtette a
Társulat létalapját. Természetes.
hogy minden erövel hátráltatta azokat
a lépéseket, metyek a Társulat meü-
szünéséliez vittek közelebb.

Az elözö óvekben elkövetett tömeiíes
hamisitások és lörvén\telensó--;ek

nem akadályozták a volt Elnököt, ma
is Képviselöt abban, hogy aláirjon
egy olyan levelet a zárótaggyűlés
után 3 héttel, 2001. jún. ]8-án.
Takáts Zoltán, Dér András és Kört-

vélyesi Tibor társaságában, ami a Zá-
rótaggyülés új, "szabályos" össze-
hivását követeli, a mérlegek, stb. elő-
zetes kiküldése mellett... Nem folv-
tatjuk a képtelenségeket. Manon ré-
széröl egyszerűen arcátlanság. Kört-
vélyesi részéröl érthető, hiszen O az
egyik volt küldött, akinek a megha-
tatmazásai között igen nagy számú
hamisitott aláirás van. O Martonna

együtt komprominálódik, ha minden
kiderül. A másik kettö? Alkalmi szö-
vetséges az önkormányzat lehetetlen-
né tételéhez. Nem gondolják, hogy
lesz ez még nagyon kényelmetlen
szövetség? Persze a Cégbírósághoz,
és ki tudja még hova is elmentek,
hogy muníciót gyüjtsenek a zárótag-
gyülés érvénytelenitéséhez, azóta bi-
zonnyal irtak leveleket is. Majd meg-
látjuk!

Az 1998-as mérleg újra elkészitése
elött vissza kellett nyúlni az 1997-es
mérlegre, 96-ra, onnan elöre 96-97-
98-99-2000. Közben az OMS letil-
tona a társulati számlát. (egy szabály-
talan számla alapján) nem volt az el-
számoló bizottságnak egy fillére sem,
pedig a már örökölt tanozás is több,
mint 1 millió Ft a könyvelö és
könyvvizsgáló felé... hogyan sürget-
ték volna Oket, amikor több éve tar-

tozott Nekik a Társulat? Irták az iga-
zolójelentéseket a Cégbiróságnak, az
állami alapok kezelöinek. stb., hogy
miért nem tudnak elszámolni.

Nem utolsó sorban az idöhú-

zás ahhoz is kellett, hogy a
csatorna kivitelezés fővállal-

kozói szerződése szerinti -

műszaki átadástól számított

1 éves - garancia lejárjon, az
OMS megússza a pert, a po-
csék - zömében nem javítha-
tó hibájú - csatorna-kivitele-
zés miatt. (Megint az OMS!)

A KÉPVISELÖ remélte,
hog\' nem fog sikerülni végel-
számolni az önkormányzat-

nak addig, amíg tart az álla-
mi költségvetés türelme!
Képviselö Ur! Igaz, hog} a7.
utolsó nap este, de sikerült.
Mintegy harmincan végig-
hallgatták a tagg^ülcscn a



beszámolókat. A szószenntí

jegyzőkönyv a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthető.

Tanulságos. Marton meg sem szólalt.

Pedig, ha ez is bejött volna - és még nem
tettek le róla! - akkor annyi sem maradt
volna a papi földek árbevételéböl, hogy
azt az AFA+bírságot visszafízesse az ön-
kormányzat, ami azért hízott 14-ről 37
millióra, men az OMS nem takarodik már

el a telepról, hogy a pályázatnyenes
DMRV-nek átadja a helyét. Igy az ön-
kormányzat nem tudott AFA-körbe lépni
stb... De ezt a választ Onök már számta-
lanszor hallották, olvasták. Nem érdekes?

MegintazOMS!

Vannak, akik idöt-eröt nem kímélve dol-

goznak a községért, az elhatározott és reá-
lis célok megvalósításáért, láthatta az ol-
vasó a bevezetőben, hogy milyen szoros
ütemtervvel. Es van egy KEPVISELO.
aki szintén fáradhatatlanul dolgozik, hogy
lehetetlenné tegye a megvalósitást, vagy
ha nagy késésekkel és többlet költséggel
mégis megvalósul valami, akkor legalább
azt érje el, hogy a sok munka pénzügyi
eredménye "O" legyen! Ne maradjon sem-
mi forrás másra, bebizonyosodjon, hogy
"elkótyavetyélték" az önkormányzat va-
gyonát! Mert ez a testület, ez a polgár-
mester, ez az amatör vezetés, stb...

bezzeg...

Igy aztán a fejlesztési célok, a beruházá-
sok megvalósitása érdekében kifejtett te-
vékenység mellett 20 oldalas tanulmányo-
kat kell produkálni profi müszaki, jogi,
közgazdasági érvelésekkel, hogy a Kép-
viseiö úr legkülönbözöbb aknáit hatás-
talanítsuk a ''Föhivataloknál". Es erre so-

ha nincs elég idö, és nincs megfizethetó
szakértö, mert a bomba mindig időzített.
Jó, ha 1-2 nap van, esetenként csak órák
maradnak, állandó készültségben kell len-
ni a támadások háritására. Többnyire
nincs következö lépéslehetőség, mindig
hibátlannak, támadhatatlannak, meggyö-
zőnek kell lenniük ezeknek az anyagok-
nak, mindannyian tudjuk, hogy "felülírni'
korábbi információkat, véleményváltozást
elémi mindig nehéz. Méltatlan helyzetek
tömegét éltük meg a KEPVISELO akna-
munkája következményeként, sok időt ve-
szitettünk és sok pénzt!

Ettől az ember bizony ingerültté válik, s
aki kiabál, annak már alig lehet igaza. A
KEPVISELO UR mee, sem szólal, je.sív-
zetel. nem szavaz. nem kérdez. nem kö-

zöl. majd hazamegy és megirja újabb 5
beadványát. De nyugodt. inert a fö célt a
támogatás megvonását már "elintézte". a
dominót megpöccinteitc. A/ OMS "L'lcütí-

dett" lesz vele, az önkormányzatot lehe-
tetlen helyzetbe hozta, a falu pedig, mely-
nekKEPVISELO-je?.... Kit érdekel'7

Illetékes helyeken már azt is megtámadta
a Képviselö úr, hogy érvényes e még az
OMS helyett a végleges üzemeltetésjogát
pályázaton elnyert DMRV nyerése egyál-
talán, hiszen - tudomása szerint - 6 hó-
napon belül nem kötöttek vele szerzödést!
(Men az OMS nem hagyja el a telepet!)
Rosszul tudja Képvisető Ur! Igy ez a le-
vele csak az "összes müvekbe" kívánko-

zik, a "Marton válogaton művekben" nem
elég fajsúlyos! Hagyjuk! Arról is csak
egy mondatot, hogy az OMS napjai meg
vannak számlálva, és ha levonul vésre.

akkor következik a kártéritési per a csa-
tornarendszer kivitelezési hibái miatt.

Minden elö van készitve tavaly nyár óta.
De amíg a község összes szennyvizének a
tisztító telepre belépö gerincvezetékén lé-
vö (jelképesen) "egyetlen tolózár" ennek
az OMS-nek a kezében van?!... Erthetö

már miért nem pereltünk eddig?

9. A KÖZELJÖVÖ VIZIÓ-
JA, VÁLASZTÁSI ALTER-
NATÍVA:

Amíg a szennyvíztisztító bövítménye nem
készül el, nem fejezi be a próbaüzemét,
addig a telep nem fogad új fogyasztót.
Akinek lejárt a 4 éve a telekvételtöl, az
vagy emésztőt kell létesitsen (több-száz-
ezer Ft), vagy telekátirást kell fízetnie
(szintén több-százezer Ft), holott az illetö
az elvárható gondossággal járt el, befizet-
te az érdekeltségi egységre jutó taksát.
Attól fúgg mikori csatlakozással és mi-
lyen minöségben 80-226 ezer Ft-ot, akár
a beállása is megvan, (nem mindenkinek
van meg, aki befizetett). A rákötést is sa-
ját költségen kiviteleztette, de NEM
HASZNALHATJA, tehát nem kap lakha-
tási engedélyt... Elégedetlen lesz és dü-
hös. Ahogy a papi földek összes teiekve-
vöje is. Büdös lesz az egész faluban, kü-
lönösen a község Uröm felöli részén, és a
magas pontokon, tehát az újabb település-
részeken, ahol az új borosjenöiek laknak.
Duplázott csatomadij mellett elégtelen
szolgáltatás... a polgármester mondjon
le!...

"'Hogyan tudná az OMS ebböl a helyzet-
böl kirántani a falut?" Pl. elöfínansziroz-

ná a bövitést a saját-telep duplázásával,
gyorsan. A közbeszerzés megkerülése mi-
atti bírság kiszabásánál enyhitö körül-
meny lenne a sürgetö kényszer. Az OMS
létesítési engedélye méa érvényes, ilyen
birsáíira nem kell számitani. Es akkor
örökre itt marad az OMS cs megúss/a a

pert is. . Megfontolancló ajánlat. ha ez a/.

egyetlen kiút... Az állami céltámogatást
megvonják, idén már pályázni sem lehet.
utana sincs esély... Jövö összel egy év
büz után, elkótyavetyélt papi földek után.
... Ha Marton újra indul a polgármesteri
cimért, akár a választási programba is fel-
veheti: hogy "2 HONAP ALATT MEG-
OLDOM EZT AZ ÜGYET'... Hiszen
épp ennyit, két hónapot hagytak a szeren-
csétlen nyertesnek is Marton és az OMS
az ezéves megvalósitásra! Az OMS már
a próbaüzem alatt is befogadna új fo-
gyasztókat, Martonnak ez egy szavába
kerül. JOVORE! De ezzel még ráér a
Képviselö úr, hadd érjen a helyzet.

10. AZ AKTUÁLIS AK-
CIO ES AZ ALKALMI
SZÖVETSÉGESEK:

Most fontosabb dolga van, és ez sürgö-
sebb is. Arccal - illetve háttai - a Malom-
dülö felé! Mit ér el a Képviselö 70 millió
Ft megvonatásával, ha közben az önkor-
mányzat 700 milliót szerez?

Eszköztár: fél és negyed-információk.
Vagy "adja" ezeket a Képviselő, vagy
elég, hajelen van, amikor elhangoznak a
csúsztatások és hazugságok, és nem cá-
folja. Ezzel szentesíti. "Csak szólna, ha
nem úgy volna igaz valami, ahogy a Köz-
ségvédö egyesületi elnök tájékoztatja a
tagságot!? Hiszen O képviselö, mindenröl
informált, minden testületi Ulésen jelen
van. " Nem korrigál! Hallgat. Nem érdeke.
hogy valós információkjussanak el a tag-
sághoz.

Saját vizmű, szennyviztisztitó, gázátvevö,
szórakoztató és sport-létesitmények. or-
vosi rendetö. óvoda. öregek otthona, talán
panzió is... terek, utak, parkok, parkolók.
Ezek mellett egyenként 1500 m2-nél na-
gyobb telkeken épülö lakóházak, és min-
dez összesen 35 hektáron. Ez a Malom-

dülö, ahol MEGDUPLAZODIK a község
lakossága!

Nem baj, ha az aláírók fele nem tudja
mennyi az a 35 hektár, és ha tudja is, nem
gondolja át, hogy ez abszurdum. Még to-
ronyházakban, átlag 5 gyerekes csaiádok-
kal is képtelenség volna. Nem az aláirók-
nak kellene fejben szorozniuk, hanem
azoknak, akik megfogalmazzák a röpla-
pot, a népszavazási ivet, stb. Ok szoroz-
nak is. de nem zavarja őket. hogy a kér-
dés is hazugság. Nem az igazsás a lénye-
w az aláírásgyüjtésnek. Az sem baj. ha
szintén a több, mint a fele azt sem tutlja
inerre van a Malonidülö. s az aláirók ti-

zede sem járt még arra solia! Azt véü,kópp
kevesen sondol]ák vóííi",. houv akik ot-
tani ingntlant tognak vásárolni. nein tipi-

kusan beteg, öreg, illetve niunkanélküli
szociális ellátást igénylö lakossági réteg-
hez tartoznak. Drágák lesznek az onani
házak! Aki azt meg tudja vásárolni, nem
tartozhat ebbe a körbe. Ha mégis bajba
kerül, akkor az ingatlant értékesitve ki-
lábol és nem fog önkormányzati segélyért
folyamodni.
Ezzel szemben a iakosságszám-növek-
mény, - kb. 6-800 fö 5-7 éven belül -
nem jelentéktelen éves bevételt hoz az
önkormányzat költségvetésébe. (Az egy-
szeri ingatlanértéken túl, amit 6-700 mil-
lió Ft-ra iehet becsülni az ajánlott kon-
díciók mellett. ) Minden atáirót bíztatunk
arra, hogy kérdezze meg azt a borosje-
nöit, aki nálajárt aláirást gyűjteni, tudja e
mennyi egy átlagos potgárért kapott ál-
lami fejkvóta a községi költségvetésben?
Mennyi egy óvodás gyermek és egy isko-
iás után? Mennyi az átlagos személyi jö-
vedelem-adó-hányad, ami a községet illeti
és hányan fízetik ide a gépkocsiadót? A
Maiomdűlöből is Pilisborosjenö önkor-

mányzatához érkezne ez a folyamatos be-
vétel, anélkül. hogy érdemben kiadást je-
lentene ez a községrész a falunak.

Számolni nem az aláíró polgá-
rok, hanem a választott felelős

képviselők dolga. Nekik akkor is
felelni kell majd tudni, ha hol-
nap alakul egy másik civil szer-
vezet, amely az ellenkezőt tűzi a
zászlóra, és azt a mag^'arázatot
követeli majd, hogy micsoda fe-
lelőtlen testület, amely ilyen le-
hetöségtől fosztotta meg a köz-
séget!?

Még csak tanuljuk a demokráciát. De ah-
hoz - eddigi tudomásunk szerint - az
őszinteség, az olykor kegyetlen igazság
kimondása vezet, nem az etnyert bizalom
jegyében végzett megtévesztés. Kevés en-
nél nagyobb bün van: megalázni épp a tá-
mogatót! Egyénenként és összességük-
ben. Az aláírók csak azt hallják szajkózni,
hogy pár éven belül a Malomdülöben
megduplázódik Pilisborosjenö lakossága.
Az önkormányzatot a vállalkozók átverik,
rosszabb esetben megvették, s hogy in va-
lakik nagyon meg fognak gazdagodni.
Meg kell akadályozni! Az emberi irigység
határtalan, amelv kősziklára biztosabban

lehet épiteni, mint a "Péter'-re.

Mién nem kérdezi meg a Községvédö
egyesiiieti tagság tagtársukat, az elözö
képviselö-testület pénzügyi bizottság el-
nökét. ho^y miért nem az önkormányzat

tanalék-tökéjét fektette be a Malomdülö
akkori eladó szántófoldjeibe. amikor fíllé-
rekért lehetett venni? Tudla, hogyjó üzlet
a sajat penzét oda tektette be átnienetileíi.

szép liaszonnal el is adta már azokat a
területeket. Egyidejüleg az önkormányzat
pénzét zárolt bankszámlára tette, infláció
alatti kamatra.

Az önkormányzat nem fog addig végleges
Megállapodást kötni a Malomdülö ügy-
ben, míg minden garanciát el nem ért,
amit célul tüzön ki, s amig e! nem érte a
község egésze számára a legkedvezöbb
kondíciókat! Ha mindezt elérte, akkor pe-
dig megköti a Megállapodást.

Népszavazást! Nem ienne érvényes, mert
1100-nál több választónak kellene részt
vennie. Aki elmenne, annak a zöme azért

menne, hogy nemmel szavazzon a Ma-
lomdülőre. Meg lehetne majd ími a médi-
ának, hogy a testület nem veszi fígye-
lembe a népakaratot! Jó nagy média-balhé
lenne! (Ezt nem a hivataloknak irnák
meg, mert ők tudják, hogy csak érvényes
és eredményes népszavazás kötelezi a tes-
tületet). De még az sem igazán iényeges.
hogy lesz e népszavazás valóban, vagy
elpukkan a tufí, hogy még a "kérdés is
hazugság." Akkor mi a fontos? Hogy tel-
jen az idő! Hogy ne legyen elfogadott
ART. Addig PATT van... EZ A LE-
NYEG! Aztán jön az agglomerációs mo-
ratórium, utána a törvény... és követöleg
teljesen leszűkül a belterületbe-vonási le-
hetöség. Utána csak azok számára lesz
kiskapu, akiknek nagy a lobby-ereje... és
az nem Pilisborosjenö önkormányzata!

A KEPVISELO egyetlen érdeke, hogy
NE LEGYEN PÉNZE AZ ÖNKOR-
MANYZATNAK a Malomdűlöböl sem.
ne tudjon eredményeket felmutatni a cik-
lus végén ez a testüiet. ez a vezetés.

Az alkalmi szövetségeseké? Az sokszi-
nübb érdek. Van köztük. aki azt vallja.
hogy én már itt lakom, utánam már nejöj-
jön senki! Mások úgy gondolják, hogy két
lakópark X éven belül nem lesz a faluban,
s ők egy másik ugyanekkorát preferálnak.
A harmadik csoportnak nincs semmilyen
koncepciója, csak jól tudják, hogy kevés-
bé munkaigényes valami "ellen" közéleti
tevékenységet folytatni, mint "valamiért".
Es persze, mint minden sokaságban, eb-
ben is vannak a "hangadókat követök".
akik nem értik, vagy nem is érdekli őket.
hogy miröl van szó, csak az, hogy ki
mondja!

11. AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT KOZEPTAVÜ KON-
CEPCIÖJA:

2001-ben a három me"kezdctt

beruházás határidön és péiizügyi
kereten belüli befejezése.

Középtávon; Papi földekböl marad
kb. 400 millió (jó esetben több, ezért
nem kell siettetni a további árverése-

ket) a Malom dűlöböl 600 millió CJó
esetben több, ezért nem szabad az al-

kut készpénzre váltani, hanem ingat-
lanban tartani, amig lehet. ) Ez kb. 1
milliárd Ft. Nagy munkával - de már
dolgozunk rajta - meg lehet duplázni
pályázatokkal, állami pénzekkel, és
akkor tényteg lesz összesen mintegy
2 milliárd forint.

Ebböl szinte minden sürgetö feladat meg-
oldható a községben 5-6 év alatt: az in-
tézmények fejlesztése (iskola továbbépi-
tése, új Poigármesteri Hivatat, vagy új
Müv. Ház, amin még sok vita lesz. orvosi
rendelö. óvodabővítés) önkormányzati
bérlakások. (orvos, pedagógus, rendör,
stb. ). a közvilágitás korszerüsitése, Bécsi
úti közlekedési csomópont, gyalogátkelők
gondja. válialkozói területfejlesztés, a
felszini vizrendezés, az utak, utcák aszfalt
burkolása. Sportlétesitményekre is ma-
rad, de ehhez már vállalkozó is kell, meg-
szépülhet a centrum....

Sok előkészítö munka, tervezés, elöter-
jesztések, viták, Határozatok kellenek
még, a jelenlegi és következö testületnek
döntenie kell majd sürgösség, fontosság,
tehát sorrendiségi kérdésekben. Ennek a
koncepciónak még csak rajzolódnak a
kontúrjai. Vizsgáljuk a szóbajöhetö finan-
szirozási modelleket, s biztos, hogy új le-
hetöségek is lesznekjövöre, két év múlva.

Tisztelt Olvasók, Kedves Borosjenöiek!
MuszáJ ezt ilyen ellenszélben. ilyen kons-
pirációs technikákkal. ilyen "harcban"?
Minden felettes szervnél lejáratva, min-
den lépésünk ellen eleve gyanút ébreszt-
ve? Nem lehetne megvitatás után elfogad-
va és segitö kömyezetben kevesebb erö-
feszités árán, hatékonyan, gyorsabban?

Mayer Róberl
Képviseiö

Pénzügyi bizottság elnöke

Zsilnyányi Attila
Képviselö

Müszaki bizottság elnöke

Küller János

Képviselö
Beruházásokért felelös alpolgármester



Közlemény

Erd Város Hivatásos Tüzoltósága felhívja az ara-
tásban résztvevö gazdák figyelmét 07. Országos Tüz-
védelmi Szabályzat 68. §. /I/ betaríására. Csak az
ezen paragrafusban foglaltaknak megfelelö gépek-
kel lehet az aratást elvégezni. GépST.emlét a tüzoltó-

ság szakembereinek jelenlétében célszerü megtaría-
ni, de annak megtaríását mindenképpen dokumen-
tálni kell.

Alább közöljük a törvény idevonatkozó részét.

Magyar Közlöny 1996/123. szám 7693

A mezögazdasági erö- és munkagépek

68.§
(1 ) A kalászos termény betakarítási, kazalozási,
szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak

az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, leg-
alább egy 13A és 89B vizsgálati egységtüz oltására
alkalmas tüzoltó készülékkel is ellátott erö- és mun-

kagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek
tüzvédelmi felülvizsgálatát az üzemeltetö a betakarí-
tást megelözöen elvégezte, és ezt igazolja. Az igazo-
lás egy példányát az erö- és munkagépen el kell
helyezni.

(2) Az üzemelö erö- és munkagép kezelöje szükség
szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipu-
fogó-vezeték és szikratörö müszaki állapotát felül-
vizsgálni és a rárakódott éghetö anyagtól szükség
esetén megtisztitani.

(3) A tartalék üzem- és kenöanyagot az erö- és mun-
kagéptöl, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20

méter távolságra kell elhelyezni éghetö hulladéktól,
növényzettől mentes területen.

(4) Erö- és munkagépen, gépjánnüvön olyan karban-
tartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár.
vagy üzemanyag elfolyásával járhat gabonatáblán,
szérün és a rostnövénytároló területén nem végez-
hető.

(5) Munkaszünet idejére az arató-, cséplögépet, az
erögépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalá-
szos tennénytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól leg-
alább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghetö
hulladéktól, növényzettöl mentes területen. Ha a tar-
lótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter
széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-,
erö- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

(6) Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő-
vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen
éghetö, villamosságot nem vezető anyagú védöbur-
kolattal kell ellátni.

(7) Az erő- és munkagépet, arató-, cséplögépet a
kezelö üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb
munkát nem végezhet.

69.§
(1) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végzö erö-
gép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan tá-
volságra közelítheti meg, hogy az erőgép égéstermé-
ke, illetöleg annak elvezetö csöve gyújtási veszélyt
nejelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt-
vevö erögépet a ráhullott szalmától, szénától, stb.
rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhat-
ja meg az 1000 m2-t."

Orvosklub

Pilisborosjenöi és ürömi
kollégákkal szeretnénk egy
kötetlen orvosklubot alakí-
tani.

Előzetes jelentkezés:
Dr. Sztanyik Lászlónál júli-
us 15. után, 350-248, vagy
sztanyik@axelero. hu

A

Boni szépségszalon
új szolgáltatásokat kínál
Hölgyeknek és Uraknak!

Kényeztesse magát és kérjen pedikűrt,
vagy manikűrt svédmasszázzsal,

vagy frissítö illóolajos talpmasszázst.
Ennyi Onnek isjár!

Hívja most Szegediné Sebesíyén Agnest
a 336-961-en vagy a

06-30-972-9182 mobilszámon és kérjen időpontot.
HÚZ/ÍOZ is megyek!

( A szalon Pilisborosjenön a Fö úl és a Templom u. sarkán íülálható)
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8. évfolyam 8. szám

Nyilatkozat

A Pilisborosjenöi Hírmondó 2001.
júliusi számában a 10. oldalon
"Elmarasztalom az önkormányzatot" cí-
mű észrevétel jelent meg Heves Ilona la-
kótól, amelyben sajnálatos módon, alap-
vetö önkormányzati feladatellátás rende-
zctlenségétveti fel.

Az észrevételt köszönöm. Az írásban
foglalt probléma - csak emlékeztetöül -
arról szól, hogy a csatomatársulati tag-
gyülésekben való tagi képviseletet meg-
hatalmazással, illetve megbízással lehetett
elrendezni. Ezek a jogot átruházó nyilat-
kozatok íveken, több lakó aláírásával ké-
szültekjegyzői záradékkal.

Heves Ilona által felvetett aláirási sza-
bálytalanságot 1999. januárjában egy Mű-
szaki Bizottsági ülésen fedezte fel a gya-
nús azonos aláírási típusokat tömegesen
(9 íven!) egy bizottsági tag. Azonnalúgy-

A 18-as kék autóbuszról

Tisztelt Bécsi út mentén lakók!

Több ízben keresték meg a Polgármesteri
Hivatalt a 18-as autóbusz működésével,

állítólagos járatmegszűnésével kapcsolat-
ban.
Közlöm minden érintettel és érdeklődő-
vel, hogy a 18-as autóbusz közlekedésé-
vel kapcgolatban a jelenlegi állapothoz
képest-Változást a Föpolgármesteri Hiva-
talban nem terveznek. Az Óbuda újság-
ban ezzel kapcsolatos közlés nélkülöz
minden realitást.

Szegedi Róbert
polgármester

A tartalaiibR!

. Rendeletele < 2-3. olá)

. E^Nizí Nrefe (4. oldal)

nevezett ellenörző aláírásokat kértünk
néhány ezeken az íveken szereplö érintett
ingatlan tulajdonostól. A megkérdezettek
100 %-a állította aláirásának megadásá-
val, hogy az íven szereplő aláíráshoz sem-
mi köze.

Ezt követően az alapos gyanú alapján
feljelentést tettem ismeretlen tette&elten a
három névre kiállított íveken szereplö (az
íveket mellékelvén) feltételezhetöen ha-
misított aláírások ügyében. Ez a szám 180
ingatlan tulajdonost érint. Az inkriminált
ívet a rendőrség a cégbiróságtól is bekér-
te, majd az idö multával még kétszer pó-
toltam az íveket. A Pest Megyei Rendőr -
Fökapitányságon indult az eljárás 1999.
március 20-án. Ekkor kezdődött a kívül-
ről tehetetlennek látszó ügyintézés. Az
ügy a Budaörsi Rendőrkapitányságra ke-
rült illetékesség címén. Gyakorlatilag a
vizsgálat itt mellékvágányra került, mert
nem a benyújtott íveken szereplö aláíráso-

2001. augusztus

kat vizsgálták, hanem a cégbiróságtól ki-
kért ésjegyzö által hitelesített nevekkel.
Az említett 9 db aláírási ívet: 1997.
március 12-én vette át a cégbíróság, tehát
a jogszerűen, hitelesített ívek cégbírósági
benyújtást követöen közel másfél évvel.
A Budaörsi rendőrség 2000. április 10-én
elévülés címen megszüntette a nyorno-
zást. Erre a képtelenségre az ügyészségen
kértünk jogorvoslatot. Á, ; Budaörsi
Ogyészség pótnyomozást rehdelt el. Erröl
az intézkedésröl 2000. december 20 óta
újabb fejleményekröl tudomásom nincs.
Az ügyészségre újabb megkeresés ment.
A válaszom a cikkre csak a főbb esemé-

nyeket foglalja össze.
Az események nagyon célirányultan

eredménytelenek ma is.

Pilisborosjenö, 2001. július 18.
Szegedi Róbert

polgármester

FONTOS!

Értesítem Pilisborosjenő település
lakosságát, hogy 2001. augusztus
01. napjától a Pilisborosjenői Csa-
tomamü Társulatnak tönénő eddi-

gi befizetéseket a
11742001-15441276-08110000

számlaszámra teljesítsék.

A számlaszám változását az in-

dokolja, hogy a befízetéseket
2001. augusztus 01. napjától már
a Polgármesteri Hivatal fogadja.

Hegedűsné.. 'chmidt Agnes
jegyzo

.^'

eghívó
Szeretettel várunk minden érdeklödöt a

Pilisborosjenöi Reichel József Művelődési Ház
és Könyvtár nagytermében tanandó ünnepi

megemlékezésre
2001. augusztus 20-án 18 órára.

Beszédet mond: Szegedi Róbert polgármester
Díszpolgári cím átadása az ünnepség keretében.
Müsort a Művelődési Iláz Szinjátszó Körének

előadásában láthatják.
Az ünnepség után mindenkit szeretettel várunk a
büfében kötetlen beszélgetésre fehér asztal mel-
lett.

