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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A képviselő-testület már alakuló ülé-
sén úgy döntött, hogy azonnal felállítja
bizottságail.

Az előző ciklus bizottságai közül ket-
tőt összevont, így lett a Műszaki és a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságból egy. Tényle-
ges működését a bizottság az új előírá-
soknak megfelelően, a megválasztott kül-
sős tagok eskütétele után kezdhette meg.
Az első ülés időpontja 2002. november
26-án volt, majd ezt követte a 2002. de-
cember 17-i ülés.

Az első ülésen összeállítottuk a 2003.
évi munkaterv-tervezetet, és összefoglal-
tuk kérdéseiket hét pontban. Ezeket az
előző képviselő-testület döntései alapján
tettük fel. Mindezzel információkhoz
szerettünk volna jutni a falu további fej-
lesztésével, beruházásaival kapcsolatban.

Az információk a mai napig nem ju-
tottak el - teljes egészében - a bizottság-
hoz és annak tagjaihoz.

Feltett kérdésemkben a 2002-es évre

tervezett és költségvetési rendeletben jó-
váhagyott beruházások terveit kértük be
megismerés, és továbblépési javaslat el-
készítése céljából. Ezek a következők
voltak-

Utépítés
10-es úti járda
Lovarda árok
Óvoda bővítés
Hivatal építés
l.Jt helyreállítás
értékben.

58 millió Ft.,
4 millió Ft"
4 millió Ft.,

32 millió Ft.,
48 millió Ft.,
3 niillin Ft.

A fenti beruházások, mint tíderült
csak papíron léteznek, előkészítésükre,
tervezésükre semmiféle intézkedés nem
történt.

Mindössze a PEMAK Kht. -val tör-
tént egy megegyezés a Fő út helyreállítá-
sára vonatkozóan, amelyről még 1999-
ben határozatban döntött az akkori kép-
viselő-testület, mely szerint a felújításra
szóló határidő 2003-ban lejár. Azonban a
határozatot megalapozó PEMAK Kht.
által írt 421-1/99. sz. levél nem került elő
a mai napig. Ennek hollétéról sem a hiva-
tal, sem a polgármester úr nem tud bő-
vebb felvüágosítást adni!

Kértük a belterületi utakra vonatko-
zó, döntés-előkészítő tanulmánytervet is,
de a hivatal nem tud ilyen szerződésről.

Kértük a Fő út és a Temető út közti át-

járó út engedélyezési és kiviteli terveit. A
válasz: sajnálatos módon a tervezéssel
megbízott cég arról értesíti a hivatalt,

hogy a tervezést szünetelteti, mert intéz-
kedéseket vár az Onkormányzattól.

Kértük az orvosi rendelő terveit.
Mindeddig még ezt sem kaptuk meg.

Sok a megválaszolatlan kérdés. Eze-
ket ismételten feltesszük a jegyzőnek.

A második bizottsági ülés 2002. de-
cember 16-án volt. Akkor a falu lakóitól

beérkezett panaszokkal, kérelmekkel
foglalkoztunk. Sajnálatos módon egyst-
len érmtett semvoltjelen az ülésen. Min-
den bizonnyal azért, mert - kérésem elle-
nére - nem kaptak meghívót! Ezek kikül-
dése ajegyző feladata. A lakossági pana-
szok többsége az utak állapotáról szólt. A
témát a megoldásig napirenden tartjuk.

Attekintettük a falugondnoki szerző-
désben foglaltakat, és azok teljesítését.
Meg kellett vizsgálni azt is, hogy a szerző-
désen felül, külön díjazásért milyen fel-
adatokat végez a váüalkozó. Téma volt a

AM^
x^

: Januar

i 1. Hóeltakarítás, az utak csúszásmen-
tesitese

2. Az iskolaépítés (II. ütem lezárása)
. 3; Az Interprima hasznosításának

előkészítése
4. Beruházási koncepció kialakítása
5. Falutérkép készítése, közterületen

való elhelyezése
6. Felkészülés a parlagfű írtásra, kör-

levél kiadása a földtulajdonosnak.