Emlékezzünk a múltra;

Éljünk együtt ajelenben;
Epítsük együtt ajövöt!

Kulturális Bizottság

Á tartalomből

. Hősök Napja (4-5. oldal)

. Kultura-sport (6. oldal)
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
11/2001. (VIII. 16.)

RENDELETE
az önkormányzat 2001. évi

költségvetéséről szóló 5/2001. (IV. 5.)
sz. helyi rendelet

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselö-testülete az
államháztartás müködési rendjéröl szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII.
tv. alapján, valamint az államháztartás
működési rendjéröl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rend. 29. § alapján a 2001. évi
költségvetésröl elfogadott helyi rendeletét
az alábbiak szerint módositja:

A rendelet hatály

l.§
A rendelet hatálya a képviselőt-testületre
és annak szerveire a Polgármesteri Hiva-
tal és az önkormányzat intézményeire ter-
jedki.

2.§
A Pilisborosjenö község Önkormányzat
címrendjét az 1. számú melléklet tartal-
mazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§
A képviselö-testület a polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények 2001. évi módo-
síton költségvetését 601.215 eFt bevétel-
lel és kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételei főösz-
szeg címenként és kiemelt előirányzat-
ként a 2. számú mellékletben megállapí-
tottak szerint alakul.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket for-
rásonként a 2/a számú melléklet tartal-

mazza.

Az önkormányzat kiadásai

6.§

A képviselöt-estület a 2001. évi módosí-
tott költségvetési kiadásokat címenként
és kiemelt előirányzatunként a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg

Onkormányzati rendeletek

7.§
Az önállóan gaxdalkodó iskola a költség-
vetési támogatását a kópviselőt-estület
havi 1/12 szerinti ütcniüzé.sben biztosítja.
Httöl eltémi csak a testület illetve a Pénz-

ügyi Bizottság engedélyével lehet.

8.§
A képviselő-testület ax egyesületek, társa-
dalmi szervek költségvetési támogatásait
a 5. számú mellékletben foglaltak szerint
biztosítja.

9.§

A képviselö-testület beruházási kiadáso-
kat a 4. számú meltéklet szennt egy ösz-
szegben állapítja meg.

Altalános tartalék

10. §

A képviselö-testület az önkormányzat
módosított céltartalékát 590 eFt összeg-
ben hagyjajóvá.

Záró rendelkezés

11. §

A rendelet 2001. augusztus 06. napján lép
életbe, rendelkezéseit azonban 2001. júni-
us 30. napjától kell alkalmazni. A rende-
let kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes Jegyző

A mellékletek a Polgármesteri
Hivatalban megtekiníhetok!

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

12/2001. (VIII. 6.) számú
helyi rendelete

a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról

szóló
14/1994. (XI.17.) számú helyi rendelet

módositásáról

Pilisborosjenö Község ünkormányzat
Képviselö-testülete a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993.

évi III. törvény 92. §-ában kapott felhatal-
mazás alapján, valaniint a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások teri-
tési díjáról szóló 29/1993. évi /II. 17.,
Korm. rendeletben foglaltak alapján a
következő rendeletet alkotja:

l.§

A 14/1994 /XI. 17., sz. helyi rendelet 2.
§ /5/ bekezdése a következők szerint mó-
dosul:
Az étkcztetés napi személyi térítési dija

/a/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum alatt térítésmentes;
/b/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 130 %-áig a napijövedelem

15%-a;

/c/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-áig a napi jövedelem

20 %-a;
/d/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-a fölött a napi

jövedelem 25 %-a,
maximum a beszerzési ár.

/e/ A személyi térítési díj évente a be-
szerzési árhoz igazodik.

2.§

A 14/1994. /XI.17./ sz. he1yi rendelet 2.
§ 161 bekezdéssel egészül ki a következők
szennt:

/6/ 10 /tíz/ adag alatt az intézmény nem
nyújt reggeli szolgáltatást.

3.§

A 14/1994. /XI.17., sz. helyi rendelet 2.
§ /7/ bekezdéssel egészül ki a következők
szennt:

/7/ Az élelmezési nyersanyag költség
ebéd vonatkozásában:

245. - Ft + 29. - Ft AFA = 274. - Ft/adag

4.§

A 14/1994. /XI. 17. / sz. helyi rendelet 4
§ /4/ bekezdése a következök szerint mó-
dosul:

Az Öregek Napközi Otthona - Missziós
ház napi személyi gondozás térítési dí-
Ja:

/a/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum alatt térítésmentes;
/b/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 130 %-áig 100. - Ft/óra
/c/ a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-áig 140.- Ft/óra
lál a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-a felett 200. - Ft/óra

/e/ a szociálisan nem támogatottak cscté-
ben /munkaképcs korú esetébeiV

jövedelemtől ffiggetlenül 200.- Ft/óra

5.§

A 14/1994. /XI. 17. / sz. helyi rendelet 4.
§ /5/ bekezdéssel egészül ki a következök
szennt:

/5/ A mosás szolgáltatás díja 300.- Ft/
adag.

6.§

/a/A rendelet 2001. szeptember 01. napján
lép életbe, jelen rendelet hatálybalépésé-
vel egyidejüleg hatályát veszti a 7/1996./
IV.18./ számú és a 2/1998. ,111. 12., számú
helyi rendelet, valamint a 14/1994. /
XI. 17., számú helyi rendelet 3. § /7/ be-
kezdése.

/b/ A rendelet kihirdetéséröl ajegyző
gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármesler
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző

Pilisborosjenő község Önkormányzatá-
nak

13/2001. (VIII. 6. ) KT. sz.
RENDELETE

az első lakáshoz jutó fíatal házasok
kamatmentes kölcsönéról

l.§

A lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31. ) Korm. rendelet 1 § (h)
pontja, valamint a helyi Önkormányzatról
szóló és többször módosított 1990. évi

LXV törvény 10 § (a) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

(1) Központi normatív hozzajárulás terhé-
re visszatérítendő, kamatmentes egy-
összegű támogatásban részesíthetök
azok a házaspárok, akik új vagy használt
lakás megszerzéséhez, lakásbővítésé-
hez, korszerűsítéséhez, felújításához
kérnek támogatást.

Atámo atás feltételei:

a) A kérelmező egyike Pilisborosjenön
állandó bejelentett lakos legyen és hely-
ben építkezzen;
b) A kérelmezö építési engedéllyel ren-
delkezzen, Pilisborosjenön;
c) a) és b) pontban emlitett lakást első
lakásként építse, illetve bövítse, átalakít-
sa;

d) Szociális körülmények (gyermekek
száma, más közös lakásban lakó eltartott
családtagok száma, jövedelmi viszonyaik
stb. ) ezt indokolttá tegyék.

(2) Méltányosságból egyedülálló állam-
polgár i.s részesülhet támogatásban, ha az
(1) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelel.

2.§

Az 1 §-ban felsoroltakra való tekintet nél-
kül nem részesülhet támogatásban az a
házaspár, illetve állampolgár, aki
a) már korábban saját tulajdonú, illetve
önálló lakással rendelkezett és azt elide-

genítette , kivéve, ha az elidegenítésre a
rendelet 1 § (1) bekezdésében meghatá-
rozottak megvalósítása céljából került sor.
b) a támogatásra irányuló kérelmében va-
lótlan adatot közölt,
c) már részesült az első lakáshoz jutó tá-
mogatásban, vagy kamatmentes kölcsön-
ben.

3.§

(1) A támogatás odaítélése a Szociálisés
Egészségügyi Bizottság hatásköre.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntése ellen fellebbezni e határozat kéz-

hezvételét követö 15 napon belül az On-
konnányzat Képviselő-testületéhez lehet,
illetékmentesen.

(2) A kölcsön felsö határa: 500.000,- Ft.
lehet.

(3) Kamatmentes kölcsönt egyenlö részle-
tekben kell visszafizetni. A visszafízetés

ideje 5-10 év a kapott összeg nagyságától
függöen, a futamidöről a Szociális és
Egészségügyi Bizottság dönt.

(4) Rendkívüli indokolt esetben - kivéte-
les méltányosságból - a Képviselö-
testület a visszafízetés időtartamát meg-
hosszabbítja.

(5) A törlesztő részlet fízetése - a szerző-
désben meghatározott idöponttól kezdö-
dően - minden hónap 15. napjáig esedé-
kes. Elsö részletet a támogatás kifízetését
követő 2. hónapban kell befíxetni.

(6) A megállapodásban ki kell kötni:
hogy a helyi támogatás még be nem fíze-
tett részét azonnal, egyösszegben vissza
kell fízetni a tárgyévi inflációval szániolt
kamataival együtt, ha az ingatlant a tulaj-
donos 5 éven belül az ingatlant elcseréli
vagy elidegcníti

(7) A támogatási feltótelek egyikének
hiánya esetén jkivéve az 1. §(1) bekezdé-
se a) pontja] a Képviselő-testület indokolt
körülmények tennállására tekintettel,
méltányosságból adhat támogatást.

4.§

(1) A támogatási igényt írásban kell be-
nyújtani a Polgármüsteri IIivatalban lcg-
később minden év május 15-ig.
A kérelemhez csatolni kell:

a) ajövedelem-igazolásokat
b) épitési engedélyt,
c) pénzintézet kölcsönigazolást

(2) A kérelmezőnek kcretemben nyilat-
kozni kell,

a) a korábbi lakáshelyzetéröl
b) korábban részesült-e támogatásban.

(3) A kérelmeket - müszaki ós szociálpo-
litikai szempontokat is figyelembe vevö
kömyezettanulmány elkészítóse után - a
Hivatal terjeszti a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elé megtárgyalásra.

(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntése alapján a Hivatal 15 napon belill
szerződéskötésre liívja a támogatásban
részesülőket, illetöleg határozattal értesíti
az elutasítottakat a döntéstöl számitott 30
napon belül.

(5) A Hivatal a szerződés egy példányá-
val megkeresi a Földhivatalt a kölcsön
visszafizetési idötartamára történő elide-

genitési tilalom bejegyzésére.

(6) A szerződés megkötése után a Pénz-
ügyi Csoport 8 napon belül átutalja a tá-
mogatás összegét az illetékes pénzintézet
útján és intézkedik a visszafízetéssel ösz-
szefüggő pénzügyi és nyilvántartási fel-
adatokról, figyelembe véve a 12/2001. (I.
31. ) Korm. rendelet VII. fejezetében írta-
kat

1S.

(7) A Képviselö-testület évente, költség-
vetésében eldönti, hogy a lakáscélú támo-
gatások céljára, milyen összeget különít
el anyagi lehetöségeinek figyelembevéte-
lével.

(8) 2001. évben a kérelmek headási ha-
tárideje: 2001. szeptember 30.

5.§

(l)Jelenrendelet2001. augusztus 6. Nap-
ján Jép hatályba. A rendelet hatályba lépé-
sével egyidejüleg a Pilisborosjenö község
Onkonnányzat 9/1991. (Xll. 4. ) számú
helyi rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a jegyzö
gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedüsné ,'chmidt Agnes jegy/ö
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A pilisborosjenöi
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321

Cim: 2097, Pilisborosjenö Pf. :23
E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu
E-mail(SMS):

pbjpolgarorseg@sms.pgsm.hu

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. AUGUSZTUSl HÍREI

R R

PÍTŐIPARI-
MŰSZAKI

ELLENŐRZÉS-
MÜSZAKI VEZETÉS

EWZ Mérnöki Iroda

Telefon/Fax
06-1-242-4393

Ezüsthegy Kisvendéglő
EIőfízetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ár: 350,-Ft/ adag
Társas összejövetelek, névnapi és

születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)

-<>!

véte

Vevőink részére eladó ingatlanokat
keresünk.

Erdeklődni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
(este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenön a
Györgyi butikban

új szolgáltatásokat kínál Hölgyeknek és Uraknak!
Kényeztesse magát és kérjen pedikűrt,

vagy manikűrt svédmasszázzsal, vagy frissítö illóolajos talpmasszázst.
Ennyi Onnek isjár!

Hívja most Szegediné Sebestyén Agnest
a 336-96 l-en vagya

06-30-972-9182 mobilszámon és kérjen időpontot.
Házhoz is megyek!

(A szalon Pilisborosjenön a Fő út és a templom u sarkán található)

Hetyi ttooltók

M.lés Tíbor paTgscsaok)

Felhívás - Focira!
Felhívom településünk focit szerető 5-10
év közötti lakói, és szüleik fígyelmét,
hogy a nyári szünet után augusztus 13-án
tartjuk szezonnyitó összejövetelünket és
első edzésünket a "pályán".

Sporttársi üdvözlettel:

Soltész András edzö

Aggodalom

(A Pilisborosjenöi Hírmondó júliusi számá-
ban me&jelent Felhívásról és véleményröl.)

Bár a felhívásnak nem vagyok mcg-
szólitottja, de mint a fálu lakóinak hiteles
tájékoztatásáért felelős önkonnányzati kép-
viselö átérzcm aggodalmukat, ezért reflek-
tálok röviden.

1. A felliívást írók és az arra válaszoló té-
ved. Nem az általános iskola bővitése

kezdödött mcg, mert ajelenlegi építkezés
az életveszélyessé nyilvánítutt és ezért le-
bontott taiitennek és vizesblokk pótlásá-
ról szólna. A taniilólétszámhoz szükséges
WC-k s/.ámát nem az ANTSZ szabályoz-
za, hanem a törvényi elöirásoknak szerez
érvényt, melyet elutasító nvilatkozatában
meg is tett. Döntése: a négy tanterem és
lépcsöház üzembe helyezéséhez köz-
egészsógügyi sxempontból. mindaddig
nem járul ho/'zá, amig mindkót szinten,
nemenként elkülönitett, a tanulólétszám-

hoz elegendő WC és mosdó kialakításra
nem kerü). Az építés engedélyezésénél az
ANTSZ előzetes hatósági véleményét
nem kérték ki.

2. Az egyik fő problómát, az iskola vizese-
dését sajnos nem szüntették meg. Ez egy
igen összetett és nehéz feladat. A falak
penészedése, a falakon látható repedésck,
a padlók állapota is arról árulkodik, hogy
még van tennivaló. A statikai vizsgálat
biztos segítene az épület állapotának va-
lós megitélésében.

3. Az Interprima területén történő tornate-
rem kialakításáról 2001. április 5-én az
ANTSZ megadta clőzetes vélemónyét. A
minimális feltételeket kilenc pontban fog-
lalta össze. Ezek a teltótelek az Önkor-
mányzat Hivatalában megtekintíietők.

Egyctértek. azzal a megfogalmazással, hogy
községünk javára egyetértésben kell csele-
kedni, de ennek az itt élö gyerekek javát is
szolgálnia kcll.

(Marton Ferenc)

Imaszándék:

A népek felelős vezetöi tudatában legye-
nek, hogy Isten az induló emberi élet kizá-
rólagos ura.

05. Evközi 18. Vasárnap
A művészetröl a tudós Leibniz a követke-

zőket mondta: " Minden dolog és minden
müvészet zsengéje, mindennek a virága
Istent illeti meg. Az egész költészetnek
nincs szebb hivatása, mint himnuszok
éneklése, olyan szépen, ahogy csak ünne-
pelni tudja Isten fenségét. Igy gondolko-
zott erről az emberiség midön a művészet
bölcsőkorát élte. E meggyöződésnél min-
denkorra ki kell tartani."

12. Evközi 19. Vasárnap

15. Szerda Nagyboldogasszony ünnepe
Ki (oghatja fel a kegyelem és a jótéte-

Hösök Napja

Ez év május 27-én ünnepeltük a
Hősök Napját. Ezen a napon 17 gyermeket
bérmált meg Dr. Beer Miklós püspök. Szólt
afalu népéhez és a bérmálandó gyermekek-
hez, megáldotta a Hősi emlékművet. Megko-
szorúztuk a Hősi emlékmíiveí a Hösök Nap-
ja alkalmából. Az emlékmű előtt ünnepi be-
szédet mondott Stampf Román a helyi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Ki-
tért községünk történetére is, beszédének
teljes szövegét magyar és német nyelven itt
közöljük.

Mélyen üsztelí Püspök ur, mélyen tisstelt
Allamtítkár úr, tísztelt ünneplö Közönség,
Hölgyeim és Uraim!

Ma 2001. május 27-ét ímnk. Ez
községünknek, Pilisborosjenőnek egy olyan
eseménydús napja, amit feltétlenul az egy-
házi és az Önkormányzatí krónikában je-
gyezni kell. Magas rangú egyházi személy
és kormánytisztviselő látogatott meg ben-
nünket abból az alakalomból, hogy Millen-
niumi zasélót hozzon és szenteljen. Nagy
megtiszteltetés számunkra mindkét személy
jelenléte.

Tekintettel arra, hogy igen sok
meghívott vendég érkezett, akik nem ismer-
hetik falunk történetét, egészen tömören
tajékoztatom kedves vendégeinket.

Mivel a község megalapítói betele-
pült német ajkú lakosság volt, nekem jutott
a megbízatás, mint a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, hogy erről beszéljek.
Egészen röviden úgy fogalniazok, hogy a
török dúlás után Magyarors/ág a pusztulás
képét mutatta. Az ország romokban heven,
nagy volt a nyomor, az éhínség, és kevés a
muiikaképes ember. Az ország akkori veze-
tői segítséget kértek a külföldi német nyelv-

mény gazdagságát, amit Szűz Mária által
az emberiség szüntelenül élvez? Az ösz-
szes szentek együttvéve sem tudnak annyi
kegyelmet nyemi ístennél számunkra,
mint Mária egymaga. "A Fiú - mondja
szent Teofíl - örül, ha anyja öt valamire
kéri, mert az az óhaja, hogy mindaz, amit
nekünk tesz, azt anyjáórt tehesse, hogy
így megjutalmazza a jótéteményekért,
melyekettőlenyert."

19. Evközi 20. Vasárnap

20. Hétfő Szent István király, Magyar-
ország fővédszentje
Ez az esztendő tele van az évezred emlé-
keivel. István, első királyunk nyitott ne-
künk ajtót, s ez nem csukódott be, hanem
rajta keresztül áradt ránk szent István lel-
ki és szellemi hagyatéka. E marokiiyi
népnek minden tagja, ha máskor nem, de

területekről, sokat ígérö engedményekkel
elérték, hogy egész családok érkeztek Ma-
gyarországra, letelepülés céljából. Hogy mit
ígértek, hogy fogadták öket, és mit találtak
az új hazában erre most nem kívánok kitér-
ni. 1696-ban már létezik egy pecsét, amin
egy oroszlán kezében tart egy furt szőlőt, és
a felirata Sigillium Borosgenuiense. Azt
mondja a feliratból következtetve a pecsét,
hogy már 1693-ban németajkú személyek
érkeztek a mai község területére. A további
életüket jól ismerjük a vallásuk, a szorgal-
muk, a takarékosságuk, az összefogásuk, a
kötelességtudásuk, és az új haza szeretete
hozta azt az eredményt, amit aztán 1946-
ban itt hagytak. Nagyon sok negatív ese-
mény gátolta ajólétüket, itt kell megemlíte-
ni a pestis járványt, amely 1739-ben 58
emberéletet követelt, utána 1831-ben kitört
a kolerajárvány, amely szintén nagy áldoza-
tot követelt. A két világháború ugyancsak
megtizedelte ennek a kis községnek a lakos-

augusztusban felnéz az égre, keresi az
ösöket, a bátrakat, a szenteket, kiknek
hősi életük árán: "El nemzet e hazán!"
Mind mindig, ma is meg kell küzdcni éle-
tünkért, hazánkórt. Főként személyes bot-
lásaink miatt. Istenünk, ne fordulj el tö-
lünk! Nézzed "tstván királynak szíve gaz-
dagságát", valamint számos honfitársun-
két, akik már Nálad vannak. Hallgassad
meg könyörgésünket:
"Hadd legyünk mi is tiszták hösök, szen-
tek!"

26. Evközi21. Vasárnap
"Van egy nagy kincsem, tudatlanságom.
Részemre az az öröm, ha tudásomat bő-
víthetem. Amíg új dotgokat fedezek fel és
tanulhatok meg, addig életem mindig
szép lesz. Csak sajnos az élet túl rövid
ahíioz a sok mindenhez, amiket meg sze-
retnék ismemi."

(Roberto Rosselini)

ságát. Itt érdemes megállni egy pillanatra,
tekintve, hogy ma a hősi halottakra is emlé-
kezünk. Az első világháború áldozatainak a
száma 67 fo, ami az 1910-es lakosságának
a 4 %-a, sajnos ma már nem élnek olyan
személyek, akik ezeket a hősöket ismerték.
A második világháborúban 70 borosjenői
vesztette életét, az akkori lakossági számá-
hoz viszonyítva ez is 4 % körül van.

Vagyunk még jó páran, akik ezek-
re a hősökre emlékezünk, hiszen ismertük
Oket személyesen is. Mindkét világháború
hősi halottainak elhelyezzük koszorúinkat a
Hösök napján, imádkozunk és énekelünk a
hősi emlékmü előtt. Visszatérve községünk
történetéhez, a második világháború után,
1946 tavaszán Pilisborosjenő német ajkú
lakosságának 85%-át kitelepítették. Nemré-
gen emlékeztünk meg a kitelepítés 55. év-
fordulójáról.

Van valami közös hősi halottaink
és Pilisborosjenő kitelepített német ajkú



lakosai között, inindannyiaji idegen földben
nyiigszanak. A sors nem adta meg nekik,
hogy i< éljenek és meghaljaiiak. A szépen
csengő Szózat szövege és dallama, melyet
két kiváló hazati komponált, mitiden ma-
gyar számára örök érvényű legyen! A köz-
ségiink kitelepített lakossága szívében ma-
gyamak érezte magát.

Röviden ez volt a mondanivalóm,
ennól bővebbet bárki megtudhat községünk
történctéről, amely most jelent meg könyv
fonnajában magyar nyelvű nyomtatásban,
"Szülőföldünk Pilisborosjenő" - címmel,
mely egy tiszteletreméltó falunkbeli szerző-
páros müve.

StampfRomán

[n diesem Jahr am 27. Mai befindet in
Weindorf die Millenniumsfahne Uberge-
bung. Wahrend der Feierlichkeit hat Herr
Bischof Dr. Miktós Beer 17 weindorfer
Kinder gefirmte. Hen- Bischof sprach zu die
Kinder und alle Einwohner unseres Dorfes.
Danach ziehen alle Teilnehmer zu dem Hel-
dendenkmal, wo die Gedenksrede Herr Ro-
man Stampf der Vorsitzender der Weindor-
fer Selbstverwaltung der Deutschen Min-
derheit haltet. Danach folgten die Kranznie-
derlegungen. Die Millenniumsfahne über-
reichte Staatssekretar Attila Várhegyi den
Bürgermeister Róbert Szegedi. Fahnenmut-
ter Ólga Peltzer geborene Metzler. Dr. Mik-
lós Beer Bischof weicht die Millenniums-
fahne ein. Danach ging der Zug zum Kul-
turhaus JosefReichel, wo Anton Sikos Pfar-
rer der Gemeinde die zweisprachige Marr-
mortafel einsegnet. Die Festrede wurde von
Franz Galambos, Vorsitzender der Kultur-
komission der Selbstverwaltung gehalten.
Danach folgten Kranzniederlegungen von
Selbstvenvaltungen und Vereinen.

Die Vorlesung von Herr Roman Stampf:

Hochverehrter Herr Bischof, hochverehrter
Herr Staatssekretar, verehrte Festversamm-
lung, meine Damen und Herren!

Diesen so ereignisreichen Tag wieder 27.
Mai 2001 werden wir gewiss in die Chronik
der Kirche und der Selbstverwaltung der
Gemeinde Weindorf aufnehmen müssen.
Zur Anlass der Millennium Fahneübergabe
und deren Weihe zur Feier des Millenniums
gab uns sowohl eine hochrangigen Persön-
lichkeiten der Kirche wie auch der Regie-
mng die Ehre mit ihren Besuches. Die An-
wescnheit beider bedeutet uns eine aiiperge-
wöhiiliche Ehrung.

Mit Rücksicht aufdie zahlreichen anwesen-
den Gaste, die die Geschiclite unseres Dor-
fes nicht kenneii, sei es mir erlaubt, darüber
in Kürze ai rci'erieren. Da die Gründer der
Ciemeinde deutschsprachige Sicdler waren,
kommt mir als dcm Vorsitzenden der Deut-
schen Selbstvenvaltwg diese Aufgabe zu.
lch beginne mit der katastrophalen Lage

nach der Besetzung LJngams durch die Tür-
ken. Das Land lag in Schutt und Asche; das
Elend und die Hungersnot waren groR, an
Arbeitskraften fehlte es. Die Verantwortli-
chen erbaten Hilfe von den deutschsprachi-
gen LSndem. Dank vielversprechender Ver-
günstigungen erreichten sie es, da(3 sich
zahlreiche Siedlerfamilien in Ungani sich
niederliepen. Was man diesen versprach,
wie man sie empfíng, wasjene in ihrer neue
Heirnat vorfanden, auf all das möchte ich
jetzt nicht eingehen.

Bereits im Jahr 1696 existierte ein Siegel,
auf dem ein Löwe mit einer Traube und der
Inschrift Sigilium Borosgemuense zu sehen
ist. Daraus kann gefolgert werden, dap
deutschsprachige Siedler bereits im Jahre
1693 auf dem Temtorium der Gemeinde
sich niederlassen dürften. Ihre Lebensver-
haltnisse nach der Siedlung kennen wir bes-
tens. Ihr Glaube, ihr Fleip, ihre Sparsam-
keit, ihr Zusammengehörigkeit - und
Pflichtgefühl ihre Liebe zur neuen Heimat
verschaffte ihnen jenen Wohlstand, den sie
im Jahr 1946 hier zurücklassen inussten.

Freilich gab es Schicksalsschlage, die sie zu
ertragen hatten. Zu erwahnen ist die Pest,
die im Jahre 1739 die Anzahl von 58 Toten
forderte. Im Jahr 1831 brach die Cholera
aus auch mit zahlreichen Opfem. Die bei-
den Weltkriege dezimierten weiterhin die
Zahl der Bewohner.

Es lohnt sich, hier einen Augenblick anhal-
ten, an unseren Helden eine kleine Weile
gedenken. Der Erste Weltkrieg raubte 67
Personen der Gemeinde das Leben, nach der
Volkszahlungen vom Jahr 1910 waren das 4
% der Einwohner Leider lebt heute kaum
noch jemand, der diese Gefallenen kannte.
Im Zweiten Weltkrieg verloren 70 Weindor-
fer ihr Leben, ebenfalls 4% der damaligen
Einwohnerzahl. Es sind nur noch wenige,
die diese Kriegshelden kannten. Am Tag
der Gefallenen gedenken wir stets der Toten
beider Kriege; wir legen Kranze vor ihrem
Denkmal nieder, beten und singen.

Bezüglich der Dorfgeschichte sei noch er-
wahnt. dass die Gemeinde nach dem Zwei-
ten Weltkrieg 85 % ihrer deutschsprachigen
Bevölkerung durch deren Zwangsaussied-
lung verlor. F2rst hielten wir zum 55. Jah-
restag dieser Ereignisse eine Gedenkfeier.

Es gibt also Gemeinsames und Verbinden-
des zwischen den tíir das Vaterland Verstor-
benen und den zwangsausgesiedelten
deutschsprachigen Bewohnem von Wein-
dorf: alle ruhen in fremder Erde. Das
Schicksal versagte es ihnen, hier zu leben
und in hier zu sterben. Der Text und die
Meludie des ergreifenden Szózat
(Proklamalion an die Nalion), den zwei
hervorragende Patrioten gedichtet und kom-
poniert haUen, möge fürjeden Ungam seine
Gültigkeit behalten! SchlieBlich bleibe auch
dies nicht unerwalmt: Die Zwangsausgesie-

delten unserer Gemeinde fúhlten sich in
ihrem Herzen zu Ungam gehörend.

Dies war alles was ich iiber die Geschichte
unserer Gemeinde in Kür/e zu sagen hatte.
Wer davon mehr wissen möchte, der greife
zu dem Buch, Szülöföldünk Pilisborosjcnö -
[Jnsere Heimatgemeinde Weindurf, dem
Werk eines hochangesehenen Autorenpaa-
res.

Roman Stamfif

s e

helyett

A Budavidék Rt a tizenhárom üzletet magába
foglaló és a több mint 4 milliárdos évi forgal-
mat realizáló üzletláncával a térség meghatá-
rozó élelmiszer kereskedelmi hálózata.
A cég üzletpolitikajára mindig is jellemző volt
a változásokra való rugalmas reagálás, az ak-
tuális piaci helyzethez való igazodás. Az or-
szágban szinte elsöként, 1998-ban kezdte
franchise rendszerben müködtetni üzleteit
akkor a Csemege Julius Meinl partnereként.
De a kereskedelem még mindig a változások
folyamatát éli és a Csemegénél végbement
tulajdonos változás a Budavidék Rt-t is új
helyzet elé állította. Mivel az új tulajdonos
nem kívánja az eddigi együttműködést, így új
beszerzési társasághoz való csatlakozás kérdé-
se merült fel, hiszen az Rt. már korábban is
felismerte azt a tényt, hogy alapvetöen ez je-
lenti a beszerzési oldal stabilitását.
Hosszas - előzetes piackutatás eredménye-
kónt - a Társaság úgy döntött, hogy a Coop
láncoz való csatlakozás mellet müködteti a
továbbiakban üzleteit.
A Coop az ország egyik legnagyobb hazai
kiskereskedelmi lánca,, amely a bcszerzési
koncentráció mellett az értékesítésre, az egy-
séges arculatra is komoly hangsúlyt helyez.
Jelenleg mintegy 2000 botttal rendelkezik.
mintegy 200 milliárdos forgalmat realixál. A
Budavidék Rt a Coop Rt. régiós központján
belül az Alföld Coop-hoz csatlakozott. A
Budavidék Rt. kiemelt jetentöséget tulajdonít
annak, hogy üzleteiben széles cs bővülö áru-
választékkal, gazdag friss áru és zöldség gyü-
mölcs kínálattal fotyamatosan, - kéthetente -
megújuló akciókkal" ak-özel 200 félejó minő-
ségű és alacsony árkategóriajú márkatermék
forgalmazásával és a vásárlást kicgósxítö szol-
gáltatásokkal a vásárlási igényeket maximáli-
san kielégitse.

A Budavidék Rt
továbbra is várja

vásárlóit a megújuló
pilisborosjenői

Pilis Csemcge üzletében.

Kultúra - szabadidő - sport

Kézműves tábor Pilisborosjenőn

Két pöttöm, 5 év körüli lány, kezükben nemezlabda
formálódik. Kitartóan gyűrik, pörgetik az anyagot, hogy
kemény, pattanós játékká fomiálják.

Ez a kép fogadott, amikor fellátogattunk a Petöfí Sán-
dor utca végébe Ságiékhoz, ahol idén is benépesült a ház
július 9- augusztus 7-ig. A lakók visszajáró kis kézműve-
sek és a felnövekvő ügyes kezü, óvodás testvérpárok. Idén
az Onkormányzat, a helyi Karitász csoport, Vepperi Zol-
tán, Szimeth Géza és felesége támogatták a kézműves tá-
bort, melyért ezúton is köszönet. A tábor lakói és a szülők
nevében is köszönjük Ságiék kitartó munkáját.

eghívó

Ezúton tájékoztatom és meghívom te-
lepülésünk hagyományt és a nepművé-
szetet szerető lakóit a 2001. augusztus 3-
4-5-én megrendezésre kerülő Mezőköves-
di Matyó Napok rendezvénysorozatra.

A rendezvények helyszíne: Mezőkövesd
Főtér és környéke.

Dóra

A rendezvény ideje:

augusztus 3. 15-20 óráig
augusztus4. 10-20 óráig
augusztus 5. 10-13 óráig

A rendezvény előtt nemzetközi néptánc és
népmüvészeti bemutatók, folyamatos mü-
sorok lesznek a szabadtéri színpadon. A
Fötéren kézműves és népmüvészeti kira-
kodó vásárt tartanak.

Készülnek a labdák

A rendezvényt nagyszabású utcai felvo-
nulás zárja vasámap délután 15 órától a
Fö úton. Több ezres tömeg sorfala között
a résztvevő együttesek zenés, táncos fel-
vonulása búcsúztatja a rendezvényt. Az
érdeklödők bövebb tájékoztatást és felvi-
lágosítás a 336 240-es telefonon Soltész
Andrástól kaphataiak.
Jó szórakozást és kellemes kikapcsoló-
dást kívánok mindenkinek

Soltész András

FIGYELEM!

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaság-
tudományi Kara az alábbi másoddiplomás képzé-
seket indítja a 2001/2002. tanévben:

1. Közigazgatási gazdálkodás (5 félév)

Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy főiskolai végzett;égüek, ill. végzös
cgyetemi hallgatók

2. Informatikaimenedzsment (5 félév)

Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy főiskolai végzettségűek, ill. végzős
egyetemi hallgatók

3. Személyügyi szervező (5 félév)

Jelentkczhetnek: egyetemi, vagy toiskolai végzettségüek, ill. végzős
egyetemi hallgatók

4. Európai tanulmányok (4 félév)

Jelentkezhetnek: egyctcmi, vagy föiskolai vugzettségűek, ill. végzős
egyetemi hallgatnk

5. Mérnök közgazdász ( 5 félév)

Jelentkezhetnek: egyetemi végzettségűck mü.szaki, fízik-u. s, vegyész,
biológus, geológus, geofizikus, agrár, matematikus; számitástechnikus
végzettséggel, ill. szakirányú egyetemi, föi.skolai hallgatók

6. Orvos közgazdász ( 5 félév)

Jelentkezhetiick: orvosok (éves kreditpontkéntbeszámítható), ill. vég-
zős orvostanhallgatók

7. Gyógyszerész közgazdász ( 5 félév)

Jelentkezhetnek: gyógyszerész végzettségüek (éves kreditpontként be-
számító), ill. végzös gyógyszerész egyetemi hallgatók

8. Egészségügyi menedzsment (5 félév)

Jelentkezhetnek: egyetemi vagy főiskolai végzettségüek, ill. végzös
egyetemi vagy főiskolai hallgatók

9. Jogász-közgazdász (5 félév)

Jelentkezhetnek: egyetemi végzettségű jogász, végzősjogi egyetem'
hallgatók

10. Jogi szakokleveles közgazdász (5 félév)

(a Miskolci Allam- és Jogtudományi Kar kihelyezett kópzése)

Jclentkezhetnek: egyetemi vagy főiskolai végzettségü oklevcles köz-
gazdász, ill. végzős egyetemi vagy főiskolai hallgatók

A képzés helyszinei:

Budapest, Sopron; Székesfehérvár , illetve Szombathcly (csak inegfe-
lelö számú jelentkező esetén lehetséges)

Az előadásokat (a tematika fúggvényében) lehetöség szerint kéthctente
pénteken és szombaton, mig az Európa tanulmányok képzésnél hctente
egy hétköznapon, mémöki közgazdász képzés csetőn havonla egyszer,
csütörtök-péntek-s/. ombat napokoii tartjiik.

Tanévkezdés: 2001. szeptember 7.

További tájékoztatást nyújt:

a Kar Dékáni Kivatala Sopron (T/F: Fax 99/518-362, Rtf: 06-30-300-
3384)

és a Prognózis 2000 Alapítvány. Budapest ( 17I'':: 1-349-7543, 349-
6936)

Jelentkezési határidő: 2001. szeptember 1-ig, folyamatosan



Orvosi ügyeleti beosztás

l. Dr. CsúcsOrsolya
2. Dr. Kovács Levente

S. Dr. CsúcsOrsolya
4. Dr. Csúcs Orsolya
5. Dr. CsúcsOrsolya
6. Dr. Kovács Levente

7. Dr. Csúcs Orsolya
S. Dr. Kovács Levente

9. Dr. CsúcsOrsolya
lO.Dr. Kovács Levente
1) . 1 )r. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

12.Dr.
13.Dr.
14.Dr.
15.Dr.
ló.Dr.
17. Dr.
18. Dr.
19.Dr.
20.Dr.
21.Dr.
22. Dr.

Kovács Levente

Kovács Levente

Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Fehér Eszter
Fehér Eszter
Fehér Eszter
Kovács Levente

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Üröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Üröm,Kevélyu. 2091/II.

23. Dr. Kovács Levente

24. Dr. Fehér Eszter
25. Dr. Fehér Eszter
26.Dr. Fehér Eszter
27.Dr. Kovács Levente
28.Dr. Fehér Eszter
29.Dr. Kovács Levente
30. Dr. Fehér Eszter
31 .Dr. Kovács Levente
01. Dr. Kovács Levente

02. Dr. Kovács Levente

351-410
06-20-9535-187
350-847

Éjszakai
ügyeletí
idtíszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
14uo-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöt csütörtökig a sürgóssegi eflátást biztositjak

sz

cs

8-13-ig Dr. PéteriTy L. (Urom rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Uy (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szitvia ( Uröni rvnd.)
13-18 Dr. Venesz Ilona (Pbj. lend)

8-13-ig Dr. Venesz Ilona (Urom rend.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Uröm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács Gyérgy (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterfty L. (Oröm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350. 733
350-224

336-308
350-224

Pedikűr-manikűr!

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést

vállalok!

Házhoz is megyek!
350-662; 06-20-410-8614

A Nagykevély Gyógysxcr-
tár nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12óráig

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifúgák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759; 06-20-938-5373

Biztosítás kötése, befektetési tanácsadás hívásra az Ön
lakásán, vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet, vállalkozások biztosftása stb.
Hitelfedezeti biztositások gyors ügyintézéssel !

Wv/on/Tel. /fax: 06-26-343-664 Mobil: 06-20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Uröm Pf. 11.

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelőanyagok, betonele-

mek. cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok,
sóder, termöföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitva tanás:
hétfötől-péntekig7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO, TIPPMIX,

hfrlap vasáraap is kapható a PENGOBEN!
Pbj. Főút. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 ; 14-17 ;P: 7-12 , 14-17

Szom:7-13; Vas: 8. 10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenő, Iskola u. 16.

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

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti Betéti T rsaság
2097 Pilisborosjenő Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fűtőberendezések, szellőztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vizellátás, csatomázás, külsö csatomabekötések tervezé-
se és a kivitetezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.

ÁIIateletíeI toolt
i'arjavásádóilNlísborogenön aF8>t47<ben>
aTemploian sarfcSntóvákU^iBegaiIöaat

Nystyatatás
itRmpéntBlBg7-'u. töl t2-jg itoe 14.R t. S.-ig.,

szBmt>atw7ia-tól t2-fg
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SUZUKIKÓWI

Még mindig ügyelünk a részletekre...!
(Nagy sikerű akciónk folytatódik!)

Akár az első 9 hónapot mi fizetjük On hclyett!

Wagon R+, vagy Swift 1 millió forint hitelnél 15.600,- Ft/hő
<+ CASCO mentesség, vagy Fizetett Szabadság!

vagy
"S jelentős készpénzkedvezmény!

Í 40 %-t6I CASCO mentesség!
3 Használt Suzukik már 200.000,-Ft beflzetéssel, havi 22.000,-

ft törlesztéssel!
WJVW. "^ícr'r-ti7. .... ff. ukiromai

^lVW.vezess. im

Ha Suzukit szeretne, a Rómait keresse!
Cfm: Bp. III. Rákóf/i u. 33.

Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445
Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

FT>>T>TTTTTT>TT>T>TT>>TV>TVWTWTWWW7T>TWV>T-*'Wy<l

BIZ OSÍTÁS
Hitelfedezeti biztosítások

kötése, jövedelem igazolás
nélkül!

hétfőnként 15-17 óráig a
pilisborosjenői
polgármesteri

hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁI.TATÓ

KFT
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás kíil-

földieknek is, számitógépes adalfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közreműködés

Elsősorban Pilisborosjenö, Uröm. Budakalás? teriiletén
lévö ingatlanok kö'/.vetilése

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218-531

Félfogadás: kedd. péntek 11-19;
szombat: 10-14

Ügyvezetö ígazgató: Keréiiyi Jstván
Hirdetotibla az ökelme méteriru Bíletnél!

ÜGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Ilédi ügyvéd
a Pest megyei (Jg)'\'édi Kamara tagja

Bt-k alapitása az új gazdasági törvény szerint.
Örökösödési. hiizassági, polgarjogi, berleli,

megbizási, adásvétcli szerzödcsck, stb...
Végrendelet elkcszitcse. Jogi taiiácsadá-

Bejelentkezni lehet.
hctköznap ll-19közötta

336-504-es telefonoi)

Alapította: az Önkonnányzat KépviselÖ Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkeszté: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztőség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö 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: aMagyarPosta
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Augusztus 20.
Nagy érdeklődés kisérte az Önkor-
mányzat által rendezett ünnepséget. A
Színjátszók vers összeállítása után
Szegedi Róben polgármester mondott
beszédet, majd átadta a falu új dísz-
polgárainak az adományozó oklevele-
ket. Bauer Alfonz, Czigány Ferenc,
Hobl Jánosné, .- rövid beszédben
mondtak köiszönetet-. és posztumusz,
,Blrkl László kapqtt díszpolgári címet.
;Áz ünnepség az ímmár hagyományos
'baráti beszélgetessel ért yéget.

ALAPÍTSUNK IFJÚSÁGI SZERVEZETET!

A Hirmondó júliusi számában megjelent Soltész András drámai hangú cikke az iQúság helyzetéröl, és
arról, hogy ifjúsági szervezetet kellene alapítani falunkban. A Civil Kör néhány tagja lelkesen támogatja
ezt a gondolatot, akár cserkész, akár úttörö, akár más ifjúsági szervezet formájában.
Ezén a CIVIL KÖR következő ülésén

szeptember 11-én, kedden délután 6 órakor a Művelődési Házban
ezt a témát kivánjuk megbeszélni. Ez csak egy kötetlen beszélgetés lesz, mintegy előkészítve a témát az
Önkormányzat részére. Mivel a kezdeményezés csak akkor lesz sikeres, ha mindnyájari összefogunk,
ezúton hívjuk meg az Onkormányzat, az Altalános Iskola, a müködö egyházak, a Községyédő Egyesü-
let és más civil szervezödések vezetőségét és érdeklődő tagjait. Várjuk természetesen az érdekelt szülo-
ket is, és a FIATALOKAT - hiszen RÓLUK LESZ SZO ;

di-FáyÁrpád

PILISBOROSJENŐ DÍSZPOLGÁRAI

Kedves Olvasók! Sorozatot indítmk, amelyben bemutatjuk azokat a
kiváló embereket, akik elnyerték mindannyiunk szeretetét és bizalmát, s
a képviselötestület szavazata alapján díszpolgárai lettek falmknak.
Elsöként köszöntjük Bauer Alfonz urat, aki 200J. augusztus 20-án lett
díszpolgárunk.

Bauer Alfonz egykori pilisborosjenői lakos nem a saját akaratából, de
jelenleg Németországban él Heidenheim városban nyugdíjas tanárként.
1925. szeptember 6-án született Pilisborosjenön, iskoláit helyben, majd
a Tanárképző Főiskolát Budapesten végezte el. 1946-ban kitelepítették.
Heidenheim városában elöször általános iskolai tanárként helyezkedett
el és dolgozott, később ugyanennek az iskolának az igazgató helyettese
lett.

Bauer úr ma is szereti szülőfaluját, s mint lokálpatrióta ö tartja a kap-
csolatot a kitelepített és az otthon maradt pilisborosjenőiek között. Er-
demei számosak, a teljesség igénye nélkül néhányat felsorolunk:
. szervezésével a Heidemheimhez tartozó Steinheim község testvér

községe lett Pilisborosjenönek. Ezzel elindult egy olyan folyamat,
melynek az volt a célja, hogy segítse Magyarországot, ezen belül
szülöfaluját. Egyik német újságcikk öt nevezi a "magyar motor"-
nak. i

. rendszeres pénzadomány- és ruhagyűjtéseket szervezett kint Né-
metországban Pilisborosjenő községjavára,

. neki köszönhetjük templomunk toronyóráját az ütöszerkezetekkel
együtt, a szentelésre nagy ünnepség keretében került sor, számos
német vendég látogatott akkor haza. Az 1983. évi Búcsúval össze-
kötött szentelést a templom bejárati folyosoján réztábla is megörö-
kíti, a világon szétszórt pilisborosjenőiek adományaként,

. Bauer úr könyvet in német nyelven községünk helytörténeti neve-
zetességeiröl,

. templomunk színes ablakai közül egynek költségeit az ő általa
összegyűjtött adományok fedezték,

. főszervezője a kétévenként egyszer Németországban, egyszer
Piliborosjenőn megtanott hagyományos Búcsúnak.

Bauer Alfonz urat a német állam Baden-Würtenberg TaUományajavas-
lata alapján a Szövetségi Köztársaság Szolgálati Keresztjével már ki-
tüntették Heidenheimben, ezen az ünnepségen falunk részéről Mayer
Róbert képviselő úr voltjelen.
A Pilisborosjenői Díszpolgár kitüntetést arra igazán méltó személy kap-
ta meg, szívböl gratulálunk, sok erőt ésjó egészséget kivánunk!

Galambos Ferenc

a Kulturális Bizottság Elnöke

-^
A díszpolgári címek átadása

Atartalomból ^tartalomból

. Diszpolgárok {t. ttldal)

. Egyházi faírek ( 2. oldal)

. Kultura(4. oldal)
'3>^.B<a>-a'fe**^^ar-

. Bartha Ágnes kiállításáról ( 5. oldal)

. Felhívások

. Hh-detések



A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. SZEPTEMBER HAVI HÍREI

Imaszándék: Hogy a harmadik évezred fíatal-
jai megtalálják azt a mély eseményt, ami éle-
tüknek értelmet és féket ad!

02. Évközi22. Vasárnap
Jó barátok, ismerősök a nyaralás után megkér-
dezik, hogy jól sikerült-e anyaralás. Kipihen-
ted-e magad? Ért-e olyan sok öröm, ami eröt
adhat a következő nyárig?
E kérdésekre néha a feleletben negatívum is
elhangzik. A lehangoló, sikenelen élmények-
nél biztatást kapunk. "Majd jövőre jobban fog
sikerülni, örülj, hogy annyi szépben volt ré-
szed!"
Igen, ilyen az életünk is. A sikemél erönk
növekszik, de szeptemberben már gyakran
felhö mögött tanyázik a fény. "Ne búsulj" -
mondja a szeptember, sok örömet, eröt gyuj-
töttél a nyáron, s mennyit émek ezek, majd
kipróbálod!"
Lelki életünkben is ez megy végre. Istennel
lenni napfény, derű, de nélküle elveszettnek

Kedves Borosjenó'i Polgárok!
Őnök előtt bizonyára jólismert, hogy fa-
lunkban 1996. óta működik Karitász Cso-

port, ma már tíz taggal. Reméljük, hogy
az Önkormányzat udvarában található
Jótékonysági Boltunkat is felkeresik
szombatonként, akár vásárlóként, akár
pedig adomány felajánlóként. Nos, ennek
a kis boltnak a célja - azon túl, hogy jó
minőségü, még használható dolgokkal
(ruhanemű, háztartási cikkek, bútorok)
lássa el a rászorulókat képletes össze-
gért - a befolyt pénzböl évente két nagy
kirándulás szen/ezése: idó'seink, illetve a
gyermekek számára.
Idén Majkpusztát és Tatát kerestűk fel
idős barátainkkal. Megtakarításaink ja-
va része azonban a Héregen található
Karitász tábor költségeit fedezte, ahol
az általános iskola által kiválasztott 20

tanuló nyaralt 8 napon át, Juhász Já-
nosné vezetésével, akinek beszámolóját
olvashatják.

Karitász Tábor Héregen,
2001 nyarán

Nagy izgalom és szervező munka elözte meg a
héregi táborozást idén is. Rengeteg programot
állitottam össze, az elvem az, hogy nézzünk
körül hazánk városaiban, melyek Héregröl
különjáratú autóbusszal elérhetök. Az idén
Székesfehérváron és Tatán voltunk. Mindkét

Helyreigazítás
A Pilisborosjenői Hírmondó 2001. agusztusi számá-
ban a Pilisborosjenő Község Önkormányzat 2001.
évi költségvetéséröl szóló helyi rendelet módositásá-
nál a helyi rendelet kihirdetésének dátuma tévesen
jelent.
A helyi rendelet száma helyesen:Pilisborosjenő Köz-
ség Önkormányzat 11/2001./VIII. 06., rendelete az
önkormányzat 2001. évi költségvetéséröl szóló
5/2001. (1V.5./ sz. helyi rendelet módositásáról.

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes J'egyző

látjuk az életet. Ha úgy érezzük, hogy nincs
velünk, keressük, míg meg nem találjuk!

08. Szombat Kisboldogasszony ünnepe

09. Evközi 23. Vasárnap
Az igazságosság, jog és kötelesség. Az igazsá-
gosság azáltal emelkedik ki az erények közül,
hogy eligazítja az emben a másokra vonatko-
zó dolgokban. A többi erény mindenkit csak a
saját dolgában tesz tökéletessé, hiszen csak
önmagában szemléli. Ennek következtében
annyi joga és kötelezettsége van az embemek
a másik emberhez,' hogy ezt még felsorolni
sem könnyü.

16. Evközi 24. Vasárnap
"Ahol a társadalom megszilárditásáról és az
emberi nem boldogításáról volt szó, ahol a
szellemi és anyagi kultúra előmozdításán kel-
lett munkálkodni, ahol gyomot kellett a lel-
kekből kiszedni és palántákat ültetni, ahol a

kirándulásról élményekkel gazdagon tértünk
vissza. Véleményem szerint idegenvezetö nél-
kül nem szabad kirándulni. Mindkét alkalom-

mal részletes bemutatást kaptunk az éppen
látogatott város multjáról, történelméröl, jele-
néröl és jövöjéröl. Tatán a kisvonatozás, hajó-
zás az öreg tavon és a vár megtekintése a fö
program, Székesfehérvár belvárosa és a Bory
vár lenyügöző volt. Külön élmény volt a vár
bástyáinak "bevétele". Kiadós, fínom ebéd a
STOP étteremben. Fagyizás természetesen
elmaradhatatlan. Borbár Márta tanámő vezeté-
sével és irányításával helyben többször is ki-
rándultunk. K.ülönböző ügyességi játékokat,
vetélkedőket szervezett a Márta. Eredményhir-
detéskor a kapott ajándékokkal, nyeremények-
kel nagy örömet szereztünk gyermekeinknek.
Pénteken a szentmise előtt lányaink és fíaink
rózsafíizért imátkoztak Galgóczi Andrea, Kiss
Enikő, Bodi Barbara, Bodi Renáta, Kovács
Kitt és Kovács Fanni vezetésével. A vasárnapi
nagymisén teljes létszámmal résztvettünk.
Mindenki kapott - már hagyományosan - Igy
imádkozzatok c. imafüzetet névreszólóan.

Hétközben megtekintettük a tájházat amit
irigykedve néztünk, mert nekünk nincs ilyen.
Szombat este szülői beleegyezéssel és fel-
ügyeletemmel diszkóban voltak nagylányaink
és nagyon jól érezték magukat. Társasjátékoz-
tunk, legóztunk, gyöngyfíizést nagyon szeret-
ték.
Búcsuestünkön vendégül láttuk Levente Péter
(Móka Miki) és Török György művész urakat
(L.P. Héregen lakik). Színvonalas müsort ad-

Tisztelt Borosjenőiek!

A helyi Német Kissebségi Onkonnányzat
és a he1yi Deutschklub gyertyás felvonu-
lást rendez a Rozália Kápolnához. Idö-
pont: szeptember 3-án 20 óra.
Találkozunk a Budai út és a Steinheim út

sarkán. Gyetyát minden résztvevönek biz-
tosít a Karítász Csoport.

A Rendezők

családi életet kellett megszilárditani, a n6t
fölemelni és a gyermek életét megmenteni,
ahol a lenézett testi munkát kellett megneme-
síteni, rabszolgákat felszabadítani, ahol elszál-
lott egy nehéz sóhajtás a betegek ajkáról, a
KERESZT mindig ott volt, hogy mindenkor
az elsők között, gyakona egyedül enyhítse a
szenvedést, emelje az elesettet, magához ölel-
je az elhagyottat, eröt, barátságot, meleget,
fényt árasszon..."

(Tóth Tihamér)

23. Evközi 25. Vasárnap

30. Evközi 26. Vasárnap
A biblia hozzátartozik a keresztény müvelt-
séghez. Benne végigjárjuk az isteni kinyilat-
koztatás útját a világ teremtésétől kezdve,
Urunk megtestesülése, születése , az utolsó
vacsora és az Eucharisztia, az Olajfák hegye
és a Kálvária misztériumáig.

(XXIII. János Pál pápa)

tak. a gyermekeink nagyon élvezték. Pétertől
mindenki kapott egy nagyon szép dedikált
lemezt. Müvészek is kértek tőlünk müsorszá-
mokat. A kérés eléggé váratlanul én bennün-
ket. A röktönzés j 61 sikerült. Alsótagozatos
lányok táncoltak. nagylányok énekeltek Zeke
Csilla nagyon szépen szavalt. Vendégeink
megköszönték a müson. Dicsénék gyermeke-
inket és a felkészitő tanárokat.

Szervezői és táborvezetöi minőségemben kö-
szönetet mondok támogatóinknak. Személyes
kapcsolataimat felhasználva, rengeteg idő és
még több telefonálás, kérö levél és fax elkül-
désének eredménye, hogy gyermekink
duskáltak a földi javakban. Köszönet minden-
kinek, aki e nagy feladat megoldásában segí-
tett és nem gátolt.
Támogatóink: a Föegyházmegye Karitász
Igazgatója, Ecsy Gábor főtisztelendö úr, aki a
táborhelyet és a szállítást biztositotta, Penta
Kft, Pébo Bt, dr Szabados Mihály. Meditop
Kft, Sikos Antal, Kiss Lászlóné készpénzzel
segítettek. Zsíros Attila és Kiss Zsolt nyársa-
kat készített. Blaskó Lajosék tqjás, Lassel
Jánosékjégkrém, Danesita Kft, HBB Bt, Mizo
Baranyatej, SVE Hungaria, Kerry Hungária,
Jonson, Komlós ABC, Szobi Szörp, Sio
Eckert Kft., Apenta és a gyermelyi pék, aki
Héregre szállított 2 alkalommal nagyon fínom
szeletelt kenyeret.
A tábor sikeréröl csak annyit, nem akartak
hazajönni 30-án. Kérlelték, hogy maradjunk
még. Ez lehetetlen volt, hisz jöttek az ujabb
táborozók.

Liebe Weindorfer!

Die Weindorfer Deutsche Minderheit
Selbstverwaltung mit am der Weindorfer
Deutschklub veranstaltet eine Lichtpilger-
weg zur Rozalia Kapelle.
Zeitpunkt: 03. September um 20 Uhr
Treffpunkt: Budai und Steinheimgasse
Ecke.

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321

Cím: 2097, Pilisborosjenö Pf. :23
E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.
hu

E-mail(SMS):
pbjpolgarorseg@sms.pgsm.hu

Számlaszám: 65700093-
10115387

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

R

Pengő
Ingatlaniroda

Pilisborosjeiao
FŐU.2.