Február

1. Az iskolaépítés (III. ütem előké-
szítése)

2. Az óvodabővítés terveinek aktuali-
zálása

3. A kisebbségi Onkormányzat elhe-
lyezése

4. Az ügyfélszolgálat kialakítása
5. Az orvosi rendelő terveinek aktua-

lizálása

6. Energiagazdálkodási koncepció ki-
dolgozása

Március

i l. A Polgármesteri Hivatal elhelyezé-
! sének előkészítése

; 2. Engedélyezett útépítés kiviteli ter-
veinek előkészítése, pályáztatásra

, 3. A játszótér terveinek előkészítése
4. A falu tavaszi nagytakarítása

fóottságbeszámotója
áról

hóeltakarítás és az utak csúszásmentesí-
tése is, amire - teljes joggal - sok a pa-
nasz. A hivatal képviselője elmondta,
hogy a PEMAK Kht. kezelésében lévő
fő utakat is az önkormányzat takaríttat-
ja abból az elgondolásból, hogy a buszok
akadálytalanul járhassanak.

Ez méltánylandó indok, de nem
odázhatja el az önkormányzati kötele-
zettségek teljesítését. Tehát meg kell ol-
dani azt, hogy az egész falu területén le-
hessen közlekedni télvíz idején is.

Foglalkoztunk még a gyepmesteri te-
vékenységgel is, ami a kóbor kutyák be-
fogását érinti.

Ezzel a beszámolóval szeretnénk egy
hagyományt elindítani. Jelesül azt, hogy
a bizottság időről-időre tájékoztatást ad
munkájáról.

KaraAipád
bizottsági elnök

5. A bérlakások állagfelmérése
6. Köztéri szemétkosarak és zsákok

elhelyezése
7. Az Interprima épület hasznosítása
8. A környezetvédelemről szóló helyi

rendelettervezet megtárgyalása

Aprilis

1. Az utak téli kárainak felmérése
2. Az intézmények állagfelmérése
3. A tűzcsapok felülvizsgálata
4. A buszmegállók festése, javítása
5. Palyázatok kiírása
6. Onkormányzati hirdetőtáblák ki-

helyezése
7. A közterület-felügyelői tevékeny-

ség dokumentációinak kiértékelé-
se 16/2001. (XI. 05. ) helyi rende-
let 3. §. szerint.

Május

1. A játszotér építése, átadása
2. A PEMÁK KHT kezelésében lévő

utak felújítási lehetőségének
egyeztetése

3. Bécsi úti járda és gyalogátkelőhe-
lyek lehetőségének kialakítása,
építése az engedély szerint

4. Felszíni vízelvezetés és útépítés
5. Arkok tisztítása
6. Lomtalanítás és konténerek kihe-

lyezése

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Kihúztabeaféket?

JTAK, RVEK ^Z ][GA2SÁG
Sok éve szenvedjük, nap-nap után

tapasztaljuk, hogy a falu útjai rosszak,
és egyre romlanak. Az itt élők többsége
- legyen az autós vagy gyalogos - egyre
türelmetlenebbül várja a helyzet válto-
zását.

1998-ban a közművek lefektetése az

egész falu területén befejeződött. Már
akkor, azonnal el kellett volna kezdeni
az úthálózat fejlesztését. Ez sajnos el-
maradt. A falu akkori vezetése nem élt

a garanciális javítás lehetőségével sem.
Elmaradtak a sokszor ígért beruházá-
sok és fejlesztések is- mind a mai napig.

Az elmúlt négy évben többször meg-
fogalmazták, a választások előtti le is ír-
ták- az útépítésnek akkor van értelme,
ha vele egyidőben a felszíni vízelvezetés
is megvalósul. ?z így van. Meg kell te-
remteni az ehhez szükséges forrásokat.
Ez is igaz. Hatástanulmányt, kiviteli ter-