^06-26-336-593

EPÍTŐIPARI-MŰSZAKI
ELLENŐRZÉS-MŰSZAKI

VEZETÉS

EWZ Mérnöki Iroda

Telefon/Fax
06-1-242-4393

rtf/ 06-309-324-453

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfízetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag
Társas összejövetelek, névnapi és születésnapi

rendezvényeket
vállalunk, 30 toig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

i Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)

Ingatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat kere-

sünk.
Erdeklödni lehet:

Nagy István
06-26-336-118
( este 6 óra után),

illetve Pilisborosjenön a
Györgyi butikban

SZEPTEMBER 1-TŐL
SOLARIUM

BOROSJENŐN AZ ERDŐ U. 4. SZ. ALATT
40+31 SPAGETTI CSÖVES

ARC ES DEKOLTÁZSBARNÍTÖ GÉPPEL

NYITVA TARTÁS
H-P: 06-22
SZ-V: 08-22

MÁS 1DŐPONTOKBAN EGYEDI 10ÉNYEKHEZ 1S
ALKALMAZKODUNK!

BEJELENTKEZÉS:
336-150

VARJUK KEDVES VENDÉGEINKET;

R

R

oni szépségszalon
új szolgáltatásokat kínál Holgyeknek és Urak-

nak!
Kényeztesse magát és kérjen pedikűrt,

vagy manikűrt svédmasszázzsal, vagy frissitö illó-
olajos talpmasszázst.
Ennyi Önnek isjár!

Hivja most Szegediné Sebestyén Agnest
a 336-961-en vagy a

06-30-972-9182 mobilszámon és kérjen időpontot.
Házhoz is megyek!

(A szalon Pilisborosjenön a Fö út és a Templom u
sarkán található)

Helyi tuzoltók
telefoiiszámai

06-30-3-464-911
( Koii'ilós Tibor paranesnok)

16-30-9-327-097
(ICucsera László elaök)

A vizes zokni esete a tengerrel

Kivágták azt a gyönyörű, egészséges, 60 éves
fát az óvoda udvarán! Jó volna tudni - akár
ezen újság következö számában -, hogy kinek
az ötlete volt, kivel beszélte meg, ki döntött, és
ki volt az a sok-sok ember, akit erről nem kér-
deztek meg (pedig bizonyára nemet mondott
volna). Azóta csak a harmadosztályú veszélyes
hulladéknak számitó aszfalttörmelék-terítésben
gyönyörködhetünk, mert felnézni nem érde-
mes már. Hogyan neveljük így gyermekeinket
a környezet védelmére, mit mondunk azoknak,
akik megkérdezik a miértet? Azt mondjuk,
hogy kivágtuk, mert mozgott a kerités? Talán
még a legkisebb kiscsoportos is ezt kérdezné
ekkrr: miért nem a kerítést csinálták meg?
';gy látszik, ez a logika túl bonyolult a felnőt-
tek számára. Persze nagyon csodálkozni nem
kell: vannak sokan, akik hektárszámra irtanák
az erdöket, és lakóházzal építenék be (és saj-
nos épitik is) a mezőgazdasági földeket. Szó-
val ez a fakivágás olyan, mint kiszárítani a
tengen, men vizes lett a zokni.

Körtvélyesi Tibor

Megkérdeztük az Onkormányzatot. A ki-
vágásra a fa korhadása, közvetlen élet-
veszély miatt került sor.

A ST. erk.

Magánindi'tvány rágalmazás miatt

Nem tudom, van-e olyan pilisborosjenői lakos,
aki képes volt végigolvasni a Pilisborosjenői
Hírmondó júliusi különszámát. Közpénzen, 10
oldalon át magánvéleményeket olvashattunk
egy képviselő állítólagos viselt dolgairól. Az
aláirók nyilván a célszemély lejáratásán fára-
doztak, de a szöveg és a tartalom annyira zava-
rossá sikeredett, hogy remélhetöleg ellentétes
eredményt értek el.
Mindazonáltal az aláírók nem mulasztották el
megismételni a júniusi számban Heves Ilona
által felvetett csatomatársulati ügyet, melyben
bizonyos aláírások hitelessége állitólag meg-
kérdojelezhető. Ezen űggyel kapcsolatban
megemlitették az én nevemet is, de olyan ösz-
szefúggésben, mintha bűncselekményt követ-
tem volna el. Semmi kifogásom, ha valakinek
rossz, vagy lesújtó véleménye van rólam vagy
közéleti tevékenységemről, ilyen lehet nekem
is. Azt sem bánom, sőt örvendek, ha ezt közzé-
teszi. Ellenben ha nyilvánosan büncselek-
ménnyel kívánnak vádolni, akkor annak követ-
kezményei keletkezhetnek. Tájékoztatom tehát
a tisztelt olvasókat, hogy Küller János, Mayer
Róbert, Zsitnyányi Attila és Heves Ilona ellen
rágalmazás miatt magáninditványt adtam be a
Budaörsi Városi Bírósághoz.

Körtvélyesi Tibor

Köszöntés !
A Pilisborosjenöi Polgármesteri Hivatal és a falu minden lakosa köszönti
Nagy Sándor, Patak u. 20. sz. alatti lakost, aki 2001. augusztus 5-én volt 90 éves.
Kívánunk neki és Kedves Feleségének erőt, egészséget, és nyugalmas életet!

^i



REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

A HÉT MINDEN NAPJARA

HÉTFÖ:
1500-1600 NÉPTÁNC
1600-1700 OVISNÉPTÁNC
1800-2100 NÉMETDALKÖR

KEDD:
15<x)-1700 JAZZBALETT
17<)0-2000 KARATE
20a>-2300 PING-PONG

SZERDA
16()0-1700
16'5-1700
1730-1830
1830-1930
20a)-23°°
1800-1930

OVIS NÉPTANC
KÉZMŰVES /BÜFÉ/
AEROBIC
N01TORNA
PING-PONG
MAGYAR DALKÖR

CSÜTÖRTÖK
1500-17()° JAZZBALETT
17a)-20a> KARATE/NAGYTEREM/
2000-2300 PING-PONG
CSÜTÖRTÖK
1400-1600 NYUGDÍJAS KLUB
1600-1800 SZÍNJÁTSZÓ
Páros héten
1000-1200 KISMAMAKLUB

Kultúra -szabadidő- sport

A Művelődési Ház szeptemberi
Rendezvényei

A Reichel József Müvelődési Házban szeptem-
ber 3-án indulnak újra az állandó foglalkozások
és az idei ösz rendkivül gazdag lesz idöszaki
rendezvényekben. Tervezünk egy kiadványt,
amely részletes információkkal minden pilis-
borosjenöi lakoshoz eljut. Elözetesen három
programot ajánlanánk a családok fígyelmébe!

Újra indul utazásunk a történelemben és a világ-
ban. Minden hónap második és negyedik szom-
batján 10-12-ig várunk minden bátor "utazót".
Az utazások most is eredeti népi játékokkal,
zenékkel, fantáziajátékokkal és egyéb furfangos
úti eszközökkel történnek. Elsö utunk szeptem-
ber 8-án Magyarország rejtelmes vidékeire ve-
zet el minket. Hazánk gazdag szokásvilágából a
szeptemberi (Szent Mihály havi) jeles napokkal
ismerkedünk meg bövebben.
Szeptember 22-én Ázsiába utazunk. Azsia ha-
talmas kulturális kincseit egy utazás alatt termé-
szetesen nem fedezhetjük fel, ezért most Kínába
vezet utunk, ahol többek közt irnokképző, pálci-
kával evö művész és a varázslatos sárkányfogó
vár minket! (Ázsiai utunkat november 10-én
folytatjuk)

PÉNTEK
1730-1830 AEROBIC
1830-1930 NÖITORNA
2000-2300 PING-PONG

Könyvtári nyitva tartás:
Hétföéspéntek 17-18.30
Szerda9-12-ig

Nebuló alapítvány
ezúton tájékoztatja a tisztelt érdeklődöket
2001. évi majus 28-i kuratóriumi ülésének
határozatairól:
A számviteli politika2001. január 1-jétöl
hatályos módosítását a kuratórium jelenlévő
tagjai elfogadták, csakúgy, mint a 2000. évre
szóló közhasznúsági jelentést, valamint az
egyszerüsített mérleget 188 000 .- Ft mérleg
főösszeggel.
A rendelkezésünkre álló pénzből a
2000/2001. tanévben könyvjutalmakra és
táborozási költségek csökkentésére költöt-
tünk.
Ezúton is köszönjük mindazok segitségét,
akik fontosnak érezték a pilisborosjenöi is-
kolások támogatását! S szívesen fogadjuk a
jövőben is.

Második ajánlott programunknak szomorú aktu-
alitása lesz. Ugyanis programunk a
"Nyárbúcsúztató" visszavonhatatlanná teszi,
hogy a nyárnak sajnos vége. Szeptember 9-én
10-18-ig a sponpályánál mégse szomorú ünnep-
re gyűlünk össze, hisz a program tartalmas ki-
kapcsolódást nyújt a család összes tagjának.
Gondoltunk a legkisebbekre is, akik a
Bébiiátszóban múlathatják az időt. Itt életkoruk-
nak megfelelő játékok és szakképzett asszisz-
tensek várják a kicsiket. Az óvodásoknak és
kisiskolásoknak különleges Asztali 'átékokkal
kedveskedünk. Az üzletekből jól ismert játéko-
kon kívül itt lesz a tangramm a trisakk a pöckö-
16s foci és sok egyéb különlegesség. Gondol-
tunk a nagyobbakra is, akik betekintést nyerhet-
nek az Óriás i'_ékok birodalmába. IU minden
játék a szokottnál kicsit nagyobb, kicsit másabb.
Lesz itt lufidurrogtató, óriásvirág és óriástalp. A
család minden tagja "őrjönghet" hatalmas Gy^
miszobában résztvehet tréfás Vetélkedőben,
ahol beugratós kérdések és feladatok várják,
kipróbálhatja erejét a Lova i árviadalban söt
megmutathatja ki a legkakasabb kakas a Kakas-
viadalban.

Varázslatos utazásra hívunk minden 4-14
éves gyermeket ésjátekos kedvű felnottet
A PIÜSBOROSJENÖI REICHEL JOZSEF

MÜVELODESI HAZBA,
ahol különböző népek dalaivaljátékaival,
letünt korok szokásaival ismerkedhet meg.

2001. 09. 08. SZENT MIHALY HAVI
VIGASSAG

(Magyar népi játékok)
2001. 09. 22. AZSIAl.
2001. 10. 13. VADNYUGAT
2001. 10. 27. AZÖKORIRÖMA

Harmadik immár hagyományos rendezvényünk
a hónap végén 29-én tartandó Szüreti Mulatság.

A Pilisborosjenőért Alapítvány a kultúra támo-
gatásáén minden évben különböző közösségi
rendezvényeket szervez. Az elözö években Ala-
pítványi Esteket, gyermekmüsorokat rendez-
tünk. 1998-ban a Szüreti Mulatság és Szureti
Bál szervezésével bővült az általunk támogatott
kulturális müsorok sora. Ezt a hagyományte-
remtö programot szeretnénk az idén is megren-
dezni. Ahhoz, hogy a rendezvény szines és szin-
vonalas lehessen támogatókat, keresünk.
Pro ramunk: 15 órakor felvonulás Fő út- Ilona
utca- Budai út résztvevők: néptáncosok, fúvós
zenekar, majorettek, kézilabdások, focisták be-
öltözött polgárok, hintók, lovasok, szinjátszók,
borosgazdák.
A három buszmegállóban 1-1 borosgazda várja
és kinálja a felvonulókat fínom szőlővel és bor-
ral. A Művelödési Házhoz visszaérkezve kultu-
rális bemutatókkal fol>'tatjuk a Mulatságot. A
helyi amatőr müvészeti csoportokon kivül a
szomszéd községekböl is érkeznek vendég mű-
vészek.
20 órakor kezdödik a hagyományos Sváb Bál.
Támogatásával lehetövé teszi rendezvényünk
szinvonalas lebonyotítását. Alapitványunk a
felajánlott összegröl igazolást állít ki és a ren-
dezvényen a támogatóknak külön reklámozva,
köszönjük meg, hogy segítségükkel megvaló-
síthattuk elképzeléseinket.
Alapítványunk számlaszáma: 11703006-
20050973 Bp. OTP III ker. fiók Flórián tér.
Felajánlását személyesen is megteheti, ahol még
bövebb, részletesebb felvilágosítást kaphat az
Alapftvány titkárától:
Bereczkiné Szendrey Eva
Tel: 336-377 336-480
Kulturális rendezvényeinket a korábbi években
is márjelentös szponzori támogatásokkal tudtuk
színesebbé tenni, kérjük mindazokat, akik már
eddig is sokat segítettek, s kérjük" mindazokat,
akik eddig még nem tették meg, segitsék, támo-
gassák a kultúrát, a helyi kezdeményezéseket,
gyermekprogramjainkat és faluközösségi ren-
dezvényeinket.

A csattanó itt is a végére maradt. Mindhárom
program ingyenes a község minden lakójának!
Mindenkit várunk sok szeretettel:

A Müvelödési Ház dolgozói

2001. 11. 10. AZSIAIL
2001. 11. 24. DELAMERIKA
2001. 12. 08. A MIKULÁS FÖLDJEN
(Eszak Európa)
2001. 12. 22. JÁNOSVITÉZ

Az utazás minden alkalommal
10-12 órái tart!

A BELÉPÉS INGYENES!

Pilisborosjenőn számtalan kiváló muvész él,
közülük Bartha Agnes ötvösművész - egyik
legrégebbi lakónk (3 éves kora óta él itt) -
ajándékozott meg bennünket egy kivételes él-
ménnyel. Az alábbiakban közöljük a Művelő-
dési Házban 2001. auguszíus 16-án megnyílt
ÜZENET cimü kiállításán elhangzott ünnepi
beszédet, melyet Ribáné Horváth Enikö mon-
dott el, valamint egy művészettörténész szemé-
vel írott beszámolót Jenei Gyöngyitől.

Ezen a mai estén gyönyörű alkotások vesz-
nek bennünket körül. Remekművek és tündéri-
ek is egyben. Bartha Agnes munkái.

A remekmüröl és a tündériröl így ír Márai
Sándor Füveskönyvében:
"Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe
sikeruljön, s időtlen ragyogással kápráztassa
és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség,
a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell va-
lami más is. A remekműben van valamilyen
tündéri elem is, mely csodálatos fényével átsu-
gárzik az egészen, oly gyöngéden és megejtő-
en, mint ahogyan az északi fény világít a nyári
ejszakában, valószerütlenül s mégis fényszerű-
en, rflert látni és olvasni is lehet mellette."

Bartha Agnes többedíziglen művész család-
ból származik: szulei festök, nagyapja szob-
rász volt. O maga az ötvösművészetet válasz-
totta kifejezöeszközéül. Csodálatos ékszerek
mellett faliképeket, órákat, tükörkereteket,
festői babák arcát alkotja zománcozással.
Megrendelésre készített szakrális témajú alko-
tásai a budapesti Baross Gábor telepi katolikus
templom Keresztútja és négy Evangélistaja, a
vatikáni magyar kápolna míves kis szekrénye,
a bécsi Szent Márk- templom meditációs fe-
születe, a pannonhalmi apátság díszmise-
könyvének borítója. Szintén jelentős munkái a
kalocsai érsekség és a pécsi Pannónia Szálló
faliképei, a veszprémi Pósa-házban a magyar
Külkereskedelmi Bank Madár-óraja.

Az eljárás , amellyel az ötvösdarabok ké-
szülnek, nagyon különleges, ma már Európá-
ban sehol sem használják. A zománc helyét
Agnes úgy alakítja ki, hogy az egyik oldalról
domboritja, majd a másik oldalról cizellálással
megerösiti. (A 17 - 18. században igy készi-
tették az erdélyi ötvösmunkákat.) Majd aláraj-
zol a zománcnak, amelyet - szokatlan mó-
don - alapozás nélkül visz föl a felületre. Igy
ezek a rajzolatok kiégetés után valami egészen
titokzatos, misztikus, ezüstös fényt kapnak.

Az 1686 óta működő limoges-i zománcgyár
tradicionális alapanyagait használja föl - az
égetéskor is különös módon. Mig más ötvösök
a technika segítségevel kontrollálják az égési
folyamatot, addig Ágnes "kommunikál" a ke-
mencével, úgymond "szerelemre" éget. Meg-
érzi, mikor jó, hiszen ami a kemencében van,
nem tárgy, hanem élőlény! S mindezt 100 C
fokkal magasabban, mint a hagyományos zo-
máncozóeljárások...

Bartha Agnes állandó ingajáratban él. Rend-
szeresen állít ki Dél-Franciaországban, Bécs-
ben, Grazban. S az origó, a kiindulási pont :
Pilisborosjenő, az igazi haza, ahol három éves
kora óta lakik, hiszen szülei mint művészek itt
kaptak lehetőséget több társukkal együtt; s
amely elég kicsi és személyes ahhoz, hogy
igazán otthon legyen benne. Talán éppen ez
indokolja, hogy élete fontos állomásaként örül
ennek az alkalomnak.

A velünk történő események mind-mind
üzenetek, csak sajnos keveset énünk belőlük,
mert nem figyelünk eléggé rájuk. Hiszen ké-
nyelmetlen és fárasztó a dolgok mögé nézni,
mélyebb értelmet keresni - a mindennapok-
ban.

A kiálli'tás címe egy érdekes, titokzatos szó:
üzenet, Szeretek játszadozni a szavakkal,
újabb és újabb jelentéseket keresve. Üzenet,..
üzen,.. űz? Az etimológiai szótár szerint nem
bizonyított az összeíüggés, de talán mégsem
határolható el az üzenet, attól a céltól, hogy
mozdulásrabírjon.

Mit is mondott Márai? Az igazi müalkotás
fényszerű, látni és olvasni lehet mellette. Néz-
zünk csak egy pillanatra a szavak mögé! Az
igazi művészet tehát rákényszerit bennünket,
hogy végre fígyeljünk. Aki néz, de nem lát,
aki hall, de nem hallgat, nem képes gyönyör-
ködni. Az igazán énékes műalkotás megnyitja
szemünket és fiilünket, s egyben a szivünket
is. Kénytelenek vagyunk a belső hangra fi-
gyelni: mit érzünk, mit gondolunk róla, s ek-
kor megfogalmazhatja mindenki a maga szá-
mára a saját, csak neki szóló üzenetét.

A művésznek az ihlet üzen: mit és hogyan
kell létrehoznia, esetleg milyen céllal. Olykor
több hónapos vajúdás, máskor fékezhetetlen,
feltartóztathatatlan szikra... Akár igy, akár
ugy - higgyük el - nem mindig li.önnyű szülés.
Agnes azt vallja, hogy a müalkotás önmagát
hozza létre a művész által. "Valami nagyobb
erö dolgozik, én csak eszköz vagyok. Nem

könnyű befogadni, de ha igen, akkor állandó
számyalás az alkotás folyamata." - mondja.

A mi számunkra pedig egyedi és egyszeri
élmény, hiszen ugyanaz az alkotás mindenki-
ben más és más érzést, gondolatot válthat ki, s
ugyanannak az embemek a második rácsodál-
kozás nem ugyanazt adja, mint az elsö, hiszen
újabb érzelmekbe, tapasztalatokba épül be.
ezért ismét újdonság lesz.

S hogy mit üzennek számomra BaUha Ág-
nes csodálatos zománcképei és ékszerei? A
nőiességet, a gyengédséget, a kecsességet, a
bájt; s ugyanakkor a tüzet, a forróságot, a mér-
hetetlen eröt is.

Öt éve ismerem Ágnest. Már az elsö találko-
záskor elbűvölt személyisége, s mindaz a gyö-
nyörűség, amely a keze alól kikerül. Illékony
és hajlékony vonalai, szinte valószerűtlenül
finom színei, amelyeknek önmagukban is lel-
kükvan...

Ha hiszik, ha nem, Agnes ért a varázslathoz!
Ekszerei készítésekor két cél vezérli: hogy
hordható legyen, és hogy viselőjéhez simul-
jon. Ezért aztán, ha módja van rá, személyre
szóló díszeket készít. Beszélget a későbbi vi-
selővel, közösen tervez, rajzol. Emberismere-
te, intuícioja, érzékenysége lehetövé teszi,
hogy testre- lélekre szabott ékszereket készít-
sen, amelyek Hamupipőkéből tündérhercegnó-
vé emelnek. Manapság - talán sok nötársam
érzi ezt - bár külsöségekben sok mindent meg-
teszünk, hogy kihangsúlyozzuk nőiességünket,
belül egyre inkább megkeményszünk: dön-
tünk, határozunk, át akarjuk alakítani a körü-
löttünk lévő világot; lassan elfelejtjük a nőies-
ség igazi belső lényegét: az el- és befogadást,
az érzékenységet, a finomságot, az intuíció
erejét. Nem azt tesszuk, amire születtünk, s
ettöl néha igencsak rosszul érezzük magunkat
a börünkben. Elvész a derű, megcsappan a
szeretet... Ha ekkor felhúzunk egy Bartha-
gyűrűt - üzenete által - ismét érezhetjük női-
ességünk titokzatos mélységét. Amely nyilván
mindig velünk van, csak nem érünk rá odafí-
gyelni, me^hallgatni ezt az ösi eröt.

Bartha Agnes művészi hitvallása így szól:"
En arra törekszem, hogy az életörömet fe-
jezzem ki minden munkámban. A művész
legfontosabb feladata, hogy hitet és reményt
adjon. Jó élni - ezt szeretném elhitetni má-
sokkal. A még érzékelhető, de már nem lát-
ható csodáját is megmutatni."

Ribáné Horváth Enikő

Tűzben égő üzenet
Vajon miiyen fajdalom rejtözik a vonagló, csontváztestű madár vergő-
dö számyai és egyre távolodó alakja mögött? (Madártávlat 1-2)? Meg-
fejtjük-e az üzenetet, melyet Bartha Agnes tűzzománc faliképei hordoz-
nak?

Visszatérö motívumok ismétlődnek a szaggatott kockákra szabdalt taj-
ban, emlékfoszlányok, a fal, a rács, a segélykérö kéz, az útvesztő, a
tenger habja és a belőle feltörő sóhaj: Ki vagyok én? Szél, Csillagok?
(Üzenet, Nővérek, Labirintus)
Öt apró arc tekint felénk, öt levél motívumból keresve a kéz és arc har-
móniajának kifejezö erejét a tépelődés, kétségbeesés, fájdalom, sírás és
megnyugvás kifejezésére (Kéz és arc 1, 2, 3, 4, 5)
Idilli béke utáni vágy sugárzik az életfa szimbólumot rejtö képektől.
Paradicsomi jólétben habzsolják a fák között megbújó emberkék az
óriásivá torzult gyümölcsöket, melyeket nagyra nőtt madarak is csipe-
getnek (Vendéglátás)
Derüsen uzsonnázik a fa tetején egy kedves házaspár, egymás kezét
simogatva és gyönyörködnek a megrakott asztal két végén almába ka-

vargó gyermekeikben (Csodálatos uzsonna)
Parányi emberke fuvolaszóval altatja pihenö kedvesét, aki hatalmas
falevelek alatt, gigantikussá nöt fa ágán ülve térdére hajtja a fejét és
lehunyt szemmel hallgatja az éjszaka varázsosan mesélő dalát (Éjszaka)
Robusztus erövel, kevés szóval, drámai tömörséggel szólal meg Krisz-
tus szenvedésének tönénete a stációkban. Háttér nélkül a jelenetek
egyetlen kíséroje bárány, akik végig éli Krisztus szenvedését, mígnem
összeolvad az Istenemberrel, aki maga válik áldozati báránnyá az utolsó
két stációban. (Kálvária)
Banha Agnes bonyolult ember, aki nehéz müfajt választott belső világa
kifejezésére. A tüzzománc hűvös színeit előre kell látni, érezni. mert
csak égetés után nyeri el végleges árnyalatát. Énjük-e a müvész üzene-
tét, vagy csak úgy elsuhantunk mellette?
Meghatóan szép, elgondolkoztató művek. Bartha Ágnes tehetsége nagy
falfeluletet kiván, hatalmas átfogó narratív témát, ahol szabadon enged-
heti fantáziáját és kibontakoztathatja érzelemvilágát, melybe engedett
betekinteni a kiállítotf kisméretű műveken át.

Jenei Györgyi



On'osi ügyeleti beosztás

Kedves olvasók!

Sajnos az orvosi ügyeleti beosztás szeptemberi
száma technikai okok miatt nem jelenik meg.
Szíves elnézésüket kérjük.
Kérjük Önöket, hogy az alábbi telefonszá-
mokon érdeklődjenek, ha szükséges.

Pedikűr-manikűr!

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést

vállalok!

Házhoz is megyek!
350-662; 06-20-410-8614

A Nagykevély
Gyógyszertár

nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-csütörtökig:
8-13ésl4-18óráig

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Oröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Oröm, Kevély u. 2091/II.

351-410
06-20-9535-187
350-847

Éjszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
14""-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfotöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztosítják

sz

cs

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Üfflm rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Urom rend.)
13-18 Dr. Venesz llona (Pbj. rend.)

8-!3-ígDr. Veneszllona(Urömrend.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Uröm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. PéterfíyL. (Urömrend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Biztosítás kötése, befektetési tanácsadás hívásra az Ön
lakásán, vagy munkahelyén!

Lakás, baleset, élet, vállalkozások biztosítása stb.
Hitelfedezeti biztositások gyors ügyintézéssel !

Hivjon! Tel. /fax: 06-26-343-664 Mobit: 06-20-343-1808
Levélcím: Mohos György 2096 Oröm Pf. 11.

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifiigák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759; 06-20-938-5373

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelöanyagok, betonele-

mek, cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok,

sóder, termöföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron'

Nyitvatartás:
hétfótöl - péntekig 7-17-ig

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

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. 12 ; 14-17

Szom:7-13; Vas: 8-10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenő, Iskolau. 16.

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

Átóateledel bolt
vérja yásáriSit PiiisboFosjetieil a Flö út 47-bea,

a'remptom a. satícánféyabuszffiegSltónát.
NNtvátartSs:

hétfotöf péntelag 730-t6112-ig itletve IWl 18-ig,
szombaton 731t4él 12-ig.

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenö Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitriyányi Attila magántervező
Központi fűtöberendezések, szellőztetés, klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vizellátás, csatomázás, külső csatomabekötések tervezé-
se és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és köttségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.
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\ SUZUÜKŐWI
Még mindig ügyelünk a részletekre...'

(Nagy sikerii akciónk folytatódik szeptemberben is!)

Akár az etsö 9 hónapot mi fizetjük Ön helyett!

Wagon R+, vagy Swift 1 millió forint hitelnél 15.600, - Ft/hó
+ CASCO mentesség, vagy Fizetett Szabadság!

vagy
jelentős készpénzkedvezmény!

Óriási használtautó vásár'
!| Használt Suzukik már 176.000,-Ft befizetéssel, havi I9.000,-

Ft törlesztéssel kezelési és átírási költség nélkül!

zukiromai
WWIV.vezess. hu

Ha Suzukit szeretne, a Rómait keresse!
Cim: Bp. III. Rákóczi u. 33.

Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445
Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13
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PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás kül-

földieknek is, számítógépes adatfeldolgozás, értékbecs-
lés, ügyvédi közremüködés.

EIsösorban Pilisborosjenö, Uröm, Budakalász területén
lévö ingatlanok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218. 531

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

Ogyvezető igazgató: Kerényi István
Hirdetétabla az őkelme méteráru üzletnél!

ÜGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 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-19közöna

336-504-es telefonon

B ZTOSÍ ÁS
Hitelfedezeti biztosítások

kötésejövedelem igazolás
nélkül!

hétfőnként 15-17 óráig a
pilisborosjenői
polgármesteri

hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselő Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztőség cime: 2097 Pilisborosjenő F6 u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-3 13.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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8. évfolyam 10. szám

Búcsúzás
Mint Pilisborosjenö lakosai tudják Stampf
Román hirtelen itt hagyott bennünket. ..

Fájó szívvel búcsúzunk Stampf Román
barátunktól. Búcsúzik tőled:

1. Az Egyházközség képviselö testülete,
amelynek negyven éven át tagja vol-
tál.

2. Búcsúzik töled a Baráti Kör és az
ismerösök.

3. Búcsúzik tőled a Német Nemzetiségi
Klub mindenegyes tagja, amelynek

1982. óta alapító tagja voltál és veze-
tői fünkciót töltöttél be.