Jánius

1. A vízellátás és szennyvízkezelés
problémáinak áttekintése

2. A Sportcentrum építési koncepció-
jának kialakítása.

3. A falusi túrizmus lehetőségének
feltárása, (vendéglátások)

4. A Művelődési Ház felújításának
előkészítése

5. Utfelbontások

Július

1. A hulladékgazdálkodás kérdései
2. A műveletlen területek kaszálásá-

nak (kényszerkaszálás) megvizsgá-
lása

3. A folyamatban lévő beruházások
áttekintése

4. Onkormányzati bérlakások építési
lehetőségének megvizsgálása

5. Parlagfűírtás

Augusztus

Nyári szünet

Szeptember

1. A faluközponf kialakításának kon-
cepciöja

2. Folyamatban lévő beruházások
3. A Tűzoltó Egyesület elhelyezésé-

nek kérdése, megoldások
4. A romos, használaton kívüli épüle-

tek bontási koncepciója
5. 2004. évi beruházási felújítási kon-

cepciö

Október

1. Folyamatban lévő beruházások

veket kell készíttetni, pályázati anyagot
összeállítani, önrészt hozzárendelni,
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Mind-
ezek után épülhetnek utjaink és járdá-
ink.

Az új képviselő-testület megalakulá-
sát követően - többed magammal - az
azonnali aktuális pályázaton való rész-
vételre gondoltam. Tehettem, hiszen
úgy tudtam, hogy az utak építésére és
más beruházásokra is engedélyes ter-
vekkel rendelkezik az Onkormányzat.
Idézet a Falunkért című választási
programból: "Elvi engedétyezett vízelve-
zetési tanulmányterv és a megvalósítható-
sági tanulmány rendelkezésre áll. " (7. ol-
dal) és.egy kicsit lejjebb ugyanott: "Már
rendelkezünk néhány létesítési, vagy elvi
engedéllyel, készültek és készülnek előter-
vek, megvalósíthatósági tanulmányok,
intenzíven folyik a terveztetés'.

2. Lomtalanítás
3. Felkészülés a télre
4. A játszótér téliesítése
5. Utjavítások

November

1. A közterület-felügyelői tevékeny-
ség értékelése

2. A falugondnoki tevékenység érté-
Kelése

3. 2004. évi, felhalmozás jellegű ki-
adások előzetes koncepciójának
kialakítása (műszaki szemlélet)

4. Az energiagazdálkodás felülvizs-
gálata

December

1. Szennyvízkezelés, szennyvíztisztító
telep

2. Az intézmények belső dekoráció-
janak felülvizsgálata

3. Eves beszámoló

Szíves fígyelmükbe ajánljuk:
Minden képviselő-testületi ülést

megelőző héten, hétfői napon 18
órától bizottsági ülést tartunk. Két-
hetenként beruházási koordinációs
ülés (a beruházások ütemében).

Bécsi úti település- rész aktuális
problémáinak tárgyalása havonként
a rendszeres üléseken.

Evente két alkalommal Bécsi úti
kihelyezett ülés. Minden bizottsági
ülés nyilvános. Beszámoló havonta a
Hírmondóban.

Kara Arpád
bizottsági elnök

Nos, akkor - ezekhez képest - a tények:

Az érvényes 2002. VII. 18-án meg-
hozott testületi határozat szól arról,
hogy a belterületi utakra a Bécsi úti
résszel együtt, elvi engedély megkéré-
sével, döntés előkészítő tanulmányter-
vet rendelt meg az akkori képviselő
testület, 1.500.000 Ft-ért. Az erre vo-
natkozó szerződés dátuma: 2002. au-
gusztus 30... Három és fél hónap múl-
va azonban, már az új Műszaki Bizott-
ság ülésén ez hangzott el, egy már há-
rom héttel előbb feltett kérdésre vá-
laszként: "az említett KT. határozat
nem lett végrehajtva, a hivatal a
szerződésrol nem tud, és arról sem,
hogy a tervezés hol tart".

Akkor ki tud róla?! A képviselő-
testületi döntés végrehajtásáért, az ak"
kori polgármester és a jegyző felelős!

Jó tudni még ast is, hogy:

Az a cég, mely tervezési megbízást
. kapott a Fő út és a Temető út közötti,

ún. elkerülő út tervezésére, (amely terv
< nem érinti a falu már meglévő útjait,

mert ez egy teljesen új út lenne, egy e
pillanatban még belterületbe sem vont
részen), 2002. december 2-i levelében
azt írja, hogy leáll a további tervezéssel,
mert a kiviteli terv elkészítésének egyik
feltétele a csapadékvíz-elvezetési terv
módosítása, amire azonban nincs meg-
bízása.