4 Búcsúzik az önkormányzat hivatalá-
nak minden dnlgoyója, a képviselő-
testület minden tagja, a Polgármester.
Az 1990. évi választások óta 8 évig,
két cikluson át községünk megvá-
lasztott képviselöjeként dolgoztál.

5. Búcsúzik töled a Pilisborosjenői Né-
met Kisebbségi Önkormányzat,
amelynek 1998. óta elnöke voltál.

Emléked továbbra is szívünkben él, nyu-
godjál békében!

(Galambos Ferenc képviselő)

Kedves Anni, gyászoló hozzátartozók,
gyászban összegyűlt testvérek!
Szegedi polgármester úr gyászjelentése
Román haláláról mélyen megrendített,
hihetetlenül megremegtetett. A halál ir-
galmatlan hideg keze férjedet, apátokat és
az Önkormányzat német kisebbség elnö-
két ragadta magához. Román földi élete,
tevékenysége ezáltal megszakadt, meg-
szűnt örökre. Elete órája lejárt, de vigasz-
talódjunk abban, hogy mindenható Urunk
akarata teljesült.
Román 69 éves életében voltak ugyan
sötét, nehéz idöszakok, de a biztos, derűs,
víg, fényes, örömteljes évtizedek domi-
náltak. Csodálatosan jószívű és jókedvű
ember volt. Szíve elsősorban felesége és

2001. október

családja boldogságáért dobogott, közben
közérdekű kötelezettségeket is vállalt.
Felelősségteljes, bátor férfi volt. Minden
helyén önzetlen, becsületes, jó munkát
végzett, mindig egyenes és békés irányba
haladt. Megfontolt javaslatokat terjesztett
tanácskozásra és nem egyéni, hanem kö-
zösségi érdekeket képviselt.
Viselkedése példás volt, eredményes
munkáját ezennel tiszteletteljesen megkö-
szönöm.

Engedjék meg, hogy Eisele úr, a
steinheimi patronáló község pol^ármeste-
re nevében is tolmácsoljam együttérzé-
sünket a gyászoló özvegynek, fiainak
Berci és Jocónak, valamint családjuknak.
Annit és családtagjait nagy veszteség érte.
Román helye pótolhatatlan marad. A kite-
lepített borosjenöi lakosok veletek érez-
nek, símak, gyászolnak és imárdkoznak,
hogy nagy türelemmel vigasztalást nyer-
jetek.
Román emlékét tiszteletben fogjuk tarta-
ni, szívünkben tovább fog élni.

(Alfons Bauer a kitelepitettek képviselöje)

Stampf Román lelki űdvéért mintegy fél-
száz lakos imádkozott szeptember 4-én a
hagyományos Rozália napi gyertyás kör-
meneten a Rozália Kápolnában!

Meghívó
A Piliáborosjenői Önkormányzat Kulturális Bizottsága

szeretettel meghívja Ont és kedves családját
2001. október23-án (kedden) 18 órára

a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében tartandó ünnepi

megemlékezésre,
és azt követö fogadásra.

A Civil Kör az ifjúság életével foglalkozik!
Szeptember 18-án megbeszélésünk témája az ifjúság szerve-
zett életének a megteremtése volt. Ekkor rombolták le az ame-
rikai toronyépületeket, sokan megdöbbenve néztük a televíziót.
Ezért, bár beszéltünk a témárol, a részletes kifejtést elnapoltuk
a következő alkalomra. OKTÓBER 9-én (kedden) 18 órakor
a Művelődési Házban ismét az ifjúság életének megszerve-
zése lesz a témánk. Hívunk és várunk mindenkit akit érdekel!

A tartalombél

* Egyházi hírek<3. oldal)
. Díszpolgáraink (2. oldal)
. Óvodai "tórőbety - (zet)" ( 2. olöat)

<3>>^fa^~<a(S>*^a;

A tartalomból

A DMV. Rt. csatorna tanácsai (3.0.)
Islíolai hírek (4. oldal)
A Mflv. Ház progranyai (4. oidat)



A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. HAVI HÍREI OKTÓBER Kultúra -szabadidő- sport

Imaszándék: Hogy íiidjiik értékelni a külön-
féle nemzetiségi és vallási kisebbségek ktil-
turális és lelki értékeil!

07. Evközi 27. Vasárnap
Mint ahogy a gyermek várja az első rózsa-
bimbó bontását, az angyalok is várják októ-
ber hónapját, hogy a földi halandók rózsa-
küldeményeit vihessék a Szent Szűz kö-
szöntésére. A buzgón mondott rózsafűzér
üde, iliatos rózsák formájában tiszteli a
Szent Szüzet, s ennek az imának még tövise
sincsen.

08. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya,
hazánk fő patrónája

14. Evközi 28. Vasárnap

21. Evközi 29. Vasárnap, Missziós Vasár-
nap
Az Uj Ember egyik régebbi száma írja:
"1978. október 14-én a Rómától félszáz
kilométerre fekvő Palestrina városa előtt
mintegy húsz kilométerre egy fekete reve-
rendás pap állt az út szélén, és az autóstop-
posok nemzetközi jelzésével kérte az előtte
elszáguldó autókat, hogy vegyék fel. Végül
egy üres autóbusz állt meg, vezetője
Candido Nardi. A pap elmondta, hogy a
Vatikánba igyekszik, délután 16.30-kor ott
kell lennie, ha részt akar venni a konklávén.
részvétele azonban veszélybe került, mert
autója felmondta a szolgálatot. Nardi nem-
csak felvette az autó nélkül maradt papot,
hanem beletaposott a gázpedálba, úgy, hogy
17 perc alatt bent voltak Palestrinában,
ahonnan autóbusszal mehetett tovább a

konklávéra igyekvö pap.
Ez a pap nem volt más, mint Karol Wojtyla,
Krakkó bíboros érseke. Idejében el is jutott
a pápaválasztó gyűlésre, ahol fekete reve-
rendáját bíboros társai döntése alapján fe-
hérre kellett felcserélnie. Mikor ismét járt
Palestrinában, ujból találkozott Nardival és
családjával, s még egyszer köszönetet
mondott a neki tett szolgálatért."

28. Evközi 30. Vasárnap
"Az élet rövid és soha sincs elég időnk arra,
hogy felvidítsuk azokat, akik egy úton jár-
nak velünk. Légy gyors a szeretetben! Ne
késlekedj kedvesnek és szolgálatkésznek,
jónak lenni!"

(Henri Frederik Amiel)

ISKOLAI HÍREK

- A beiskolázás alkalmából a helyi Karitász csoport idén is támo-
gatta 4 tanuló tankönywásárlását. Iskolánk tanulói nevében kö-
szönjük a segítséget!

- A Nebuló Alapítvány örömmel értesít minden kedves érdeklő-
döt, hogy megkapta a személyi jövedelemadó 1 %-os támogatá-
sát, összesen 285.000 Ft-ot. Hálásan köszönjük a segítséget!

- A Díszpolgári címek átadási ünnepségén Jánosek Agnes - aki
posztumusz Birkl László díszpolgár díját vette át - 100 db köny-
vet ajándékozott az iskolának. Köszönjük a nemes felajánlást!

Díszpolgáraink

Bemutatjuk Hobl Bélánét

Hobl Béláné 1959-töl 1995-ig, nyugdíjazásáig, 36 éven
keresztül volt a pilisborosjenői óvoda vezetője. Működése
aiaíi evekig bázis óvodát vezetet, hiszen a kömyék óvodái
idejártak továbbképzésre. Elsők között indította be 1974-
ben a német nemzetiségi oktatást.
Munkaja elismeréseként 1976-ban az "Oktatás Kiváló Dol-
gozoja" kitüntetésben részesült. 1985-től óvodánk az egész
német nemzetiségi régió bemutató óvodaja lett.
A pilisborosjenői óvoda mint német nemzetiségi óvoda
1989-ben Hobl Béláné kezdeményezésére miniszteri enge-
délyt kapott egy új, életkori sajátosságoknakjobban megfe-
lelő program bevezetésére. Ez a lehetőség minöségben,
tartalmában pozitív irányban újította meg óvodánkat.
Az ország különböző óvodáiból folyamatosan fótogatták,
megfigyelték és tanulták Hobl Béláné módszerét. Ez renge-
teg és folyamatos energiát jelentett a vezetönek. De érde-
mes volt! Mára az országos irányelvek is igazolták, hogy
jó úton haladtunk. Ez a szakmai előny az ő pedagógiai igé-
nyességének köszönhetö.
Hobl Béláné 2001. augusztus 20-án ünnepség keretében
kapta meg a polgármesteri hivatal magas elismerö kitünte-
tését, a díszpolgár címet.
Peltzer Gézáné ajánlása alapján vitatta meg az Oktatási-
Kulturális-Sport Bizottság az előterjesztést és javasolta a
kitüntetés odaítélését.
Kettős ünnepet köszöntünk 2001-ben, hiszen 50. éve szer-
zett diplomát Hobl Béláné.
Köszöntjük Aranydiplomás Pedagógusunkat, Díszpolgá-
runkat, kívánunk erőt, egészséget nyugdíjas éveihez!

(Oktatási-Kulturális-SportBizottság)

Fogadóóra

Frajna Imre országgyűlési képviselő 2001. évben
őszi fogadóóráját október 29-én hétfőn 18. -
19. 5-ig tartja a Polgármesteri Hivatalban.

Ovodai férőhely

A tanév megkezdése előtt, 2001 . június 28-án a fenntartó által szervezett felvételi
bizottság döntött az óvodáskorú gyermekek felvételéről. Azoktatási törvény elő-
írja, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek szá-
mát, akkor az óvoda ísnntartója bizottságot szcrvcz az óvodába jclcntkczők
ügyében. Az óvodai féröhelyek száma 80 fö. maximum 100 gyermek vehető fel.
Ovodánk négy csoporttal müködik. Egy csoportban 20 gyermek, maximum 25 fö
kerülhet, (Okt. törv.hat.)

2001. szeptember 1-től 82 gyermek marad az óvodában. Az uj jelentkezők iét-
száma: 37 gyermek, ez által az óvodai létszám 119 fő lenne. A felvételi bizottság
tagjai: dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző, Pelczer Gézáné mint a kulturális
bizottság tagja. és a kisebbségi önkormányzat képviselöje. Szimeth Mária a szo-
ciális bizottság elnöke, és a kulturális bizottság tagja, Szecsányi Bertalanné védő-
nő, a szociális bizottság tagja, Pápai Istvánné az óvoda vezetoje, Breierné Virág
Erzsébet óvódavezetö helyettes, közalkalmazotti tanács elnöke, s Jász Margit a
szülök képviselője. A bizottság egyénenként megvizsgálta a kéretmeket, s az
alábbi döntést hozta. A 37 jelentkezöböl egyhangú szavazattal 27 főt tartott meg
akiknek elsődlegesen fontos a felvétele. 10 szülö kérelmét sajnos férőhely hiány
miatt nem tudta figyelembe venni. A felvétel szempontjai a következők voltak.

Az ötödik életévüket betöltött gyermekek - okt. törv.hat. - iskolakötelesek

A szociáiisan hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetü gyermekek

A nagycsaládosok, a három vagy több gyermekes családok

A dolgozó szülők gyermekei

Azok a négyévesek, akik az előző tanévből kimaradtak

A fenti tények is megerösítik, hogy az óvoda bővítése szükségszerű.

Pápai Istvánné óvodavezető

ngatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat keresünk. Erdeklődni lehet:

Nagy István 06-26-336-118
( este 6 óra után). illetve Pilisborosjenőn a Györgyi butikban

Tanévkezdés az iskolában, melyen 4 új tanterem
átadására is sor került.

Nyárbúcsúztató, amelynek a megrendezését a kitartó esőzés
sem tudta elmosni.

Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár

Allandófoglalkozások

Szakkörök

Néptánc hétfó 16-18

péntek 15-17

Kézműves kedd 16-1730

Színjátszó szerda 16-1730

Drámakör péntek 17-1830

Tanfolyamok

Rock and roll kedd 16-17

csütörtök 16-17

tíarate kedd 17-20

csütörtök 17-20

Falunk lakosa,

Jenei Györgyi
művészettörténész egyetemi
hallgató két kiállításra hívja
fel az érdeklők fígyelmét:
Sokkoló 2001. Mücsarnok

és
Benczur Gyula Budapesti
Ernst Múzeum

Mindkét kiállítás október 7-ig
megtekinthető, érdemes!

Aerobic szerda 1730-1830

Nőitoma szerda 1830-193(>

péntek 1830-20

Klubok

Németdalkör hétfo 18-21

Mágusklub kedd 16-18

Pingpong kedd 20-23

péntek 20-23

MagyarDalkör szerda 18-20

Kismama klub

pároshét csütörtök 10-12

Nyugdíjas klub

pároshét csütörtök 14-16

Zatreklub péntek 16-18

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
október havi rendezvényei:

13-án szombaton 10-12-ig Világ körüli utazás-
Vadnyugat
20-án szombaton Nosztalgia Est 20-01-ig
23-án kedden 18 őra Unnepi megemlékezés
27-én szombaton 10-12-ig Világ körüli utazás-
Az Okori Róma

27-én szombaton 17-19-ig Táncház

Játékos utazás a világ körül a történelemben

és az irodalomban

pároshét szombat 10-12

KÖNYVTÁR

Hétfő:17-l830-ig.
Szerda: 9-12-ig

Péntek: 17-1830-ig

Minden kedves érdeklődőt szeretettel

várnak a Művelődési Ház dolgozói:

Bereczkiné Szendrey Eva- míézméfryvezető
Szőcs Péter- művelődésszen'ező

Kósa Tibor- gondnok
Szűcs Edit-takarító

REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Telefon (06/26)-536-057
Fax: (06/26)-336-377/24

E-mail: reichel@axelero.hu

Ha van e-mail-ed küldd el nekünk címedet, és
minden programról kapsz

elektronikus levelet.



A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321
Cim: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu
E-mail(SMS):

pbjpolgarorseg@sms.pgsm.hu

Számlaszám: 65700093-10115387

ANGOL
Nyelvtanárnő
angoltanítást

vállal Pilisborosjenőn.

Öradíj:800Ft/ 45 perc
336-637

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfízetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag
Társas összejöveteleket,

névnapi és születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

S .A

R

Pengő Ingatlaniroda
Pilisborosjenő Fő u. 2.

06-26-336-593

R

BOROSJENŐN AZ ERDŐ U. 4. SZ.
ALATT

40+31 SPAGETTI CSÖVES
ARC ES DEKOLTAZSBARNÍTO GÉPPEL

NYITVA TARTÁS
H-P: 06-22
SZ-V: 08-22

MAS IDOPONTOKBAN RGYEDI IGÉNYEKHEZ IS
ALKALMAZKODUNK!

BEJELENTKEZÉS:
336-150

VARJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Boni szépségszalon
ij szolraltatásnkat kinal Hnlgyeknek és l'raknak!

Kényeztesse magát és kérjen pedikűrt,
vagy manikiirt svédmasszázzsal. vagy frissitö illóoiajos

talpmasszázst.
Ennyi Onnek isjár!

livja most Szegediné Sebestyén Agnes
a 336-961-en vagy a

06-30-972-9182 mobilszámon és kérjen időpontot.
íiázlwi is megyek!

(A szalon Pilisborosjenön a Fő út és a Templom 11 sarkán
található)

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
2001-BEN, KEDDENKÉNT A

PILISBOROSJENOI REICHEL JÖZSEF
MÜVELÖDESIHÁZBAN

r

All iteledel és terménybolt
Uröm Kossuth Lajos u. 2.

Nyitva:
H-P9-17-ig, Szombat8-12-ig

5 km-es körzetben ingyenes házhozszállítás!
Termény akció'

Búza: 35. kukorica 50, kukoricadara 58, árpa 34.
nyúl 68, zab 35

Minden héten más mirelit akció!

A Helyi tuzoltók
telefonszámai

06-30-3-464-911
{ Komlós Tihor parancsnok)

06-30-9-327-097
(Kuesera László einök)

A szennyvízcsatorna hálózat
használata

Bár Pilisborosjenő csatornahálózata már majd-
nem teljesen kiépült és már hosszabb ideje üze-
mel, nem igazán ismertek a szennyvízelvezetés
használatának alapvetően fontos szempontjai.
Ezért néhány sorban szeretnénk összefoglalni
azokat a pontokat, melyeket a szennyvízcsator-
na hálózat használata során feltétlenüi szem
elött kell taUani:

-A szennyvízgyűjtő hálózat elvezet minden
olyan szennyvizet, mely a háztartásokban a
WC, a konyhai mosogató, mosdó, fúrdőkád,
zuhany, mosógép rendeltetésszerű használata
nyomán keletkeznek.

-A nem háztartási hanem más ipari, mező-
gazdasági stb. szennyvizek nem rendelte-
tésszerűnek minősítendők. A nem háztaná-
si eredetü szennyvizek is bevezethetök a
csatornába, de csak előzetes engedélyhez
kötötten, feltételekkel.

-Nem rendeltetésszerű a csapadékvizek
hálózatba juttatása sem.

Milyen gondokat okozhat, ha a szennyvizek
nem házi jellegűek, hanem attól jelentősen rosz-
szabb minőségüek:
Mindenek előtt a szervetlen, normál pH-től elté-
rö szennyvizek tönkreteszik a szennyvíztisztí-

tó telepek biológiai egységeit. A szennyvíz-
tisaitás lényegét adó biológiai tisztítás ellehe-
tetlenül. a szennyvíz gyakorlatilag tisztítatlanul
jut az élövizekbe. A szennyviztiszti'tó telepek
újraélesztése hosszú heteket igénylő drága fel-
adat. Festékek, hígítók, olajszármazékok,
növény védőszerek és más kémiai vegyületek
okozzák a legsúlyosabb károkat. Ebbe a kate-
góriába tartozik a szippantókocsik és a házi
emésztőgödrök illegális csatornába ürítése is.
A darabos szennyezödéseket általában akkor
juttatják a szennyvízcsatornába, ha a házi sze-
met egy részétöl akarnak ilyen módon megsza-
baduini. A háziszemét a lerakódásaival a
gyűjtőhálózatban okoz dugulásokat. melynek
elháritása szinté drága, ráadásul a visszaduzza-
dó szennyvíz gyakran a közterületre folyik sú-
lyos közegészségügyi ártalmakat okozva. De
dugulásokat és súlyos anyagi károkat is okoz-
nak ezek a szennyeződések a szennyvizeket
továbbító szennyvizátemelö szivattyúkban. A
2000. évben például 3 nagyértékű szivattyú
járókereke ment tönkre a csatornábajuttatott
darabos szennyeződések miatt. A károk ilyen-
kor megközelítik az egymillió forintot. Különö-
sen nagy károkat okozhatnak a háziállat tar-
ók ha a csatornába mossák az állati végtermé-
keket és a takarmánymaradékokat.
A csapadékvizek hálózatbajuttatása a területen
áitaiános ún. elválasztó rendszerben olyan túl-
terheléseket okoz, melyek visszaduzzadásukkal

lakóépületek sokaságát önti el. Az ún. elválasz-
tó rendszer azt jelenti. hogy a szennyvízgyujtő
hálózat csak a házi szennyvizek fogadására al-
kalmas méretben készül. A túlterhelés követ-
kezményeit elsösorban azok a lakosok viselik,
akik a szennyvízátemelök előtt közvetlenül
vagy mélypontoknál csatlakoznak a szennyvíz-
elvezető rendszerhez. De feleslegesen nagy
üzemköltségeket okoz a területen üzemelö szi-
vattyúállomásokon és szennyvíztisztító telepe-
ken is. Különösen nagy gond a csapadékvízzel
a hálózatba juttatott sok hordalék. melvek
ujabb dugulások biztos forrásai.
A DMV RT mint üzemeltető vállalat kéri tisz-
telt fogyasztóit az előzöek megszívlelésére,
kérjük továbbá arra, hogy fígyelmeztesse isme-
röseit. esetleg ismeretleneket is a csatorna kul-
turált használatára. Mindenezek betartása nem-
csak üzemzavar mentes üzemelést jelent, de a
üzemeltetés költségei is csökkenek. A DMV
RT minden pilisborosjenöi fogyasztóval szol-
gáltatási szerződést köt. A szerződés dokumen-
tálása mellett először a vízórákat olvassuk le.
majd a helyszínen megismerjük a háznál a be-
kötéseket is. Kérjük. hogy ebben a munkában
az előre értesített időpontban otthonlétükkel
támogassák munkánkat.

Köszönjük együttműködésüket

Kalotai András üzemvezető

2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.

09. 18.
09. 25.
10. 02.
10. 09.
10. 16.
10. 30.
11. 06.
II. 13.
11. 20.
11. 27.
12. 04.
12. 11.
12. 18.

SELYEMFESTÉS
TERMÉMYÜÍSZEK ÉS BÁBOK
AGYAGOZÁS
ABLAKDÍSZ, KÉSZÍ TÉS
CSUHÉBÁB
HALLOWEEN TÖK KÉSZÍTÉS
ŐSZI KÉP KÉSZÍTÉS
NEMEZELÉS
ORIGAMI
AUVENTlKALENDÁRIUM
MIKULAS ÉS KRAMPUSX
MÉZESKALÁCS DÍSZ
BETLEHEM KÉSZÍ1 ÉS

MEGHÍVÓ

A 2001/2002 EVI NB/II N01 FELNOTT
ES IFI. KÉZILABDA BAJNOKSÁG ÖSZI
FORDULOJARA (ESZAKI CSOPORT)

OKTÖBER 7. (v.)
PILl SBOROSJENO - INDEX SE.
FELNÖTT IFI:123

MINUENKIT SOK SZEREI ETTEL VÁRUNK
A BDFÉBEN 6:00-17:30-IG

OKTÓBER 14. (v.)
PILl SBOROSJENO-SZENTENDRE NK.
FELNÖTT:93° IFI:!!00
OKTÓBER 18. (cs.)
SOLYMÁR SC -PILISBOROSJENÖ
FELNÖTT: 1830 IFI:-.
OKTÓBER 28. (v.)
PILISBOROSJENŐ - SYNERGON SE -
VÁC II.
FELNÖTT: 11°°. IFI: 1245
NOVEMBER3. (sz.)

T. T. BAU SE. - PILISBOROSJENÓ
FELNÖTT' 16001FI:-
NOVEMBERll. (v.)
PILISBOROSJENO - XVII. KER. 'LA-
KÖHELY
FELNOTT: 11°° IFI: 1245
NOVEMBER 18. (v.)
KOBANYA SC - PILISBOROSJENŐ
IFI: 1300 FELNÓTT 1500
NOVEMBER 25. (v.)
PILISBOROSJENŐ - PILISSZENT-
IVÁN SC
FELNŐTT11°°IFI: 12°°
DECEMBER 2. (v)
SALGOTARJAN FFC. -PILISBOROS-
ÍENÖ
IFI:93° FELNÖTT:!!30
Hazai pálya:
2083 Solymár. Terstyánszky Ödön U. 89.
Solymári Sportcsarnok

Ne"MO" PILISBOROSJENÓ ÉS
ÜRÖM - ÉRDEKVÉDELMI ÉS ÉR-
DEKKÉPVISELETI EGYESLLET

2097 Pilisboros'enő Fö U. 17 .
TISZTELT PiLISBOROSJENÖI LAKOSOK!
Községünk elfogadás elött álló Településszer-
kezeti és Szabályozási Tervévet kapcsolatban -
vélhetőleg azért is, mert az e'járás igen hosszú
ideje húzódik - számos nem tényszerű, torz
információ terjedt el. Ezért a Ne'. 'MO" Egye-
sület Elnöksége szükségesnek tartja az alábbi
nyilatkozat közzétételét:

N ilatkozat

Alapvetően nem érthetünk egyet azzal a folya-
mattal, hogy a Budapest közeii települések -
zöld területeik rovására - nagy mértékben nö-
velik lakóterületeiket. Meggyőződésünk, hogy
ezzel hosszabb távon elvesztik azokat az érté-
keiket, amelyek ma vonzóvá teszik öket, a
lakosság életminősége pedig romlik. Ezért

Konténeres
törmelék és folyóáru

szállítás
4 m3-6 m3- 8 m3 -es,
ajtós konténerekkel,

kedvező áron

Baut Kft.
06-20-390-47-28

A BICSKEI ÖNKÉNTES TŰZ-
OLTÓK KÖSZÖNETE!

Kucsera László Ur

Onkéntes Túzoltó Egyesület Parancsnokának
Pilisboros'enő Fő út 16. 2097
Tisztelt Parancsnok Ur!
A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság Elnöksége
örömmel tapasztalta, hogy a müködési terüle-
tünk szomszédságában olyan önkéntes tűzol-
tóságok és önkéntes tüzoltó egyesületek mű-
ködnek amelyekre a bajban mindig számitani
lehet.

tartjuk szükségesnek. hogy Pilisborosjenö.
eredeti arcát minél inkább megőrizve, megfon-
toltan r. övekedjék.
Tudomásul véve a fenti ellentmondásos helv-
zetet, a Ne"MO" Egyesület és az Egyesülettel
egyeténő szakemberek határozott véleménye
mégis az. hogy Pilisborosjenő fejlesztésében a
06. 07, 0133. 0134 HRSz-ú, az úgynevezett
AURA feletti területekre a mai kor követelmé-
nyeinek és községünk település fejlesztési
koncepciójának egyaránt megt'eielő.
családiházas beépitést lehetővé tevő szabályo-
zási terv készüljön. Mindez megfelel a
Ne MO" Egyesület -aiapszabályában is rögz!'-
tett -azon szándékának, hogy mindig rendelke-
^cstíic álró löivéiiytíh tíszkü^zei rnegakadá-
lyozza az MO körgyürű Oröm- Pilisborosjenő
községek területén történő megépitését.
Ugyanekkor szeretnénk minden hi'vünk és
ellenfelünk fígyelmét felhívni arra, hogy
Egyesületünknek - mint minden tisztességesen
működni kivánó szervezetnek -alapvetö joga

és kötelessége a folyamatos és tárgyilagosság-
ra törekvő civil kontroll. Ezt a kontrollt a vá-
lasztók akaratából politikai hatalommal felru-
házott tisztségviselök döntései, tettei és mu-
lasztásai felett kell gyakorolnunk, a közélet
tisztasága és a jogkövetö magatanást tanúsító
polgárok érdekében.

A fentiek alapján meg kell állapítanunk, hogy
Pilisborosjenő Településszerkezeti Terve elké-
szítésének elhúzódásáén azok a felelősek. akik

a tervezés során a fennálló jogszabályokat
nem pontosan alkalmazták, akik nem tartották
be az engedélyezési eljárás során rajuk háruló
egyeztetési kötelczettségeket. vagy akik a már
egyeztetett terveket több ízben önkényesen -
az eírbgadott Koncepciónak ellcntmondva -, a
különbözö lobbik nyomásának engedve
jogeilenesen módosíttatták.

Pilisborosjenö, 2001. szeptember 10.

A Ne"MO" Egyesület Elnöksége .

Köszönjük bizalmukat, mellyel megtisztelték
ürömi faiskolánkat.

Nefeledjék:
gyümölcsfákat, dísTfákat, örökzöldeket mosf kell ültetm!

Továbbra is várjuk Önöket a Budakalászi úton.
Nyitva:

H-P 09-17
Szombat-vasárnap 09-15

06-20-9-320-060

Ön előtt is ismert, hogy 2001. augusztus 5-8
közötti idöben Tök határában majdnem teljes
egészében leégett a szérűskert. A tűz amely
keletkezett csak azért nem okozott nagyobb
kárt és nem tette tönkre az ott működö gazda-
sági egységet. mert az Ön egyesülete illetve az
egyesületének vonulós egységei riasztás n61-
kül is vonultak a tűzesethez, és segítséget
nyújtottak a tűz eloltásában. ~ A szérűskerti
tüzesetnél a solymári, a pilisvörösvári, a
pilisborosjenői, és a nagykovácsi önkéntes
tüzoltó egyesületek nyujtottak segítséget más
hivatásos egységek és a bicskei onkéntes tüz-

oltóság egységeinek.
Tisztelt Parancsnok Ur!

A bicskei Önkéntes Tűzoltóság Elnöksége és a
magam nevében megköszönjük az Egyesület
vonulós egységei által nyújtott segítséget. Re-
méljük. hogy ez a tűzeset közelebb hozta
túzoitóságainkat és ajövöben nem csak kár-
esetek helyszínén találkozunk.
A mielöbbi személyes találkozás reményében.
Budapest, 2001. augusztus 23.
Baráti üdvözlettel

Dr. Varga Ferenc tanácsos
Böt elnöke



Orvosi ügyeleti beosztás
1. Dr. Kovács Levente

2. Dr. Csúcs Orsolya
3. Dr. Csiics Oisolya
4. Dr. Febér Eszter

5. Dr. FehérEszter
6. Dr. Fehér Eszter

7. Dr. Fehér Eszter

8. Dr. Kovács Levente
9. Dr. Csúcs Orsolva
lO.Dr. FehérEszter
11 .Dr. Fehér Eszter

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Feliér Eszter

Dr. Borsi Zsófía

Ejszakai
ügyeleti H
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén: K

péntek
14""-tö' sz

reggel 8-ig.

cs

12.Dr. Borsi Zsófia
]3. Dr. BorsiZsófía
14. Dr. BorsiZsófia
15.Dr. Kovács Levente
16. Dr. Csúcs Orsolya
17. Dr. Csúcs Orsolya
18. Dr. FehérEszter

19. Dr. Kovács Levente
20. Dr. Kovács Levente

Zl.Dr. FehérEszter
22. Dr. FehérEszter

Uróm, Honvéd u. 24.
Uröm DoktorS. u. 21.

Oröm, KevéIyu. 2091/ü.
Pbj. Rákócziu. 18.

23. Dr. CsíicsOrsolya
24. Dr. Borsi Zsófia

25, Dr. FehérEszter
26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Kovács Levente

28.Dr. Borsi Zsófía
29,Dr. Kovács Levente
30.Dr. Csucs Orsolya
31, Dr. Borsi Zsófia

351-410
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Munkanapokon, hétfötöi csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Urom rend.)
13-18-ig Dr. Kovacs Gy. (Pbj. rend )

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Uróm rend.)
13-18 Dr. VeneszIlonafPbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venesz llona (Uröm rend.)
13-18-igDr. Horti SzilviafÜróm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj, rend.)
13-18-ig Dr. Péterily L. (Oröm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
1 350-224

336-308
350-224

Pedikur-manikűr!

Test, - és talpmasszázst,
műköröm készítést

vállalok!

Házhoz is megyek!
350-662; 06-20-410-8614

A Nagykevély Gyógyszer-
tár nyitvatartási ideje:

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

Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Generali Providencia Biztosftó Rt.
KÉPVISELETI IRODÁT NYITOK októberben.

Címe: 2096 Oröm Templom tér I. (volt Július Ivleinl épület)
Nyitva tartás:

kedd, szerda, csütörlök: 17-19-ig , szombat: 9-ll-ig
MohosGyörgy 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759 ; 06-20-938-5373

Pilisborosjenői
Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsin-
dely, szigetelőanyagok, betonele-

mek, cement, mész.
Ömlesztett anyagok: homok,

sóder, termöföld, stb.

Gáz-cseretelep'
Konténeres és teljes körű
szállítás kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfötől-péntekig7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatványok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ, TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJ JÁTÉK: A LUXOR!
hirlap vasámap is kaphaíó 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

Csempézés, márvám ozás,
kisebb kőműves munkák garanciával.

Schrauf László
Pilisborosjenö, Iskola u. 16.

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

AUateledeIbolt
várja vásárlóit Pilisborosjenőn aFö út47-beii,

a Templom u. sarkán lévő buszmegéitónál,
Nyitvatartás

hétfötöl péntekig 73r'-tól 12-ig itletve 14-tő! 18-ig,
szombaton 7M-t6112-ig.

Kevélygáz Bt. és Epületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenö Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellöztetés. klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vizellátás, csatornázás, külsö csatomabekötések tervezé-
se és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügyintézése,
engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és költségvetések készité-
se. Gázkészülékjavitás és szerelés.
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II SUZUKINAPOK
NYERŐ HÉTVÉGE A SUZliKI RÓMAINÁL!

Októberben, minden hétvégén játékokkal,
meglepetésekkel várjuk Önt és kedves családját!
Wagon R teszt vezetés értékes ajándékokkal!

Fő díj egy Wagon R+ !
Kedvezményes hitellehetőség,

vagy jelentős készpénz kedvezmény.

Ismét itt van a sikeres Swift 1.3 GS Sport 5 (ezüst), limitlt
modellek, sok extrával.

Október 13. Nyílt nap!
Óriási használtautó vásár!

Swift már havi 11.761, -Ft/ hó-tól + CASCO mentesség

>WW. todata. hu
Cím: Bp. III. Ráköczi u. 33.

Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445
Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

.:^^V7TyYV-f??^f??fVY7"f'f?'VVVVTYy^T'y^TTVVTV'fvV

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszu távii bérbeadás kül-

földieknek is, számitógépes adatfeldolgozás, értékbecs-
lés, ügyvédi közremüködés.

Elsösorban Pilisborosjeno, Uróm, Budakalász terilletén
lévö ingatlanok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218-531

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

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István
Hirdetőtábla az őkelme méteráru üzletnél!

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

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

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

megbizási, adásvételi szerzödések, stb...
Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

BIZTOSITÁS
Hitelfedezeti biztosítások

kötésejövedelem igazolás
nélkül!

hétfőnként 15-17 óráig a
pilisborosjenői
polgármesteri

hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

Alapította: az önkonrányzat K-épviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö F6 u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch Laszló. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta

^
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8. évfolyam 11. szám

Meghívó
A Pilisborosjenöi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeretettel

meghívja a község idös lakóit az immáron hagyományosan
megrendezésre kerülő

Idősek Napjára.
Ideje: 2001. november 9-én (pénteken) délután 3 óra

1 Helyszíne: Pilisborosjenői Reichel JózsefMűvelődési
Ház és Könyvtár.

Együnk, igyunk, derüljünk, amíg tart ajókedvünk!

2001. november

^A.̂ **-"-*A*il>A*A4A*AAA*.AAAA*A**AAAA<tA**4

Katalin Bál
pilisborosjenői Müvelödési Házban,

November 24-én 20 órától!

Zene: Pilischer Sramli
Belépö ára: 1000 - Ft

Előjegyezhető:
Müvelödési Ház: 336-377,

és a Filléres kuckóban!

'V1FT9'yV^vY^Ty?Tf^^f^VTY'TT'YV'yv"TVyVYV^<

A CIVIL KÖR HÍREI

A CWIL KOR legközelebbi összejövetelén előadó: dr Fáy Arpád.
Az előadás címe: "A csodás India." Az előadó saját diaképeit vetí-
ti. Az előadás 2001. november 13-án, kedden 18 órakor kezdödik a
Művelődési házban.

IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE
Az emberek érdeklődése sokirányú. Majdnem mindenkiben él-

nek olyan vágyak, hogy szeretett volna megismemi egy tudomány-
ágat, vagy a művészetnek egy területét, vagy egy mesterséget, vagy
akár különféle hobbikat. Azonban vagy ideje, vagy lehetösége, vagy
pénze nem volt az érdeklődésének kielégítésére. Ezen segít az a
Nyugat-Európában széles körben elterjedt gyakorlat, hogy föképp a
nyugdíjasok, akiknek már van ideje rá, egyetemi színvonalú elő-
adásokat hallgatnak a legkülönfélébb témákról. Igény volt erre ná-

lunk is, a TIT tartott sokféle előadás sorozatot. Ezek azonban lakó-
helyünktől távol voltak, és pénzbe kerültek.

A CIVIL KÖR néhány tagja erről beszélgetett, és arra gondol-
tunk, hogy valami hasonlót meg lehetne valósítani Pilisborosjenőn
is. Elképzelésünk a következö. Először felmérjük az igényeket.
Vannak-e, akik szívesen eljönnének valamilyen témajú előadásra?
Azután megkérdezzük a Pilisborosjenőn lakó sokféle képesítésü
szakembert, hogy hajlandó lenne-e ingyen előadást tartani a szakte-
rületéröl vagy a hobbijáról? A lehetöségeket és az igényeket össze-
egyeztetve, szerencsés esetben, néhány kitűnő előadást hallhatnánk.
Az előadások meghallgatása természetesen szintén ingyeneslenne.

Kérjük tehát azokat a lakókat, akikben olyan igény él, hogy sze-
retnének elöadásokat hallgatni, jelezzék ezt dr Fáy Arpádnál (Szent
Donát út 33, tel: 336 931), az érdeklődési köruk megjelölésével
együtt.

CIVIL KÖR

PlLISBOROSJENŐI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 2001

rendezvény

Idősek napja

Játékos utazás

Márton napi Mulatság

Játékos utazás

Katalin bál

András bál-táncház

színhely dátum kezdet

Müvelödési Ház November 9 1 5 óra

Művelődési Ház November 10 10 óra

Müvelődési Ház November 11 17óra

Művelődési Ház November 24. 1 O óra

Művelödési Ház November 24 20 óra

Művelődési Ház November30 16óra

A tartatombol

< Önkorinányzatí rendeletek (2-3. oldal)
. Bgyházi bírek (4. oldal)
. Rendőrségi közlendő (4 oldal)
. Iskolai hírek( 5. oldal)

NOVEMBER

rendező

Onkormányzat

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Müvelödési ház

Müvelödési Ház

Altalános Iskola

A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387
Tel: 06/20-3430-321

Cím: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23
E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu
E-mail(SMS):

pbjpolgarorseg@sms. pgsm. hu

Számlaszám: 65700093-10115387

A tartalomból

. A Mtívelődési Ház inforináciöi (5. ötóal)

. Orvosi ügyeleti beosastás < 6. oldal)
. Hirdetések (6. ol<iai)

<-3>>^
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nkormányzati rendeletek 5/1996. /IV. 18., sz. helyi rendelete hatá- 6/1995. (VI. 14.)Számú rendeletet hatá- 4/1998. (IV. 23.) számú helyi rendeletét

Helyreigazítás

"Az elsö lakáshoz jutó fiatal házasok ka-
matmentes kölcsönéről szóló 13/2001.

(VIIL 6. ) KTrendelet 5. §-ában a 9/1991.
számú helyi rendeletnél a zárójelben lévő
rész dátuma nem (XII. 4. ) hanem (XI.
27.).
A gépelési hiba kijavitásáról ajegyző in-
tézkedett.

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes "

Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testületének

16/2001./XI. 05., sz.
önkormányzat rendelete

a közterület-felügyelő tevékenységéről

Pilisborosjenö Község Önkormányzat
Képviselö-testülete a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 1. § /2/, /6/, 4. § /2/ bekezdése alap-
ján, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló és többször módosított 1990. évi

LXV törvény 10. §. /a/ bekezdése alapján
a következö rendeletet alkotja:

Altalános rendelkezések

l.§

Pilisborosjenő Község önkormányzat
képviselő-testülete - a közterületek rend-
jének és tísztaságának védelme, valamint
annak rendjét megbontó jogsértések haté-
konyabb megelőzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon
védelme, az ezekkel összefüggő közszol-
gálati feladatokat ellátó személyek jogál-
lásának meghatározása érdekében - a pol-
gármesteri hivatal ügyrendje alapján, köz-
tisztviselői státusz biztosításával közte-

rület-felügyelőt foglalkoztat.

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Pilisboros-
jenö Község közigazgatási területén ál-
landó vagy ideiglenes lakóhellyel rendel-
kező vagy tartózkodó természetes szemé-
lyekre, valamint székhellyel, telephely-
lyel, vagy fióktelephellyel rendelkezőjogi
személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezö gazdasági társaságokra, más
szervezetekre.

A közterület-felügyelő feladata

3.§

/l/ A közterület-felügyelő feladata kü-
lönösen:

a/ a község közteruletejogszerű használa-
tának, a közterületen folytatott engedély-
hez, illetve útkezelöi hozzájámláshoz kö-
tött tevékenység szabályszerűségének el-
lenörzése a Polgármesteri Hivatal által
kiadott engedélyek alapján;

b/ a község közterületének rendjére és
tisztaságára vonatkozó jogszabályok és
helyi rendeletek által tiltott tevékenység
megelözése, megakadályozása, megszakí-
tása, megszűntetése, illetve szankcionálá-
sa;

c/ közremüködés a település közterületei-
nek, az épített és a természeti kömyezet
védelmében;

d/ közreműködés a közrend, a közbizton-
ság védelmében, együttműködve a helyi
körzeti megbízottal és a Pilisborosjenöi
Polgárőr Egyesülettel;

e/ közreműködés az önkormányzati va-
gyon védelmében, mely védelem vonat-
kozásában a közterület-felügyelő konkrét
megbízás alapjánjár el;

f/ közremüködés a köztisztaságra vonat-
kozó jogszabályok és helyi rendeletek
végrehajtásának ellenörzésében, mely
során a közterület-felügyelő:
. a heti szemétszállítás után a konté-

nerek kömyékét ellenörzi és fény-
képfelvételt készít, az ide vonatkozó
előírások betartásával;

. a településen elhelyezett konténerek
fertötlenítését ellenörzi és a szolgál-
tató által készített dokumentumot
ellenjegyzi;

. ellenőrzi a konténerek elszállítá-
sakor, hogy a konténer a kommuná-
lis hulladékon kívül tartalmaz-e ipari
jelegű hulladékot. Amennyiben
megállapítja, hogy a kitett hulladék
nem kommunális hulladék, de tartal-
mából következtetni lehet az elhe-

lyezőjére, intézkedést foganatosít az
ide vonatkozó szabályok fígyelembe
vételével;

. az önkormányzat illetékességi terü-
letének közterületein elhelyezett tár-
gyak, anyagok, stb. elhelyezésének
körülményeit vizsgálja, szükség ese-
tén intézkedést kezdeményez az ide

vonatkozó szabályok fígyelembe vé-
telével;

lyát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetéséről
gondoskodik.

a jegyzö

g/ közreműködik a központi és a helyi
jogszabályok alapul vételével az állat-
egészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában.

A közterület-felügyelö intézkedésijogkö-
re

4§

/l/ A közterület-felügyelő szolgálata tel-
jesítésekor egyenruhát visel, melyen
egyedi azonosító számmal ellátott fel-
ügyelöi jelvény kitűzésére köteles. A köz-
terület-felügyelö a Pilisborosjenö telepü-
lésjelképét ábrázoló jelvényt a felsöruhá-
zatának karjelzéseként viseli.

/2/ A közterület-felügyelő feladatainak
ellátása érdekében jogosult, illetve kö-
teles a közterület-felügyeletről szóló tör-
vény, a közterület-felügyelői intézkedé-
sek végrehajtásának módjáról és eszköze-
iről szóló belügyminisztériumi rendelet és
a közterület-felügyelő helyszíni bírságolá-
si eljárásáról szóló belügyminisztériumi
rendelet előírásait betartani.

/3/ A közterület-felugyelői köteles az
adatkezelés előírásait betartani, a közterü-
let-felügyelői intézkedések megtételéről
munkáltatójának számot adni, az intézke-
désekről készült dokumentumokat /
fényképfelvétel, jegyzökönyv, helyszíni
szemie stb. / a jogszabályban írtaknak
megfelelően kezelni.

/4/ A közterület felügyelő eljárása során
hivatalos személynek minősül.

A feladat végrehajtásának eszközei

5.§

/l/ A közterület-felügyelö feladatának
elvégzése során - jogszerű intézkedésével
szembeni ellenállás megtörése érdeké-
ben - testi erőt és - a jegyző által kiadott
szabályzat előírásainak betartásával -
könnygázszóró palackot használhat.

Záró rendelkezések

6.§

/l/ Jelen rendelet 2002. január 1. napján
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Pilis-
borosjenő Község Önkormányzat

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyzö

Pilisborosjenő Onkormányzat
15/2001. (XI. 05.) számú

Onkormányzati rendelete
az első lakáshozjutó fíatal házasok

kainatmentes kölcsönéről szóló

13/2001. (VIII. 6.) számú
rendelete módosításáról

A lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (h)
pontja, valamint a helyi önkormányzatok-
ról ^zóló és többször módosított 1990.
LXV. törvény 10. § (a) pontja alapján az
önkormányzat az alábbi rendeletet alkot-
ja, az önkormányzat az első lakáshozjutó
fíatal házasok kamatmentes kölcsönéről

szóló 13/2001. (VIII. 6.) számú helyi ren-
deletének 5. § (1) bekezdését az alábbiak-
kal egészíti ki:

l.§

A lakáscélú támogatásokról szóló 9/1991.
(XI. 27.) számú helyi rendeletet módosító

lyon kívül helyezi.

2.§

Jelen rendelet 2001. november 5-én lép
hatályba, a rendelet kihirdetéséröl a jegy-
zö gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyzö

Pilisborosjenő Onkormányzat
14/2001. (XI. O5.)számú
Önkormányzati rendelete

az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről

szóló és 4/1999. (IV. 1.) számú
helyi rendelettel módosított

4/1998. (IV. 23.)számú
helyi rendeletének

módosításáról

Pilisborosjenö község Önkormányzat
Képviselö-testülete az 1995. évi XLII.
törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás
alapján és a helyi önkormányzatokról szó-
16 és többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 10. § (a) pontja alapján az alábbi
rendeletet alkotja és a 4/1999. (IV. 1.)
számú helyi rendelettel módosított

az alábbiak szerint módosítja:

l.§

A 4/1998. (IV. 23. ) számú helyi rendelet
5. § (a) pontja az alábbiak szerint módo-
sul:

"A közszolgáltatás diját negyedévente, a
tárgynegyedévet követöminden negyedév
kezdo hónapjána/c ]0. napjáig kell meg-
fizeíni."

2.§

A 4/1998. (IV. 23.) számú helyi rendelet
5. §-a 5/A §-al egészül ki:

"A szilárd hulladék kezelésének dQflzeté-
sétöl mentesül az a településen lakóhely-
lyel rendelkezó' 70. éven felüli személy,
aki háztartásában egyedül él."

3.§

Je1en rendelet 2002. januárl-én lép ha-
tályban, a rendelet kihirdetéséről ajegyző
gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző

lyázat' e
Pilisborosjenö Község Onkormányzat

jegyzője pályázatot hirdet

építéshatósági igazgatási

feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

. magyar állampolgárság

. büntetlen elöélet és cselekvőképesség

'. a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai vég-
zettség /a köztisztviselök képesítési előírásairól
szóló 9/1995. /l 1.3., Kormány rendelet előírásai
alapján/

Előnyt jelent, ha a pályázó közigazgatási szakmai gya-
korlattal rendelkezik.

Bérezés: aköztiszfrviselőkjogállásáról szóló 1992. évi
X./l 11. törvény szerint

A pályázat tartalmazza:

. a pályázó részletes, szakmai önéletrajzát

. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyífrványt

. iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát
tanúsító okirat másolatát

. a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkakörei-
nek és szakmai tevékenységének ismertetését

A pályázat benyújtásának határideje:

2001. november30.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati ha-
táridőt követő 30 napon belül.

Az állás betölthető a pályázat elbírálását követöen azon-
nal.

A pályázatot a Polgármesteri Hivataljegyzőjéhez kell be-
nyújtani.

Cím: 2097 Pilisborosjenö, ^ó'A 16.

Telefon: 06-26-336-028



A ROMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 2001. NOVEMBER HAVI HÍREI
Imaszándék: Hogy szent és példás életű
emberek tartsanak velünk Isten .Országa
Evangéliumának bátor hirdetésénél.

01. Mindenszentek Ünnepe.
Ilyen légy mindig!
Potsdamban a Garnisonskirche mellett áll

egy szoborcsoport. A főalak Nagy Fri-
gyes császár, mellette egy erőt és férfías-
ságot megtestesítő katona alakját láthat-
juk. Erőt, elszántságot, bátorságot sugá-
roz. Nagy Frigyes egy fiút állít kezénél
fogva a katona elé. A szobor talpára vés-
ték a császár szavait: "Esto semper talis!"
Mindig ilyen légy !
Szentegyházunk ugyanígy fogja meg va-
lamermyi hívének a kezét, és vezeti el az
oltárokra emelt, megdicsőült szentek ké-
peihez, szobraihoz és mondja: Ilyenek
legyetek mindig !
Szentjeinktöl tanulhatjuk meg az Isten
szeretetét és üdvösségünk útját.

02. Halottak napja.
ll. Evközi32. Vasámap
Ez a hónap életünk ajtaján bebocsátást
kér. Van, akinél szelíden, lágyan kopog-

tat, de van, akinél szinte dörömböl. Fi-
gyeljük mit mond:

"Ember, rövid az élet!
Tegnap születtél,
Holnap sírban vagy.
Minden kincsed a lélek,
Ez az egyetlen,
Mely tíed marad!"

Lelkünk a Teremtő lehelete. A test a lélek
temploma, ennek a templomnak olyan
formája lesz , amilyenné a lélek alakítja.
E hónap mondja, hogy: Lélek vigyázz!
Választhatszjó és rossz között.
A november gyertyái, virágai intenek,
hogy figyelj, vigyázz!
A lélek, melyet a Teremtö lehelt beléd.
cselekedeteid teszik széppé, vagy ...?
Aztánjön a számadás:

Ember, rövid az élet.

Gondold meg nagyon"
18. Evközi 33. Vasámap.
Orülj boldog magyar haza, hogy Krisztus
téged így szeret:
Zengjen dicséretdallama, mondjál szíved-
ből éneket.

Hiszen belőled származott Erzsébet a di-
cső, a szent:

A PEST MEGYEI RENDŐR -FŐKAPITÁNYSÁG
Kommunikációs Irodájának Tájékoztatója

^ieto?_atompilisborosjenö. lakóit'. hosy 2001:szeptember25-ével a Pest Megyei Rendőr-
fökapitányság Kommunikációs Irodájának elérhetőségei a következőkreváJtozt'ak6'

SAJTÓÜGYELET (éjjel-nappal hívható); 06-20/444-1263
t' r- százados' 'rodavezető: 06-20/444-1207 , 443-5133, 443-5800/"30-095 m.

Nagy Judit, r. főhadnagy: 06-20/444-1206 , 443-5136, 443-5800'/ 30"-03"4"m.~
Módis Agnes, közalkalmazott: 443-5800/30-576 m.
Tószegi Anikó, közalkalmazott: 443-5&00/30-579 m.

Kommunikációs^roda e-mail címe: pestmrfk@bm. gov. hu
Faxszáma: 443-5170

Híreink elolvashatók a www.orfk. hu weboldalon

R R

Pengő Ingatlaniroda
Pilisborosjenő Fő u. 2.

06-26-336-593

R
R

ngatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat kere-

sünk. Erdeklődni lehet:

Nagy István 06-26-336-118
( este 6 óra után), illetve Pilisborosjenőn a

Györgyi butikban

A Helyí tőzoltök
telefonszámai

06-38-3. 464. 911
< K.omlós Titior parancsnsli}

06-30-9-327-697
(Kucsera Lásztó elnöls)

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

Ki minden földit elhagyott, s a mennyek
országába ment.

Földi királynak lánya volt, s az ég Ura
kedvelte meg;
Ezrek közül választott, s vezette így az
égikegy....
25. Evközi 34. Vasámap, Krisztus a min-
denség Királya Ünnepe.

A nép bámészkodott, a fötanácsos tasjai
gúnyolódtak: "Másokat megmentett" -
mondták -, most mentse meg magát, ha ö
a Messiás az Isten választottja. Gúnyt
űztek belőle a katonák is, odamentek es
ecettel kínálták: "Ha te vagy a zsidők ki-
ralya' segíts magadon!" -mondták. Feje
fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot
tettek: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromol
ta : "Nem te vagy a Krisztus? Szabaditsd
meg hát magad és minket is. " A másik
rászólt: Nem félsz az Isíentöl? Hisz te is
ugyanazt a büntetést szenveded. Mi leg-
alább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De
ez nem csinált semmit. " .Aztán hozzá for-
dul : Jézus, emlékezzél meg rólam, ami-
kor eljön uralmad.

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkezés,

elvitelre, illeh'e helyben
ibgyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag
Társas összejöveteleket,

nevnapi és szuletésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyih'a: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz

(az Ezüsthegyi u. sarkán)

Boni szépségszalon
új szolgáltatásokat kínál HöÍgyeknek és Urak-

nak'

Kényeztesse magát és kérjen pedikürt,
vagy manikűrt svédmasszázzsal, vagy frissitő illó-

olajos talpmasszázst.
Ennyi Önnek isjár!

Hivja most Szegediné Sebestyén Ágnest
a 336-961-en vagy a

06-30-972-9182 mobilszámon e-s kérjen időpontot.
Háihoz is megyek!

(A szalon Pilisborosjenön a Fö út és a Templom u
sarkán található)

Konténeres törmelék és folyóáru
szállítás

4 m3-6 m3- 8 m3 -es, ajtós konténerek-
kel, kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

AZ ISKOLA HÍREI

- Szülői kérelem alapján 37 tanuló kapott
beis-kolázási segélyt az Önkormányzattól.
Tankönyveik árának közel 90 %-át a Szociális
Bizottság egyszeri rendkívüli segélyként kifi-
zette. Ezúton is köszönjük!

- Iskolánk elsö és nyolcadik osztályos tanulói
az idei tanévben a német tankönyvet ajándék-
ba kaphatták, amit nevükben is szeretnénk
megköszönni a Német Kisebbségi Onkor-
mányzatnak.
In diesem Schuljahr konnten die Schüler der
ersten und achten Klassen unserer Schule die
Deutschbücher als Geschenk bekommen,

wofür wir uns bei der Deutschen
Selbstverwaltung Weindorf auch in ihrem
Namen herzlich bedanken möchten.

Szépül az iskola

Népes csapat lepte el az iskola udvarát szep-
tember 22-én, szombaton. Anyukák, apukák,
pedagógusok, gyerekek serénykedtek a szép
öszi napon.
Sokan hoztak ültetni való növén>'t: cserjét,

virágot. Szorgos apukák követ szállítottak,
pakoltak, földet talicskáztak.
Az utcai kerítést lebontották, az oszlopokat
levágták, a kőládákat a helyükre állították,
majd virággal ültették be. A sportudvar kör-
nyékét ügyes anyukák rendezgették, tisztítot-
ták, egyengették.
Az udvari játékok végleges helyükre kerültek,
bövítésüket tervezzük.

A kőkupacokból egy sziklakertet varázsoltak,
amely látványával elbűvöl mindenkit.
Jó érzés volt iskolásnak lenni e napon!

Kultúra -szabadidö- sport

Gondos kezek a kerítés melletti elő sövény
alapjait ásták ki. A cserjéket október végén
lehet és fogjuk majd beültetni.
Nagyon jó érzés volt tapasztalni a szülök lel-
kes hozzáállását, ötleteit, tettrekészségét, a
gyerekek aktivitását, az alpolgármester úr hat-
hatós segítségét (szállítójármü biztosítása).
Mindezeket őszinte szeretettel köszönjük meg
ez alkalommal is!

Bízunk benne, hogy a szülők felajánlásaira és
segítségére a továbbiakban is számíthatunk!

Papp Józsefné
igazgató

Öröm volt ajándékozni

Október közepén, közel 50 pilisborosjenői
kisiskolás 3 pedagógus vezetésével elindultak
Budapestre egy-egy ajándékdobozzal a kezük-
ben.

Azokról a lelkes gyerekekröl van szó, akik
szüleik segítségével a "Gólyahir" elnevezésü,
országos akcióhoz csatlakozva tanszereket
(füzet, toll, ceruza, festék, színes, matrica,
zsírkréta, könyv) ajánlottak fel, majd a hoz-
zánk legközelebb esö átvevö helyre, a Nyugati
pályaudvarra vitték. Ott várt bennünket. töb-
bek között, Illényi Eva, a Magyar Rádió ripor-
tere, akitöl megtudtuk, hogy az ajándékokat
karácsonyra kapják meg a határon túli magyar
első osztályosok. Néhány gyerekkel riport is
készült, melynek során elmondták, hogy az
apró ajándékok mellé kedves levél, képeslap,
fénykép is került, amelyekre választ várnak.
Reméljük, megérkeznek a válaszok és talán
barátságok is születnek.
Köszönet a gyerekeknek, szüleiknek, tanítóik-
nak az akció sikeréért!