Az Onkormányzat ekkorra már a
; tervezési dij felét kifízette! A csapa-
: . dékvíz elvezetésére vonatkozó terveket
i' pedig egy másik cég készítette el. Eze-
, s ket biztosan aktualizálni kell, és való-
; színűleg azt sem kevés pénzért.

Itt tartunk most a "tervekkel". Mi
1 az igazság? \^nnak engedélyes tervek,

>| vagy nincsenek? Ha vannak, akkor a
. hivatal miért nem tud róla? Ez ma még

rejtély. Egy azonban biztos. A - mind
;; emiatt - elvesztegetett hónapok hátrá-

nyosan érintik az itt élőket. Tervek nél-
I kül nem tudunk pályázni útépítési pén-
: zekre. Tehát azonnal terveket kell ké-

'J szíttetni. Olyan terveket, amelyekról
' úgy tudtuk, hogy vannak. Hiszen nem

-, csak mondták, hanem le is írták a vá-
11 lasztási programban. Mi meg elhittük.

Itt most csupán egy a biztos: utakat,
járdákat építeni kell! Ezen dolgozunk.

Kara Árpád
a Műszaki Bizottság elnöke



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Mindannyian ismerjük ezt a köz-
kedvelt társasjátékot: egy papírtáblán
papírpénzzel játékosan gyakorolhat-
juk a gazdálkodást a "papíréletben".

Az önkormányzati gazdálkodás
persze csak egyetlen dologban ha-
sonlít erre ajátékra: okosan kell gaz-
dálkodni. Erre nagy szükség is van:
rengeteg a megoldásra váró feladat,
szinte minden területen kellene a fej-
lesztés, nehéz az örökség, ráadásul
az igények messze meghaladják a
lehetőségeket. Az okos gazdálkodás
itt csak egyet jelenthet: a nehezen
mcgszerzett forrásokat racionálisan
szabad elkölteni.

A választások után az újonnan fel-
állított Pénzügyi Bizottság megkezd-
te munkáját. Első lépésként arra tö-
rekedett, és törekszik, hogy folyama-
tosan tájékozódjon, és feltárja a falu
jelenlegi anyagi helyzetét, valamint a
jelenlegi és a jövőbeni források
lehetőségét. Sajnos az adatok jelen-
leg még nem egyértelműek, ezért a
helyzetértékelés nehezen halad.

A bizottság tájékozódás céljából
bekérte a 2002. évi I-III. negyedévi
heszámolót, és a 2003. évi költségveté-
si koncepciót. A 2002. évi beszámoló-
ból kiderült, hogy a bevételek lénye-
gesen elmaradtak a tervezettől, emi-
att a tervezett fejlesztések sem való-
sultak meg. 2002. évre az ingat-
lanértékesítésből származó bevétel a
tervek szerint 407. 155. 000 Ft lett vol-
na, azonban a hivatal által megadott,
de eddig még nem ellenőrzött ada-
tok szerint 129. 953. 000 Ft lett. Ez a
hiány az alábbi tervezett beruházá-
sok elmaradását eredményezte:

Ut helyreállítás 3.000.000 Ft
Ütépítés 73.000.000 Ft
10-esútijárda 5.000.000 Ft
Lovardai árok 5. 000.000 Ft
Óvoda bővítés 40.000.000 Ft
I livatal építés 60.000.000 Ft
Összesen 186. 000.000 Ft

értékben.

Mindegyik beruházás indokolt lett
volna, azonban a meg nem alapozott
tervezés miatt ez mind elmaradt.

A 2002. évi gazdálkodást két szám
jellemzi erőteljesen:

Ingatlan értékesítést tervezett az
előző képviselő-testület 407. 155. 000
Ft. értékben, és beruházást
309. 918.000 Fl értéklien, mely azt

mutatja, hogy 97. 237. 000 Ft-ot nem
fejlesztésre, hanem egyéb kiadások
fínanszírozására terveztek, pedig eb-
be az összegbe valószínuleg a 2002
december 31-én lejáró ANTSZ en-
gedélyű orvosi rendelő is belefért
volna.

A 2003. évi koncepció áttekintése-
kor még elrettentőbb adatokkal talál-
kozott a bizottság.

A hivatal által összeállított, és
csak a működési költségre vonatko-
zó hiány 153. 221. 000 Ft. Ebben az
időpontban még nem állt rendelke-
zésre minden igény, így az azóta fel-
merült igényeket is figyelembe véve
(melyek jó része megalapozottnak
tűnik), a működési kiadásokra for-
dítható bevételek 2003. évre
180. 821. 000 Ft. hiányt mutatnak. A
jelenlegi képviselő-testületnek alig
két hónap áll a rendelkezésére arra,
hogy ezt a forráshiányt valamilyen
módon ellentételezze, és a további
fejlesztésekre a fedezetet előte-
remtse.

Ezek az adatok sajnos azt vetítik
előre, hog)' sok olyan intézkedést
kell ennek a képviselő- testülétnek
felvállalnia, melyek egyáltalán nem
lesznek népszerűek, ráadásul az okai
az előző négy évben keletkeztek (a
nem megfelelő gazdálkodás miatt).
Azt a "szabályt" is be kell tartani,

Az Onkormányzat (működésre
fordítható) bevételeinek egyik forrá-
sa a különböző adókból származó
bevétel. A képviselő-testület megal-
kotta az új adórendeletet, melynek
szövegszerű változata remélhetőleg
már korábban eljutott a Kedves 01-
vasóhoz, így most beszélhetünk egy
kicsit annak értelmezéséról.

Az adórendelet új elemeitől el-
sődlegesen az adófegyelem megte-
remtését várja a testület, az adóbe-
vallások és -befízetések terén is. En-
nek megfelelően 2003. január 1. után
inindenkinek új bevallást kell be-
nyújtania, és egyben az eddig be nem
vallott (vagy esetleg nem a valós ada-
tokkal bevallott) adókat is rendezni
lehet visszamenőlegesen, bírság és

hogy az ingatlan értékesítésekből
származó bevételeket nem szabad és
nem lehet működésre költeni, és a
falu fejlődését meg kell oldani. Az is
látszik, hogy a jelenlegi képviselő-
testület nem dönthet az észérvek

alapján, hanem az elmúlt időszak el-
maradt kötelezettségeit kell teljesíte-
me.

Az Altalános Iskola 2003. évi költ-
ségvetése jelenleg meghaladja a
103. 000. 000 Ft-ot, mely költségvetés
még mindig nem tartalmazza az okta-
tásnak azt a színvonalát, melyet a
gyerekeknek biztosítani szeretnénk.
A fejlesztések nagy része pályázat út-
ján valósul meg, melynek önrésze kis
összeg. Az óvodára is sokkal többet
lehetne költeni, a gyerekek és a velük
foglalkozók bizony megérdemelnék.
A közvilágítás éves költsége a duplá-
jára növekedett (9.000.000 Ft), azon-
ban az nem lehet kérdés, hogy igazán
itt volt az ideje a fejlesztésnek.

Sajnos a választások idején, az ak-
kori képviselő-testület tagjai által em-
lcgetett engedélyezett tervek az út-
építésekre, nincsenek sehol sem. Ez
egyben meghatározza a fejlődés idő-
beli ütemét, hiszen a terveztetéssel
kell kezdeni, engedély nélkül egyetlen
pályázaton sem lehet indulni.

Marosi László
a Pénzügyi Bizottság elnöke

T KA

késedelmi pótlék befizetése nélkül,
2003. március 31-ig.

Példa: X család elfelejtette beval-
lani (és befízetni) az építményadót a
lassan már két éve felépült családi
házuk után, Y család pedig - egy kis
ügyeskedést feltételezve - 110 m2-t
vallott be a valós 160 m2 helyett, így
folyamatosan kevesebbet fizetett.
Nos: az új rendszer alapján mindket-
ten feltárhatják a valós helyzetet az
új adóbevallásukban, sőt: 2003. már-
cius 31-ig történő befizetés esetén
mindezt bírság és késedelmi pótlék
fizetése nélkül!

Azt is fontos megjegyezni, hogy ez
az "amnesztia" vonatkozik a többi
adónemre is; azaz a telekadóra, gép-
járműadóra és iparűzési adóra is.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Ez tehát egy adóbarát intézkedés
minden adózóval szemben, korrekt
feltételeket teremtve az adófegye-
lem megteremtéséhez. Azt is fontos
figyelembe venni, hogy 2003. márci-
us 31-e után ez a lehetőség megszű-
nik és ettől az időponttól kezdve az
adóvégrehajtó sokkal szigorúbban
ellenőrzi a bevallásokat és jár el a be
nem fizetett adók behajtása ügyé-
ben.