Kedves Borosjenői polgárok!

Szeretném megköszönni mindazoknak a
segítségüket, akik a Szüreti Mulatság szer-
vezésében, lebonyolításában részt vettek.
Az itt élö emberek többsége valahol tudta
és érezte, hogy milyenfontos ez a közössé-
gi rendezvény, mindenki megpróbált segí-
teni, s ezért hálás szívvel mondok köszöne-

tet. Remélem a jövöben egyre többen, és
többen leszünk, akik fontosnak tartják
majd az ilyen és ehhez hasonló rendez\'é-
nyek létrehozását. Köszönetet mondok
tehát:
Zsitnyányi Attila és kedves felesége Elvira
felé, akik a buszvégállomáson kinálták
boraikat; Meggyesi János és kedves fele-
sége Irmus felé, akik a Művelődési ház
elötti megállóban kínálták boraikat;
Gábeli György és kedves felesége Juci
felé, akik az alsó biiszmegállóban várták a
felvonulási menetet és fogadtak finom
borral bennünket. Az egész Miilatság
idején a bíró Király Tibor ésfelesége l'a-
//, s a kisbíró Janza Péter Töhötöm fan-
tasztikus hangidatot teremtett! Köszönjük
nekik is az önzetlen, jókedvű segítséget! A
felvonulási menetben szinte minden cso-

port képviseltette magát, akik a közsé-
günkben a kitltúra, sport teríiletén valamit
is létrehoznak. Az ürömi és borosjenöi
lovasok és szekerek vezettékfel a menetet,
a püisvörösvári ifjúsági fúvószenekar im-
már elmaradhatatlan a szüreti felvonulás-
kor. A néptáncosok színes kavalkádja, a
borosgazdák kis hordója, a sportolók és
tűzoltók sem hiányozhatnak immár hagyo-
mányosnak mondható Szüreti Malatsá-
gunkon!
Köszönetemet szeretném kifejezni a Pol-
gárőrökfelé is, hiszen ök i. s nélkiilözhetet-
lenek a fahiközösségi rendezvények lebo-
nyolitásában. Persze nélkülözhetetlen az a
sok segítö kéz is, akik ilyenkor a díszítést,
sátor és színpadépítést, majd végiil a pa-
kolást végzik. Az újság megtelne mindazon
segítök nevével, ha egyenként sorolnám
fel, akik lelkesen és minden ellenszolgálta-
tás nélkül ezt a fanfasztikus eseményí lét-
rehozták. Fogadják, tehát mindazok, aki-
ket megillet a köszönet és hálás tisztelet az
önzetlen segítségért az őszinte szót: KÖ-
SZÖNŐM!

Bereczkiné Szendrev Éva

A városismereti nap

Egy meleg októberi napon ellátogattunk a Vá-
rosligetbe, hogy megnézzük a Vajdahunyad
várat és környékét.
Amikor leszálltunk a villamosról, azonnal
indultunk a Városligetbe. Sétáltunk a parkban,
majd megreggeliztünk. Utána megnéztük a
Kinder-kiállítást. Kérdésekre kellett válaszol-

ni, és a győztes kaphatott apró játékokat. Meg-
néztük a honfoglaló őseinket bemutató kis
termet, ahol láttuk hogyan éltek, mit ettek,
hogyan öltözködtek, milyen állatokat tenyész-
tettek. Elmentünk ajátszótérre, utána a Hősök
terére. A Hősök terén leínuk a hét vezér nevét,
majd a két oldalán álló múzeum nevét.
A kirándulás nagyon izgalmas volt, és sok
érdekes dolgot tanultam.

Slosár Lívia

4. a osztálvos tanuló

Egy nap a városban

Városismereti nap minden évben van az isko-
lánkban. Ebben az évben a Hősök terére és a
Gellért-hegyre mentünk. A Hősök terén elö-
ször sorba megnéztük a királyokat és a köz-
pontban Gabriell arkangyalt. Szó esett a tér
két oldalán lévő Mücsamokról és a Szépművé-
szeti Múzeumról. Utána a Gellén-hegyre men-
tünk, ahol elénk tárult Budapest látképe. Lát-
tuk a Szabadság szobrot is. Azután elmentünk
egy fantasztikusjátszótérre, és két órátjátszot-
tunk.
Nekem nagyon tetszett ez a Városismereti
nap.

Bozsódi Borbála

4.b osztály

BOROSJENÓN AZ
ERDÖ U. 4. SZ. ALATT

40+31 SPAGETTI CSÖVES
ARC ES DEKOLTAZSBARNÍTÓ

GEPPEL
NYITVA TARTÁS

H-P: 06-22
SZ-V: 08-22

MAS IDÖPONTOKBAN EGYEDI
IGÉNYEKHEZ IS

ALKALMAZKODUNK!

BEJELENTKEZÉS:
336-150

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET;



Orvosi ügyeleti beosztás
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Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya

, Honvéd u. 24.
DoktorS. u. 21

, Kevély u. 2091/11.
Pbj. Rákócziu. 18.

Munkanapokor
Ejszakai

időszak:

18-08-ig. ^
Hétvégén:

péiitek
14""-t61
hétíö

reggel 8-ig.

8-13-ig

23. Dr.
24. Dr.
25. Dr.
26. Dr.
27. Dr.
2S. Dr.
29. Dr.
30. Dr.
01.. Dr.
02. Dr.
03. Dr.

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Kovács Levente

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Borsi. Zsófia

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

351-410
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

i, hétfőtöl csütörtökig a stirgösségi ellátást biztosítják

Dr.
13-18-igDr.

8-13-igDr.
13-18 Dr.

8-13-igDr.

.. Péterffy L. (Uróm rend.)
'. Kovács Gy. (Pbj. rend.)

Horti Szilvia ( Oröm rend.)
Venesz Ilona (Pbj. rend.)

Venesz llona (Oröm rend.)
13-1 S-ig Dr. Horti Szilvia (Üróm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

CS 8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Üröm rend.)

336-308
350-224

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely, szigetelö-
anyagok, betonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, termöföld,
stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes körű szállítás ked-

vező áron!

Nyitvatartás:
hétfötől-péntekig7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatvá-

nyok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÖ, TOTO-
LOTTO, KENO, TIPPMIX, UJ

JÁTÉK: A LUXOR!
hirlap vasárnap is kapható a PEN-

GÖBEN!
Pbj. Fő ut. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 , 14-17;

P: 7-12 , 14-17
Szom:7-13; Vas: 8-10

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Generali Providencia Rt. KEPVISELETI IRODA
2096 Oröm Templom tér I. (volt Július tíeinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-11-ig

Teljesk ositási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések ügyin-
tézése a tartási idön belül, akár az On lakásán, vagy telephe-
lyén.

Mohos György íelefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
osógépek, centrifugák, hötárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37.

06-26-341-759; 06-20-938-5373

ÁUaNledel bolt
.vátjavástelétí i3'tUsbQi'osglenőn af;Sft47-ten.

a Tempfet ti 11. sa-kén tévőNsasffiegállöfiái
NyitfaíaFtás.

hétfotgl péntefcig 73e-t@t 12-ig illetve 14-töl 18-ig,
szombaton 73°-(öl 12-fg

Kevélygáz Bt. és Epületgépészeti Betéti Társaság
2097 Pilisborosjenö Tölgyfa u. 10.

06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi ffitöberendezések, szellöztetés, klimatizálás, propán-bután gázellátás,
vizellátás, csatornázás, külsö csatornabekötések tervezése és a kivitelezés meg-
szervezése, hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek beszerzése. Anyagkivona-
tok és költségvetések készitése. Gázkészülék javitás és szerelés.

SUZUÜKÓWI
l"t

Mi segítünk az ünnepi terhek csökkentésében...
mert aki novemberben vásárol új autót,

csak 2002. márciusában kell törlesztenie.

Sőt: Suzukik már 10% befizetéstől!
40%-tól CASCO - mentesség!

Wagon R+ már 1.998.000 Ft-tól!
Cégeknek, vállalatoknak egyedi kedvezmények!

A nSgy érdeklödésre való tekintettel használt autó vásárunkat
meghosszabbitottuk!

40 db használt Suzuki már 200. 000 Ft befizetéstöl 6s havi törlesz-
tése nem több 22. 000 Ft-ná!!

-Teijes körű szervízszolgáltatás
-Eredetiségvizsgálat
-Karosszéria és biztositási munkák

WWW. autodata. hu
Cfm: Bp. III. Rákóczi u. 33.

Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445
Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

.
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PlLIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszíi távú bérbeadás kül-

földieknek is, számitógépes adatfeldolgozás, értékbecs-
lés, ügyvédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenö, Oróm, Budakalász területén
lév6 ingatlanok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218-531

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

Ügyvezetö igazgató: Kerényi István
Hirdetőtábla az őkelme méteráru üzletnél!

UGYVÉDIIRODA
2097 Pbj. Ken köz. 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:
hétköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

. -.^
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Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselö Testtilete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Fe elös szerkes ; Fáyn dr. Péler Emese

A szerkesztöség clme: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windiscli László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti

biztosítások kötése
(jövedelem igazolás nélkül),
egészségügyi, gyugdíj és la-
kásbiztosítás, gk. biztosítás

ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenöi
polgármesteri

hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73

-^
<<?
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8. évfolyam 12. szám 2001, december

Szép tündérország támad föl szívemben,
Ilyenkor decemberben.
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Betiegesztem a sebet szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

... És valahol csak kétkedö beszédet
Hallok, szomorúan nézek.
A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hátjobbak, s higgyünk rendületlen,
Ilyenkor decemberben.

(Juhász Gyula: Karácsony felé)
Ik.

Kedves Olvasó!

A Pilisborosjenői Hírmondó kedves
olvasóinak, községünk lakóinak, bel-
és külföldi barátainknak, a

Pilisborosjenői Önkormányzat Kép-
viselő testülete, a Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai, a Hírmondó Szer-
kesztősége és a magam nevében kívá-
nok békés karácsonyt és boldog új
éveta2002. esztendőre!

(Szegedi Róbert polgármester)

Lieber Leser!
Im Namen des Gemeinderates der

Mitarbeiter des Bürgss-
meisteramts, der Redaktion
wünche ich alle unseren Leser tind
mit uns in Kontakt stehende in iind

auslandische Freunde gesegnete
Weihnachten und ein glückliches
neues Jahr fúr 2002.

(Róbert Szegedi Bürgermeister)

A PILISBOROSJENŐI CIVIL KÖR
Értesíti a falu lakóit, hogy legközelebb 2002 január 8-án tart összejöve-
telt.

Témája:
Egyiptomi élmények Előadók: Galambos Ferenc és Fáy Arpád.

(Decemberben az ünnepi készülödések miatt nemjövünk össze.)

Fogadjuk be a Taizéi Közösség zarándokait!
Bizonyára ismerös sokaknak a cím, hiszen 10 évvel ezelőtt márjártak Magyarországon fiatal zarándokok, a Taizéi Közösség tagjai.
Az ökumenikus szeretetközösséget 1940-ben Roger testvér alapította egy francia kisközségben, Taizében, ahol katolikus és különbö-
zö protestáns testvérek élnek együtt, mintegy 25 nemzetből. Céljuk a béke és a kiengesztelődés elterjesztése, évente hívnak össze
találkozókat. Nem mozgalmat akamak, "mindössze" annyit, hogy minden résztvevö hazatérve, otthonában is a békét és a megbéké-
lést hirdesse.

Kérünk minden megértő pilisborosjenői lakost, hogy fogadjanak be december 28. és január 1. közötti időre néhány fíatalt.
Nem luxus szállásra (hoznak magukkal hálózsákot), hanem szeretetre van szükség!
Falunk két éve példamutatóan fogadott be káqiátaljai gyermekeket, ismételjük meg ezt a szeretetvendégséget!

Jelentkezni lehet telefonon vagyfaxon: 336 -931 számon a Fáy családnál.

Az ERDEI MIKULÁS
idén is várja a gyermekeket!

December 2-án délután 3 órakor
indulunk a szokásos programmal.

Bővebbet a Nagycsaládosok képviselő-
jénél Asztaloséktól!

rtesítés
Énesítjük azon lakókat, akik rendszeres, vagy eseti pénzbeni ellátásban részesülnek,
hogy 2001. december hónaptól - központi rendelet értelmében - postai úton kapják
meg járandóságukat, az általuk megadott címre.

(Pilisborosjenöi Polgármesíeri Hivalal Pénzügyi csoport)

<3W.s<ei>-a.!S>>^>



Morzsák az elmúló évből...

Jelen sorok írója saját emlékezetéböl szemez-
get a 2001. év történéseinek morzsáiból.
Ez év elején a szokásos reménykedéssel fog-
tunk munkánk elvégzéséhez. Nagyon sok és
jelentös feladattal megrakodva indítottuk a
képzeletbeli jármüvet útjára. Az istráng meg-
feszült a szekér bár nehezen, de megindult.
Ma már ismét dér üli meg a határt, a kert sö-
vényeit a közelgő télre, az új feladatokra fí-
gyelmeztetve. Községünk lakóinak egy részét
az ádvent emlékezteti az érkezö karácsonyra
az éltetö és fenntanó csodálatos kincsre. a
szeretet közelgö ünnepére, amelyet Szt. Pál a
legkiválóbb adománynak nevez a Korintusiak-
nak irt levelében. Bízhatunk csak, hogy a
nagyvilágban és országunkban " mindenkinél
győzedelmeskedik ez a " kiváló adomány, és
ismét az építö munka és a béke lesz osztály-

részünk.
Községünkben a célul kitűzött föbb feladato-
kat határidöre és jó műszaki szinten véghez-
vittük. De jó lett volna, kevesebb "idegmun-
kával" elvégezni az ez évi penzumot. s ha az
előbb emlitett istrángok mindig egyértelműen
azonos irányban feszültek volna, talán még
több feladatot is elvégezhettünk volna.
Néhány eredményröl röviden:
. Atvettük ez évben a Millennium emlékét

felelevenitő országzászlót, nagyon szép
ünnepi körülmények közepette.

. Felépült az iskola négy uj tanterme

. Elkészült és próbaüzemel a második
szennyvlztisztitö egység

. Befejeződött a "papi" földek teljes közmű-
vesítése

. Tapsolhattunk négy ujabb diszpolgári elis-
merésnek.

. Növekvő színvonalon működnek szinját-

szó csoportjaink.
. SpoUolóink is sikeresen veszik kemény

munkával az akadályokat.
. Egyre több ember kapcsolódik be a község

társadalmi életébe.
Szomorú történések:

. Továbbra is negativ a népesedési index
községünkben.

. Fájdalommal búcsúztunk a német kisseb-
ség fáradhatatlan szorgalommal az utolsó
pillanatig dolgozó elnökétöl, Stampf Ro-
mántól.

Remélem, hogy ajövö évben mégjobb közös-
ségi élet alakul ki a közösségben. Biztosita-
nunk kell az itt élök nyugalmát, egymáshoz
való viszonyunkat lelkiismeretünk segitségé-
vel kell jobbítanunk, mert a jövőnk építéséért
csak együtt indulhatunk sikerrel.

(Szegedi Róbert polgármester)

DÍSZPOLGÁRAINK
K.edves Olvasóinh folytatjitk diszpolgáraink bemutatá-
sát, most a kedves nyugdíjas igazgató urat, Czigány
Ferencet mutatjuk be:

Czigány Ferenc pedagógus, iskolaigazgató a közös is-
kola igazgatójaként dolgozott Pilisborosjenön. Nyugdíj-
ba vonulása után is igen aktív közösségi életet él:
Testnevelő tanárként a 90-es évek elején alapította meg
a női kézilabda szakosztályt a községben, a csapat sike-
rei napjainkig ívelnek. Edzői munkaját a lelkes tanitvá-
nyok folytatták, NB II. szintigjuttatva fel a csapatot.
Közel négy éve alapította meg, és vezeti azóta is az
Ezüsthegyi Borosgazdák férfíkarkórust. Azóta számta-
lan rendezvényen örvendeztették meg a falu lakosait
fellépésükkel, legyen az szüreti felvonulás, borfesztivál,
vagy egyéb kulturális esemény.
Egy évre tekint vissza a magyar népdalkör magalakulá-
sa, amelynek szintén alapítója és karvezetoje. Nagy
sikerrel szerepeltek az idősek napján és falusi ünnepé-
lyeken.
Díszpolgárrá való alkalmasságát bizonyítja egész
élete, munkássága, gyermek- és emberszeretete, lel-
kes közösségi aktivitása. Példaként állítható minden
fiatal és idősebb pilisborosjenői lakos elé.

(Kulturálís Bizottság)

Boni szépségszalon
új szolgáltatásokat kínál Hölgyeknek és Uraknak!

Kényeztesse magát és kérjen pedikűrt,
vagy manikün svédmasszázzsal, vagy frissitö illóolajos talp-

masszazst.

Ennyi Önnek is jár!
Hivja most Szegediné Sebesíyén Agnest

a336-961-en vagya
06-30-972-9182 mobilszámon és kérjen idöpontot.

Hálhoi is megyek!
(A szalon Pilisborosjenőn a Fő út és a Templom u sarkán

található)

R Ca?

Pengő
Ingatlaniroda

Pilisborosjenő Fő u. 2.
06-26-336-593

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2001. DECEMBER HAVI HIREI

Imaswndék: Hogy a keresztények tudják
elismerni mások méltóságát ésjogait!

02. Advent 1. Vasárnapja
Készítsetek utat a pusztában az Umak,
egyengessétek Istenünk ösvényét, a siva-
tagon át... Ime Isten, az Ur eljön hata-
lommal! (h. 40. 3. 9)

08. A Boldogságos Szűz Mária Szeplő-
telen Fogantatása
Mária kép! Az I. világháború kitörését
követö télen egy század katonának kel-
lett a Kárpátok nehéz hegyi útján felfelé
vonulnia. Eltörödve, elgémberedő tagok-
kal értek fel egy tisztásra, ahol az erdész-
lak falában kis Mária képet találtak. Az
egyik katona meglátta a képet. kiugrott a
sorból, öngyújtóját elövéve mécsest rög-
tönzött és letérdelt a hóba. A következő

pillanatban bajtársa is mellette termett.
perceken belül több százan térdepeltek,
fegyverüket leengedve. kemény életben
elfáradt lelküket imádsággal erősítették a
Szűzanya előtt.

09. Advent 2. Vasárnapja
A bűnbánat szellemét bensóleg kell el-
mélyítenünk. Lemondani annyit jelent,
hogy nemcsak fölöslegünkből adunk,
hanem néha a szükségesböl is. Lemonda-
ni annyit jelent, hogy megszabadulunk
annak a civilizációnak a rabszolgaságá-
ból, mely az egyre nagyobb kényelem és
fogyasztás felé serkent bennünket - anél-
kül. hogy törödnénk kömyezetünkkel. az
emberiség közös örökségével.

(II. János Pál pápa)

16. Advent 3. Vasárnapja
Mária megmarad annak, aki összekötötte
az eget a földdel és a Léleknek való oda-
adásban testtel - lélekkel teljesen élte a
vele való közösséget.

(Suenens bíboros)

23. Advent 4. Vasárnapja

24. Hétfő Karácsony Szenteste

25. Urunk születése, Karácsony
December varázs a betölti a gyermekeket
és felnőtteket egyaránt. A hónapot bera-
gyogja a sok kis gyertya libegő lángja, a
csillagszóró fénylő villogása. Borzasztó
lenne az életünk karácsony nélkül, az
ajándékozás meleg szeretete dörömböl
szívünkben, lelkünkben. Olyan nagy
ajándékot ember embemek nem tud adni,
mint a legelsö karácsony ajándéka a mi
jó Atyánktól, hiszen szeretö szive
melegével küldte hozzánk Fiát.

27. Csütörtok Szent János apostol és
evangélista
Borszentelés a helyi szokásnak megfele-
lően.

30. Vasárnap Szent Család : Jézus,
Mária, Józsefünnepe
Búcsúzunk:

Taníts meg számba venni napjainkat,
Hogy bölcs szivet szerezhessünk ma-

gunknak.
Térj, Uram hozzánk valahára egyszer

Es nézz szolgáidra keggyel!
Tölts el Uram mihamar izgalommal,
Hogy minden napjainkban vigadjunk

vigalommal!
Adj annyi vig napot,

Amennyi volt a rossz nap.
Jó évet annyit. mint eddig gonoszat!
Szolgáid felett ragyogjon föl kezed.

Es fenyessóged fiaink felett.
A mi Urunk jósága uralkodjék fetettünk,
Kezünk munkáját rajtunk Te igazgasd,
Kezünk munkaját Uram Te igazgasd!

(Sík Sándor fordítása, 89. zsoltár)

Kegyelemteljes Karácsonyi Unnepeket
kívánunk a falu minden lakójának!

A pilisborosjenői Reichel
JózsefMűvelődésiHáz
decemberi programja

Az állandó programok mellett decemberben is
igen sokrétű és tartalmas programok várják a
Művelődési Házba látogatókat. December elsö
napján 15-17-ig bolhapiac nyilik a nagyterem-
ben. Mindenki elhozhatjameguntjátékait, ruhá-
it, cd-it, könyveit és bármilyen olyan dolgot,
amelyet úgy gondol más szivesen megvenne.
Ezen felül arra biztatunk mindenkit, készitsen
különböző szép ajándéktárgyakat, amelyek
ugyanúgy eladásra kerülhetnek.

mellett ünnepi játékok is helyet kapnak a
programban.

December 8-án 18 órakor a pilisborosjenői
Községvédő egyesület tartja kulturális estjét.
Novemberben indult ez a hagyományteremtő
sorozat melyben minden hónap második szom-
batján neves művészek előadásában gyönyör-
ködhetünk.

December 22-én 10-12-ig Világutazásunk az
irodalom világába vezet. Közösen játszuk végig
János vitéz tönénetét. A program közben
megismerkedünk Petöfi Sándor életével és
Kacsoh Pongrác zenejével.

December 22-én 16 órától a karácsonyjegyében
Betiehemi játékokat nézhetünk meg.

A téli szünetben

Ház zárva tart!
a MűvelődésiDecember 11-én 14 -tól újra indul aNemzet-

közi Mesevetélkedö. Mint bizonyára mindenki
emlékszik a tavalyi régiódöntöt Pilisborosjenő
csapata a Fekete Paripák nyerték. Idén 7 csapat ^:"^"" ,..̂ .." ,"t""",A.
ne7e"zett"PilTsborosÍenŐröÍ2'csapatOrömröLrA Mmdl^. kedvel. látogató"k.na\kegyelmekben
Paripak'most"tulszamvalhMjak"tavalyiteljesít- gazdag. karácsonyt és nagyo" boldog ui évet
ményűket. hisz idén lesz a régiódöntö után or-
szagos is...

December 8-án 10-12-ig a Világutazás a Miku- December 20-án a zeneiskola növendékei adnak
lások földjére ér. Az északi népek játékai karácsonyi konceUet.

PlLISBOROSJENŐI KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 2001. DECEMBER

1

Bolhapiac

Játékos utazás

Kulturális Est

Karácsonyi Koncert

Játékos utazás

Betlehemi Játékok

m

December 1Művelődési Ház

Müvelődési Ház December 8

Művelődési Ház December 8.

Müvelődési Ház December 20

Művelődési Ház December 22

Művelődési Ház December 22.

KÉZFOGÖ

n z

15 óra Művelődési Ház

10 óra Müvelödési Ház

18 óra Községvédö Egyesület

18 óra Zeneiskola

10 óra Művelödési ház

16 óra Művelődési Ház

A Müvelódési Ház dolgozói

Elveszett
egy fekete-fehér, kék sze-
mű, nagytestű, HUSKY ku-
tya.
A gazdája egy 9 éves kisfíú,
nagyon várja haza!

A megtalálónak magas
jutalom!

Ertesítés a

06-30-241-1730
06-30-321-5756

telefonszámokon.
Köszönjük segítségüket!

A Pilisborosjenöi Községvédő Egyesület "Kézfogó" címen minden hónap második szombatján.
este hat órai kezdettel klub-estet indít, meghívott elöadómüvészek közremüködésével. Ez úton
köszönjük meg a Müvelödési Ház szíves segítségét.
November 9-én, az első találkozáskor Peller Anna pilisvörösvári jódli-énekesnő muttata be a
tiroli pásztorok különleges énektechnikáját, majd Gröschl György és felesége, Mici néni beszél-
getett a jelenlévőkkel nemrégiben megjelent, Pilisborosjenő történetéröl szóló könyvükről.

A következö alkalommal. december 8-án várjuk az érdeklődöket.

(Varsányi Zsuzsa)

Konténeres szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

AHetyÍtiizolték
telefonszámai

86-30-3-464-911
< Komtos Tibor paiaBcsnofc')

06-30-9. 32'?'tí97
(Kucsera Lásztó elnök)

KÖZGYÜLÉS
A Ne"MO" Erdekvédelmi és Erdekképviseleti
Egyesület 2001. december 14-én 19 órakor az
Ürömi Müvelődési Házban tartja évi rendes
közgyűlését, melyre szeretettel meghívja tag-
jait és az érdeklödöket.

(Körtvélyesi Tibor és Keresztessy Péter)

A pilisborosjenői Polgárőrség
telefonszámai és címei:

Tel: 06/20-3337-387 Tel: 06/20-3430-321
Cim: 2097. Pilisborosjenö Pf. :23

E-mail: pbjpolgarorseg@pannongsm.hu
E-mail(SMS): pbjpolgarorseg@sms. pgsm. hu

Számlaszám: 65700093-10115387

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag
Társas összejöveteleket,

névnapi és születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 fóig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cim:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)

Konténeres törmelék és folyóáru
szállítás

4 m3- 6 m3- 8 m3 -es, ajtós konténerek-
kel, kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

I"

ngatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat kere-

sünk. Érdeklődni lehet:

Nagy István 06-26-336-118
( este 6 óraután). illetve Pilisborosjenőn

a Györgyi butikban

R R



Orvosi ügyeleti beosztás

/. Dr. Fehér Eszter
2. Dr. Fehér Eszter

3. Dr. Kovács Levente

4. Dr. Csúcs Orsolya

5. Dr. Borsi Zsófia

6. Dr. Fehér Eszter

7. Dr. Borsi Zsófía

8. Dr. Borsi Zsófia
9. Dr. Borsi Zsófia

JO.Dr. Kovács Levente

//. Dr. CsúcsOrsolya

Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Dr. Borsi Zsófia

72Dr.
13. 0r.
14.VH.
/5. Dr
/6. Dr.
/7. Dr.
í&Dr.
/9. Dr
2ftDr.
2/. Dr
22. Dr.

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Fehér Eszter

Csúcs Orsolva

Borsi Zsófía

Kovács Levente

Uróm. Honvéd u. 24.
OrómDoktorS. u. 21.
Üröm, Kevély u. 2091/II.
Pbj. Rákóczi u. 18.

2J. Dr. Fehér Eszter

24.Dr. Fehér Eszter
25. Dr. Kovács Leventc
2ó.Dr. Kovács Leveníe

27.Dr. CsúcsOrsolya
28.Di Fehér Eszter

29. Dr. Kovács Levente
30.Di. Borsi Zsófia

1/.Dr. Borsi Zsófía
01. Dr. Borsi Zsófia

351-410
06-20-9535-187
350-847

06-30-2620415

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskolau. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Ejszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
14""-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl cstitörtökig a siirgösségi ellátást biztosit'ák

H 8-13-ig Dr. Péterffy L. (Oröm rend. ) 350-224
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend. ) 336-308

K 8-13-igDr. HortiSzilvia(Oröinrend,) 350-224
13-18 Dr. VeneszIlonafPbj. rend. ) 336-187

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Urómrend. ) 350-733
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oróm rend. ) 350-224

CS 8-13-igDr. KovácsGyörgy(Pbj. rend. ) 336-308
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Oróm rend. ) 350.224

Generali Providencia Rt. KEPVISELETI IRODA
2096 Oröm Templom tér I. (voltJúlius Meinlépület)

Nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-II-ig

Teljeskörü biztositási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések ügyin-
tézése a nyitvatartási időn belül, akár az Ön lakásán, vagy telephe-
lyén.