Milyen adókat érint az új adóren-
delet?

Az építményadó mértéke emelke-
dett 300 Ft/m2/év összegre, de jelen-
tös és pozitív változás, hogy a (leg-
alább 1 éve) helyben lakók mentes-
séget élveznek, mégpedig 30
m2/fő/éy mértékig (maximum 150

m2-ig). Igy például egy 4 fős család
az üj rendszerben 120 m2-es alapte-
rületig nem fizet építményadót a
kedvezményezettek miatt. Egy má-
sik példát feltételezve egy 3 fős csa-
lád 140 m2-es ingatlanra 2003-ban
15. 000 Ft-ot kell fízessen (140 m2 3
fö x 30 m2 =50 m2, 50 m2 x 300 Ft/m2

= 15.000 Ft), míg korábban 18. 200
Ft-ot fízetett (140 m2 x 130 Ft/m2 =
18.200 Ft).

A mentességet persze csak (a leg-
alább 1 évig) helyben lakók élvezhe-
tik, szorgalmazni szeretnénk tehát a
bejelentkezéseket is. Ha pedig valaki
egyedülálló, vagy nyugdíjas házaspár-
ként az új feltételek alapján nehéz
helyzetbe kerül, akkor igényelheti a
maximális (150 m2) mentességet, me-
lyet - a szociális helyzetük mérlegelé-
se után - a jegyző joga megadni.

A telekadó mértéke 20 Ft/m2/év
összegre változik.

Jó hír, hogy az iparűzési adó mér-
téke csökken, l,4%-ról l,2%-ra. Ez
vállalkozóbarát lépés, és ösztönzi
elsősorban (környezetbarát) szolgál-
tatói vállalkozások Borosjenőre te-
lepülését is. Ma nagy a hátralék ezen
adó beffaetése terén, remélhetőleg
az amnesztia (késedelmi pótlék és
bírság mentesség!) hatására sok vál-
lalkozó rendezi a múltat.

Talán még jobb hír, hogy a testü-
let eltörölte az idegenforgalmi adót,
segítve ezzel is az idegenforgalom
fejlődését. Az viszont nem annyira
jó hír, hogy a gépjármüadó mértéke
emelkedik (2003. január 1-től 800
Ft/100 kg), mivel a kivethető adó mi-
nimál értékét központilag meghatá-
rozták, tehát ez nem tőlünk függött:
a testület így is a legalacsonyabb
kivethető mértéket fogadta el.

Marosi László
a Pénzügyi Bizottság elnöke
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Wpozottaa raegtöttott hukáfe, hatatmss nauanyag zsákok Jeíez-

ték idéei te, etaált a kmacson^. A wegszokott időtea jott m a w-
metes, áe a kaafcáfe, a zsatok a le^obb helyea mégis itt swadiafe.
Ea pétíául stereKc^s voitam. Epp a kyAMi ABtam auítar jöttefe,
láttak és g^téte is a iNadatofc Me^üás, feláobás, ÍBdalás és be-
fbrfalás a Gárdonyí utcáha. Ázoabaa aég be seni értem a ÍAtít>a,
amífeor m^ testéhez Mspost őrttít sebességgei aár tanfalt is vissza
az autó. Dolggvegezettea. E! is tfat plBanatök Att a %em> elol.
DéÍido wát, ganáoltaia értesftést teaptak, togy kész a pöriíölt, ki ae
hfflym, sletni keü. Mftjdjövüsáí tómbb. De üem jöttek. Holaap se,
meg holBaiptóáti se. Csak a szeaiét gyfflt, és áült lo a zsi&ofebél.,
amefyelcton a kittyák eiiőszeretette} bái'^ásztafc. Es eljött a Szih'esz-
ter. GofldoÍtam egy merészst és aagyot - feihívtaaa az Önfeonaany-
zatot.

~ "Azért aem vitték el, mert ngR töátak fe;taCniii a csiísRs uta-

feoa. Gyu}tsétek tovább zsáteotea, in^d csütörtöfe0& elyiszik."
N^aii tudtak WCTICTBÍÍ? > TOribntííroztam. De báí fóljöttek! Itt

voftakí Láttam %@t! Csak ̂ p etoentftk sgy, ahogy jottek. S kí^é-
t^leseM laég az utafe is Nleseo szárazak 'TOltafc. Legalábbls te, laile-
léak, a fato etelén, az aszNtozott utricöa. Igy aztás ̂ iiáoteaai @g$r
még merészebbet, és feItoNam a szemstesefe, a RiurBpoM Rft. 'veze-
tojet. Ráfe Jőzsef ftoak hlvjA. Jeg^ezzéfc naeg a aevét, mert }sevés
Qfea szoIgáiatiAz, a helyzet magagtatán d!íó vaetőw! taláttozoaii,
ba kis faíuafcről van sző. EKadtaa a hetyzetet, etoesétoai a törté-
wtsmit, és biyffitfcoiztana axm, Jaogy M éy utolsé aa|>ja ̂aR, elyaajő
tome, ha ezzd az éwel mmdea'i sz>ét ettfaae a fatoból,

Rák ur csak ea^ít mottdoífc "kár, hogy aem azomal szőte, kár
ho^ seatei (lásd: a falu B'itífcödését irányító jegyző, poJEgármester,
hivatalí dolgozó) aem szólt eááig", iaert az a togtermészeteseüb,
bo^y azaanal Md egy kocsit, és aftárís @Nsd a sgeaaaetet. Ő ugyan-
ís Bfoskéa i6l e^ irodábao, Cs aeai lát iááig. Ha wm szótoafc, jsm.
tadla, , yAzroasÍ indul az aütó'* ~ S lon csoda, az autó jött, a szemét
iseg eltfiA

A törtfeet itt véget is érhetee, ha neca mesélem el mináezt a
polgárffiÉSter draak> akí így folyt^ta a miadadáig szép isesét: "aeaa
wlt jo ötlet m a szilyeszteri szeaA-horáás, m@rt a szemetes autó
ott ragadt a N@st@r utcőfeaa, 6s az @|je! valatók szétszedtófc, tödcre
tetlek."

Sainátoai. Azt meg m^ jobbaa, bogy a po^rmester 6r vélasz*
tásl prcigraatiiánaib feérete, aRU poBtosaa iátwe SÉg5? szófc ,̂ aég
IW,. évbm helybea Jlalsó reit ' fesz Pitisborosijenon, ha i>i nyer-
líik a választásf' - rotod a maí oapig neoa teljestílt. Pedig meg8y^--
te a vátosztást

Tiyáa ott letotett volaa a reudfír a Mester üteábaa, vagy azóta
jaiiaáy lOt-éa é||eí a Po uteán, aííottaan egy ÜAZ-t loptek C1, ugyaa-
akkor ú Títottébefí szólt fét ejszaka a riaszté, és baiom, feogy vaía-
kíisefe bet&ték a feöcsiaUakát...

Még . szenietet is Naba nszflk el, ha a fgseiEnét ügyekiuaradnafe.

(vzs)
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olgármestei, alpolgármestei, kepiiselok, németjdsebbsegi
képviselők és kűÍsős bizottsági tagok tiszteletdíja és koltségtérítése

-afö'> ̂'ysa&swswvwssEaiiaiiC.
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Az alábbi táblázatban ismertetem Önökkel a polgár- selők és külsős bizottsági tagok 2003. évi tiszteletdíját és költ-
mester, alpolgármester, képviselők, német kisebbségi képvi- ségtérítését.

Pol ánnester

Közteher 32%

Al 1 ánnester

Közteher 32%
K.é viselök

Közteher 32%
Bizottsá i elnökök
K.özteher 32%
Német kisebbsé i ké viselök
Közteher 32%
K' viselö bizottsá i ta ok
Kozteher 32%

Külsös bizottsá i ta ok
Közteher 32%
Eves össze
Eves költsé érités

Éves tiszteletdij közterhek-
kel+ költsé érités

Pol ármesteri Hivatal javaslata a 2002. évi kifizetések ala 'án

Képviselöi alapdij: 214 500*20, 3%= 43 543 Ft
Elnökök dijazása: (alapdij) 43 543*56, 4%= 24 558 Ft
Német K.képviselö dijazása: (alapdij) 43 543*43,6%= 18 985 Ft
Al ol ármester di'azása: 53 625 Ft