Mohos György telefonfax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák. hőtárolós kályhák, villanybojlerek.

Hajdú gépek javitása.
Dékány Imre Budakalász JózsefA. u. 37

06-26-341-759 ; 06-20-938-5373

Állateledel bolt

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely, szige-
telöanyagok, betonelemek, cement, mész.

Ömlesztett anyagok: homok, sóder, termöföld,
stb.

Gáz-cseretelep'
Konténeres és teljes körű szállítás

kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfötöl-péntekig7-17-ig

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

Pengő Bolt
Iskola és irodaszerek, nyomtatvá-

nyok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ, TOTO-
LOTTO, KENO, TIPPMIX, UJ

JÁTEK: A LUXOR!
hirlap vasámap is kapható a

PENGÖBEN!
Pbj. Fő ut. 2. Tel: 336-593

Nyitva:
H-Cs: 7-11 ; 14-17 ;P: 7-12 ; 14-

17
Szom:7-13; Vas: 8-10

varja vásárlóit PílisbömsjeHŐn a Fő út 47-faen, a Telnplom a. sarkán lévo
bKszmegatlónaI
Syitva tartis

hétf6(őlpénfékig7irtot 12-igffletve t4.toli. 8-ig,

Kevélygáz Bt. és Épületgépészeti
Betétí Társaság

2097 Pilisborosjenö Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bufán gázeilátás, vízel-
látás, csatomázás, külsö csatornabekötések
tervezése és a kivitelezés messzervezése,
hatósági eljárások ügyintézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készítése. Gázkészülék javitás és szere-
lés.

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti biztositások kötése

(jövedelem igazolás nélkül),
egészségiigyi, gyugdij és lakásbiztositás,

gk. biztositás iigyintézése
hétfőnként 15-17 óráiga

pilisborosjenói polgármesteri hivatalban.
Süveges Lászlóné

AB-AEGON terdleti
képvíselö

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

^ SU2UKIKÓWI
^

Unnepi ajándékcsomagok a Suzuki Rómainál!
Uj és használt Suzukik karácsonyi akciója!

Ev végi egyedi ajánlatok!
+

HASZNÁLT AIITÓ VÁSÁR'
(Amig akészlettart!)

40 db használt, megkimélt állapotú Suzuki már 15 % befizetéstöl,
kedvezö kamatokkal,

vagy
régi autója most akár 150.000-Ft-ot is érhet!

Jöjjön biztosan megegyeziink!

-Teljes körű szervizszolgáltatás
-Eredetiségvizsgálat
-Karosszéria és biztosítási munkák

www -vkibarta. hu

www. autodata. hu. www. vezess. hu

Cím: Bp. III. Rákóczi u. 33.
Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445

Nyitva: H-P: 8-18, Szombaton: 9-13

PlLIS 2000 INGATLANKÖZVETITŐ
KERESKEDELMIÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás kül-

földieknek is, számítógépes adatfeldolgozás, értékbecs-
lés, ügyvédi közreműködés.

Elsösorban PÍIisborosjenö, Uröm, Budakalász teriiletén
lévö ingatlanok közvetitése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218-531

Félfogadás: kedd-péntek 11-19,
szombat: 10-14

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István
Hirdetőtábla az őkelme méteráru üzlctnél!

UGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügy-v'éd
a Pest megyei Ügyvédi Kamaratagja

Bt-k alapitása az uj gazdasági törvény szerint.
Örökösödési, házassági, polgárjogi, bérleti,

megbizási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészítése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

BOROSJENÖN AZ
ERDÖ U. 4. SZ. ALATT

40+31 SPAGETTl CSÖVES
ARCÉS

DEKOLTAZSBARNITO
GÉPPEL

NYITVA TARTÁS
H-P: 06-22
SZ-V: 08-22

MAS IDÖPONTOKBAN
EGYEDl IGÉNYEKHEZ IS

ALKALMAZKODUNK!

BEJELENTKEZÉS:
336-150

VÁRJIIK KEDVES
VENDÉGEWKET!

^^^'f^^^^^:írf^y^^^^^r^^^^^^^ yy,yy-y, y-^.

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselö Testiilete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
FelelÖs szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typagráfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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KÜLÖNSZÁM

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
17/2001. (XII. 20.)

RENDELETE
az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló

5/2001. (IV. 5.) sz. helyi rendelet
módosításáról szóló

11/2001. (Vm. 6.) számú rendelet
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztar-
tás működési rendjéről szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. alapján, valamint az államház-
tartás működési rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rend. 29. § alapján a 2001. évi költségvetésröl
elfogadott helyi rendeletét az alábbiak szerint mó-
dosítja:

A rendelet hatály

l.§

A rendelet hatálya a képviselőt-testületre és annak
szerveire a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételei főösszeg címen-
ként és kiemelt előirányzatként a 2. számú meliék-
letben megállapítottak szerint alakul.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a
2/a számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6.§

A képviselö-testület a 2001. évi módosított költségve-
tési kiadásokat címenként és kiemelt előirányzaton-
ként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7.§

2- § Az önállóan gazdálkodó iskola a költségvetési
, /\_, _""-^.___^ ̂ _"-^^^"" támoeatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti

A Pilisborosjenő község Önkormányzat címrendjét az ̂ ^^^^^1^^^
1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A képviselő-testület a polgármesteri Hivatal és az
intézmények 2001. évi módosított költségvetését
656.855 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

ütemezésben biztosítja. Ettől eltémi csak a testület,
illetve a Pénzügyi Bizottság engedélyével lehet.

8.§

A képviselö-testület az egyesületek, társadalmi
szervek költségvetési támogatásait a 5. számú
mellékletben foglaltak szerint biztosítja.

Felhívjuk a falu lakosainak fígyelmét,
. a havasjeges közlekedési utakon ne engedjék a gyerekeket szánkózni, csúszkálni! A lejtős, síkos úton ez életveszélyesa_kl-

c'stoeaz"ottközTekedö-autókmiatt, ésagyalogosok az'így még csúszósabbá váló lejtökön kerülnek veszélybe. Csak biztonságos
ín, szülöi felügyelettel szánkózzanak a gyerekek! ",.,..". "...., u"

%? iTogy' az7nagatTan'tu1ajdono'soktakarteákela havat ajárdákról. Köszönjük! Polgármesteri Hivatal



9.§
A képviselö-testület beruházási kiadásokat a 4. számú
melléklet szerint egy összegben állapítja meg.

ÁItalános tartalék

10. §

A képviselö-testület az önkormányzat módosított
céltartalékát 12.906 eFt összegben hagyjajóvá.

Záró rendelkezés

11. §

A rendelet 2001. december 20. napján lép életbe, ren-
delkezéseit azonban 2001. november 1. napjától kell
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséröl ajegyzö gon-
doskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyző

A mellékleíek a Hivatalban megíekinthetok!

Pilisborosjenő Önkormányzat
18/2001. (XII. 20. ) sz.

önkormáiayzati rendelete
a helyi adók megállapításáról szóló
13/1993. /XII.21./ sz. helyi rendelet

módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-
testülete - az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI.
törvényben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vényben, valamint a gépjárműadóról szóló 1991. évi
l-XXXII. törvényben kapott felhatalmazás, valamint a
helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. tör-
vény 10. § (a) bekezdése alapján a helyi adók megál-
lapításáról szóló 13/1993. (XII.21. ). sz. helyi rendele-
tét (továbbiakban helyi rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:

l.§
A helyi rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a
következö rendelkezés lép:
"Az adó mértéke - az építmény négyzetméterben
számított hasznos alapterülete szerinti számítás
alapján -: 130. - Ft/m2/év."

2.§
A helyi rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
"A személygépjármű és utánfutó tömegének

minden megkezdett 100 kg-ja után fízetendő adő
mértéke: 700.- Ft."

3. § ^-

A helyi rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezö rendelkezés lép:
"A tehergépjármű esetében önsúly összegezve a
raksúiy felével, az így kapott össztömegnek min-
den megkezdett 100 kg-ja után a fízetendő adó
mértéke: 700.- Ft."

4.§

A rendelet 2002. január 01. napján lép életbe. A ren-
delet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
jegyzö

Pilisborosjenő Önkormányzat
19/2001. (XII. 20. ) sz.

Önkormányzati rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező

igénybevételéről szóló
4/1998. /IV.23./ sz. heiyi rendeEeí

módosításáről

Pilisborosjenö Község Önkonnányzat Képviselő-
testülete -az egyes helyi közszolgáltatások kötelezö
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. §
(4) bekezdése, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. tön'ény 21 §, különösen a 21. § (5) bekez-
dése, a 23. §, a 25. §, 26. §, valamint a helyi önkor-
mányzatokró! szól 1990. évi LXV. törvény 10. § (a)
bekezdése alapján - az egyes helyi közszolgáltatások
kötelezö igénybevételéröl szóló 4/1998. (IV.23.) sz..
helyi rendeletét /továbbiakban helyi rendelet/ az
alábbiak szerint módosítja:

4.§

A helyi rendelet 4. §-a helyébe - a közszolgáltatás
díjának mértékére vonatkozóan - a következő rendel-
kezés lép:
< "A közszolgáltatás díja, háztartásonként:

450. - Ft/hó"

5.§

A rendelet 2002. január 01. napján lép életbe. A ren-
delet kihirdetéséröl ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

" Mit mondanak a gyerekrajzok?
Bőrnpolás, nem kozmetika!

26-oldai Iwi. 03 1?.
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FOT<')K: V\ i\Ki. r-. R C"S. \ft.\

Budapesti Dijfízetökért és Dijhátraléko-
sokért Alapítványhoz fordulhatnak tá-
mogatásért. A kérelmező szociáiis viszo-

nyait az önkormányzatnak kell isazolnia,
és ennek alapján bírálják el a beadványt.
A kompenzációra valő jogosultság mes-
állapftása után a következő év februárjáig
automatikusan jár a támogatás. egy év le-
telte után a kérelmet meg kel[ úji'tani. A
segítség minden esetben számlíijóváírás
formájában történik. Dfjkompenzációban
csak az része.siilhet. aki folvamatosan fi-
zeti a csökkentett vi'zdíjszámlájal. A t;ir-
sasaa meskülönböztet rendszeres és eseli
tamogata. st. A rendszeres csuládonkéiit

900 forinlotjelent. amit havonta i'rn. ik jó-
va. az eseti t;imogytás.s;il uz .itmcnetilcü
nehéz hclvzetbe kcrült foev. i.sztokoii kí-
v;inii;ik seüi'tcni.

L'ÜV is seuíthclünk ni.iuunkon, h;i
l.ikc irékoskdduiik ;i \ízzel. A lcutöbbcn
pcld,.iul tolyó\ízhc[i szerclünk mosoi;;ii-

ni, pedig e;-- nem a legoicsóbb t'ormáj;i az
edények tiszti'tá.sának. Inkál-ih ei'setJjük
lele a mosogató medencéjét m^Ieü: \ i'zztfl.
és abban mossuk el az ecléiiyekel, (Eri. lc-
mes megjegyezni. hogy ebben az esetben
a mosogató.szerböl is kevesebb lbs\.)
Utana pediu öblft.sünk: ez akkor is tonto.s.
ha n;ia\'on takarékoskodunk. merl ;i
ve2\szerm;irad\ánvok nem r!'.ir;id!'.;i!nak
az edénven.

A fürdésné! sokk. il a;izd;i.>;isi>s;ibli :.;
zuhanyoz;;s. Olvan WC-tanalM i.s \c-
hetünk. amclvbcn szabálvozluió ;iz til'ili'-
loviz mciinvi.stíüe.

Sok. in gyi ijlik a nitisógephi 'il kilrlyo
\izct es ;iz/-:il ("il-ilíiik lc ;i \\'('-t. v:ifv ;i/
uliil.só ölilítt", i'z/.el nioMi.ik l.jl. . imiic c/
t.'üv't-'liktfnt :i!!<;i]ni;is. his/L'ii lclcnK's mcv.
bciuic ;i miis()S/cmi,ir, itlcl<. rii.- , i/ iü.i/i
nicüi'li. l. is :i/ lciinc - ;iini_'l\t. 'ii L'i;\cl''kciii

sok lKÍ/'l;irl. r, iüt;p-y\:irli) ccü m. ir d>!ü>>-
zik -. ho^y , 1 nitiSi.^tji^L'k c^ ;i mo.so-

VIZ- ES CSATORNADÍJAK

Városoh

Ajka
Baja

Budapest

Cegléd
Csongrád

Debrecen

Dunakeszi

Dunaújváros

Eger
Encs

Erd
Qyőr
KawsvSr

Komló

Makő
Miskote

Nagykőrös

Nylregyhíza

Ózd
Pápa
Pécs
Salgótarjén

Sátoraljaújhely
Sopron

Százhatombatta

Szeged
Szeghatom
Székesfehén'ár
Szentlörinc

Szerencs

Szigetvár
Szolnok

Szombathety
Vác

Forrás; V'zmúvek

Lakosságl

vitdii
(Ft/m')

154. 10
106, 00
105, 20
130. 00
121. 00
116. 12
146. 50
95. 00

132, 00
225. 00
202,00
129,00
116,00
225.00
136.00
125, 60
153. 00
128. 00
225. 00
113. 00
197.00
225.00
100.00
127. 70
79. 00
89. 00

128. 70
197. 00
145. 00
225.00
143.00
164,10
140.00
146. 50

Lakossági

csatornadij

(F-L/m')

101.40
67. 00

106. 80
95. 00
93. 00
89. 00

128. 20
55. 00

121. 00
178.00
201.00
147.00
80.00

178.00
117. 50
83. 50
70. 00
93. 00

178. 00
85. 00

120.00
119.00

87.00
129.50

70. 00
101. 00
107.60
99.00

119.00
178. 00
117. 00
101. 00
104. 00
128.20

gaiógépek által elhasznált vizet újra fel
lehessen használr:i WC öblítéáre.

A modernebb, úgynevezett léekeveré-
ses csapokkal kevesebb vízzel is hatéko-
nyabban mosogathatunk vagy öbli'thetjük
le a evümölcsöt. Olvkor azonban az is

eleg lenne, ha csak megjavi'ttatnánk a
lakasban lévő és évek óta csöpögö csa-
pokat!

A vidéki háztartásokban több lehető-
Stia adódik n vízzel való takarékossasra.
Sck udv.irban van fúrt kút. amelvnek
\ izevcl lehet locsolni, azállatokat itatni, a
t't'ilde.s zöldséseket első menetben

lcnuisni \agy a sáros edzőcipőt letisztí-
luni. A ruluík egy részét is sokan
kútvi'xbcn ;Í7. l;ilják vagy éppen öblítik.
kc/i nios;i^ c.sclcn. Ez elsősorban nem a
\ i//. c\ v. ili'i t;ik;irekoss;íü. hanem inkább a
pcil//';].

Az old. ili üsszeállílolta:
Metz Edina



Mit mondanak a gyerekrajzok?
Bőrapolás, nem kozmetika!

26. oldal ?w(. 03 ^Jo'.
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mlázás, knigróan magas többletfogyasztás, díjhátralék, szodális támogatás
..oron ki'vüli hi-
zerint nő, a leg-
nnt.

rendelkező in-
negosztására is
. zett mellékmé-
inviben a mel-
iltatótól kérik a

mellékmérók
n leírt módon

ket szakgépész
.t ^ijogosult
ni " k>zámlázási
züksé.ges a fő-
z ingatlantulaj-
z utóbbi a tár-

;g képviseleté-
i, osztatlan kö-
.zes tulajdonos

Rt. számlazza
már felszerel-

ikők kéthavon-
A tarsasházak

zonvos esetek-

:ben bonyolítja
ugyanis, hogy
éró között ki-
eltérés mutat-

:Tiérök indulási
a főméróé. de

brdulhat, vagy
.sználat - mint
losása -. ezek

égek. Ha. a fő-
re' üellékmé-

m^ iiyiseget, a
ilyenkor szét-
zött.

itfogyasztások
;vszerűen csak
. ik a WC, elő-
vizcsötörés is.

ha akkorisje-
unk. és a tömí-

. kkor valahol a
zmüvek az in-

ingatlan felöli
vényig, illetve
után tíz centi-
>en elői'rt szol-
iranciat" a há-

~-:v a vizművek

m ..panasziro-
ően 76 száza-
ke!és ensede-

;yi ntezes teszi

ilék a számla-
iézes. ilvenek

fol\ósz;imla-
llékmcrókkel.
orm. iciók.

ynbb csőrcpe-
tul;ijd()iitisn;ik
;s niódj;i. F.b-
vi iro'. i Vfzmű-
. vfifi t'thir;; ],. ;<.

l,^. /'!"':i;:.;^;

a-^ , ^,.
a bekötés elkészítését is vállalja POTOK: V\Í\;KiJ:R í"SAft.\

Budapesti Dijfízetőkért és Dijhátraléko-
sokért Alapi'tványhoz fordufhatnak tá-

mogatásért. A kérelmező szociáiis viszo-
nyait az önkormányzatnak kell igazolnia.
és ennek alapján bírálják el a beadványt.
A kompenzáciőra való jogosultság meg-
állapítása után a következo év februárjáTg
automatikusan jár a támogatás. egy év le-
telte után a kérelmet meg kell újftani. A
segítseg minden esetben számlajóváfrás
formajaban történik. Di'jkompenzációban
csak az részesülhet. aki folvamatosan fi-
zeti a csökkentelt vizdi'j.számlájut. A tár-
sa.ság megkülönböztet rendszeres és eseti
támogat.i.st. A rendszeres csuládonkéiit
900 forintotjelent. amit havonta írnak jó-
va. az eseli t;imoe;it;iss;il az ;itmenelilcü
nehez hel\zetl->e kcrült foüvuszlokon ki-
vunii.ik seüíieni.

Lu.y is scuíthctünk ni;iüuiikon. h.i
t;ik;irekosk(iduiik .1 \]'zzel. Á leutöbbcn
pcld<iul t'olyÓM'zben szerclünk mosoü.it-

ni, pedig ez nem a legoicsóbb t'orm;ij;i az
edények tisztítnsdnak. Inkáhh ei'stídjük
tele a musogató medencéjét mileüvi'zztfl.
tí.s abban mossuk el az edén\ekct. (Éri.lc-
mes megjegyezni. hoüy ebben az eselben.
a mosogatoszerböl is keve.síbb Ibüv.)
Utana pediu öblft.sünk: ez akkor is tonto.s.
ha nagyon takarékciskodui^k. merl ;i
vegyszerm;irad\ánvt)k nem rnar;id!'ci!n;ii.:
az ecléinen.

A fürdésnél sokk.il ü-tzcl;i>:'!?;i)s;ibh :\
zuhanyoz;is. Olvan \VC-tart. il\t is \c-
hetünk. amclvbcn sz;ib;ilvozlijtn ;iz til'I]'-
toviz meiuiMseüe.

Sok. in gyujiik ;i ino.sogt.Th.'il kilrlyii
vizet es iw^\ ohliiik lc ;i \\'('-t. v;iüv ;i/-
ulolsti öhli'tiiM'z/cl niiiMi. ik |,-|. ;iinirc c/
cü>'ehktínt :i!k;ilin:is. liis/i-'n lcicnics IMV.
hcnnc ;i miiso.s/cnii. ir. ii. lck. Dc ;i/ ÍL'. I/I
nicyi ili. l. is :i/ IL'IUIL' - . iini.'lM'ii ct:\t;likci]i

sok li;i7[:in:i., [í;ep-ü\;irii) cc'-; [ii. ir tliiiüi'-
zik -, liiiyy ;i miisD^i.'pck <-:~. ;i niii.sii-

VIZ- ES CSATORNADÍJAK

Városok

AJka
Baja

Budapest

Cegléd
Csongrád

Debrecen

Dunakeszi

Dunaújvéros

Eger
Encs

&d
Gyor
Kaposvár

Komlő
Makó
Miskolc

Nagykőrös

NyiregyhSza
Ózd"
Pápa
Pécs

Salgótarján
Sátoraljaújhely
Sopron

Százhalombatta

Szeged
Szeghalom
Székesfehérvár
Szentlörinc

Szerencs

Szigetvár
Szolnok

Szombathety
Vac

Forrás: Vízmúvek

Lakosságl

viídi)
(Ft/m')

154.10
106.00
105,20
130, 00
121.00
116.12
146. 50
95. 00

132. 00
225. 00
202. 00
129.00
116.00
225, 00
136.00
125,60
153.00
128.00
225. 00
113. 00
197,00
225. 00
100.00
127,70
79.00
89.00

128. 70
197. 00
145. 00
225. 00
143.00
164,10
140.00
146. 50

Lakosságl

csatornadíj

(Ft/m')

101.40
67. 00

106.80
95.00
93.00
89.00

128.20
55.00

121.00
178.00
201.00
147.00
80. 00

178. 00
117. 50
83. 50
70.00
93. 00

178. 00
85. 00

120.00
119.00

87.00
129.50

70. 00
101. 00
107.60
99.00

119.00
178.00
117.00
101. 00
104. 00
128.20

gatógépek által elhasznált vizet újra fel
lehessen h. asználr:i WC öb!i"!éáre.

A modernebb, úgynevezett léskeveré-
ses csapokkal kevesebb vfzzel is~hatéko-
nyabban mosogathatunk vagy öblíthetjük
le a gyümölcsöt. Olykor azonban az is
elég lenne, ha csak megjavíttatnánk a
lakiisban lévő és évek óta csöpögő csa-
pokatl

A vidéki háztartásokban több lehető-
scg adódik n vi'zzel való takarékossásra.
Scik ud\';irban van fúrt kúl. amelvnek
\ iztível lehet locsolni. az állatokat itaini.a
tölcles zöldségeket első menetben
iL'niosni \agy a sáros edzőcipőt letiszti'-

l. ini. A ruh;ik egy részét is sokan
kútvízbcn ;Í7l;itj;ik vagy éppen öbli'tik.
kf/i mos. i.s c.selcn. Ez elsősorban nem a
\ I/ZL'I \;il>i l. ik. irékoss. is. hanem inkabb a
peil//';].

Az oldult üsszeállította:
Metz Edina

Pilisborosjenő Onkormányzat
20/2001. (XII. 20. ) sz.

Önkormányzatí rendelete
az önkormányzaí tulajdonábaM lévő

önkormányzati lakások és helyiségek bérietéről, a
lakbérek mértékéről szóló

4/1997. /III.13./ sz. helyi rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-
testülete - a lakások és helyiségek bérietére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról
szól 1990. évi LXV. törvény 10. § (a) bekezdése alap-
ján az önkormányzat tulajdonában lévö önkonnány-
zati lakások és helyiségek bérletéröl, a lakbérek mér-
tékéről szóló 4/1997. (III. 13.) sz. helyi rendeletét (to-
vábbiakban helyi rendelet) az alábbiak szerint módo-
sítja:

6.§

A helyi rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a követ-
.kezö rendelkezés lép:

"A iakbér méríéks
* összkomfortos lakás esetén: 200. - Fí/m /hó
. komfortos lakás esetén: 150. - Ft/m2/h6
. félkomfortos Sakás esetén; 100. - Fí/m2;'h6
. komfort nélküli lakás esetén: 50. - Ft/m2/hő"

7.§

A rendelet 2002. január 01. napján lép életbe. A ren-
delet kihirdetéséről ajegyzö gondoskodik.

(továbbiakban helyi rendelet) ide vonatkozó szaka-
szait az alábbiak szerint módosítja:

l.§

A helyi rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
(a) "Az önkormányzat képviselő-testülete a
szennyvízdíj mértékét az alábbiakban állapítja meg:

A szennyvízdíj összege:
198, 50. - Ft + 23, 80. - Ft (12 % ÁFA)=

222, 30. - Ft/m3M

(b) "A szennyvízdíj összege a nyári hónapokban
(minden év május 01. napjától szeptember 30. nap-
jáig) a mindenkori szennyvízdíj 10 %-kal csökkentett
összege."

2.§

A rendelet 2002. január 01. napján lép életbe. A ren-
deíet kihirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schniidt Agnes
jegyző

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő Önkormányzat
21/2001. (XII. 20.) sz.

önkormányzatí rendelete
a csatornadíj mértékéről szóló

9/1997. /XI.26./ számú helyi rendelet
módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselö-
testülete - az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. §-ában foglaltak alapján - a
csatomadíj mértékéröl az alábbi rendeletet alkotja, és
egyben a 9/1997. (XI. 26. ) sz. helyi rendeletét

Pilisborosjenő Onkormányzat
22/2001. (XII.20. ) számú
onkormányzati rendeleíe

a 2001. évi költségvetésrői szóló
5/2001. (IV. 04.) számú önkormányzaíi rendelet

módosításáról

Az önkormányzat képviselö-testülete az államháztar-
tás működési rendjéről szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államház-
tartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rend. 29. § valamint a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. íörvény 10. §. A bekezdése
alapján a 2001. évi költségvetésről szóló 5/2001. (IV.
4. ) számú helyi rendeletét (továbbiakban helyi rende-
let) az alábbi szerint módosítja:

l.§

A helyi rendelet 3. § helyébe a következö rendelkezés
lép:

,^4 képviselö-testület a polgármesteri hívatal, az
intézmények 2001. évi költségvetését 658. 137 eFt
bevétellel és kiadással állapítja meg. " ^



2.§ 6.§

A hel ' rendelet 4. hel ébe a következö rendelkezés A hel i rendelet 8. hel ébe a következö rendelkezés
!éEi !é?i

,^4 3. §-ban megállapított bevételiföössT. egforráson- >A képviselö-testület az egyesüleíek, társadalmi szer-
ként a 2. számu mellékletben megállapítottak szerint vek költségvetési támogatásait a 5. számú melléklet-
alakuL " ben foglaltak szerint biztosítja."

3.§
7.§

Ahel irendelet4/A akövetkezőké enalakul:
A helvi rendelet 12. hel ébe a következö rendelke-

"A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a zés lép:
2/A számú melléklet tartalmazza."

"A képviselő-testület az önkormányzat módosított
4. § céltartalékát 12.778 eFt összegben hagyja jővá."

A hel i rendelet 6. hel ébe a következö rendelkezés 8. §
lép:

A rendelet 2001 december 20. napján lép életbe, ki-
" A képviselö-testület a 2001. évi módosított költség- hirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.
vetési kiadásokat cimenként és kiemelt eloirányza-
tonként a 3. számá melléklet szerint állapítja meg."

5.§

Ahel irendelet9. hel ébe a következő rendelkezés

iem
,^4 képvíselö-testület a beruházási kiadásokat a 4.
számú mellékleí szerint egy összegben állapítja
meg."

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

A mellékletek a Hivatalban megtekinthetők!

1 ADÓ

Minden kedves adózónak kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag újesztendöt
>1 kíván a Község önkormányzata és Polgármesteri Hivatala!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot a képviselö testületi döntés alapján az adóval kapcso-
latos változásokról. Az infláció és a növekvö feladatok ellátása szükségessé tette az 1999 óta nem módosított

1 adók rendezését. Ezek alapján a gépjármű súlyadó minden megkezdett 100 kg-ja után 650 Ft-ról 700 Ft-ra,
'atelekadó négyzetméterenként 15 Ft-ról 20 Ft-ra, az építményadó négyzetméterenként 120 Ft-ról 130 Ft-ra,
I emelkedik 2002. január 1-től. Egyéb adók nem változtak.
;A jövö évtől megszűnik az 1997. évi határozatban foglalt kommunális beruházások miatt kapott nem lakás
j céljára szolgáló építmények után járó adómentesség is. Erről korábban az érintettek levélben tájékoztatást
kaptak.
A befizetések továbbra is két részletben: március 16. és szeptembér 15-ével teljesíthetök.
I Figyelmüket és megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Alapitotta; az Önkormányzal Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
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