Tiszteletdíj Költségtéri- Évestiszte- Éves költség-
(havi) Ft tés (havi) Ft letdi' Ft térités Ft
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o

o

16 432 052
5 262 600

21 694652

2003. évre elfo adott 'uttatások

Képviselöi alapdij: 214 500*25% = 53 625 Ft (számitási alap)
Alpolgármester dijazása: (alapdij) 53 625*100% = 53 625 Ft
Német K. képviselö dijazása: (alapdij) 53 625*50% = 26 813 Ft
Bizonsá ita okdi'azása: ala di' 53 625*50% =26 813 Ft

Tiszteletdij Költségtéri-
(havi) Ft tés (havi) Ft
214500 O

Fö

A táblázat bal oldalán a Polgármesteri Hivatal javasla-
tát, a jobb oldalán a képviselő-testület által elfogadott össze-
geket'tüntettem fel. Melyek a két oldal közötti különbsegek?

A Polgármesteri Hivatal javaslatában a képviselők kap-
tak volna tiszteletdíjat, míg a képviselő-testület által el-
fogadott verzióban a képviselőknek ebbéli tisztségükért
nem jár tíszteletdíj.
A Polgármesteri Hivatal javaslatában a bizottsági elnö-
kök kaptak volna ebbéli tisztségükért külön díjazást,
míg a képviselő-testület által elfogadott verzióban ezért
nem jár tiszteletdíj.
A Polgármesteri Hivatal javaslatában a külsős - nem
képviselő - bizottsági tagok nem részesültek volna díja-
zásban a bizottságokban végzett munkájukért, míg a
képviselő-testület által elfogadott verzióban a képviselő
bizottsági tagokkal megegyező mértékű díjazásban ré-
szesülnek.
A német kisebbségi képviselők díjazása magasabb mérté-
ku lett a képviselő-testület által elfogadott verzióban,
mint a Polgármesteri Hivatal által javasolt verzióban volt.
Mindezekből látható, hogy a képviselő-testület kizáró-

'ag a bizottságokban folyó munkát kívánta díjazásban része-
síteni, melynek következtében a képviselők képviselő-
lestületí munkájukat ingyen végzik. A képviselő-testület ez-
zel isjelezni kívánta, hogy nincs helye a megélhetési politiku-
soknak ezen testületben. A bizottsági munkát azonban
egyenértékűnek tekintette mind a képviselők, mind a külsős
tágok vonatkozásában, ezért nem különböztette meg őket az
czert adott díjazás tekintetében sem. Ugyanakkor megszün-
tette azt a korábbi gyakorlatot, hogy külön bizottsági elnöki
tisztségért emelt mértékű díjazásban részesítse a bizottsági
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elnököket, tehát minden bizottsági tag azonos mértéku tisz-
teletdíjat kap bizottsági munkájáért függetlenül attól, hogy
bizottsági elnök, képviselő tag vagy külsős tag.

A törvényi szabályozás miatt egyrészt főállású polgár-
mesterünk van, másrészt társadalmi megbízatású alpolgár-
mesterünk. E két személy éves díjazása és annak közterhei
az összes képviselő-testületi személyi kiadás 19,3%-a. A
képviselők -10 fő - éves díjazása és annak közterhei az ösz-
szes képviselő-testületi személyi kiadás 24,5%-a. A külsős
bizottsági tagok - 20 fő - éves díjazása és annak közterhei az
összes képviselő-testületi személyi kiadás 48,9%-a. A német
kisebbségi képviselők - 3 fő - éves díjazása és annak közter-
hei az összes képviselő-testületi személyi kiadás 7,3%-a.

Tudni kell, hogy egy személy csak egy bizottsági díjazás-
ra jogosult, függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tag-
ja. A német kisebbségi képviselők - akik öten vannak - kö-
zül 2 fő bizottsági munkájáért részesül díjazásban, s ezért né-
met kisebbségi képviselői minőségében díjazásban nem ré-
szesül.

Osszességében elmondható, hogy a képviselő-testület a
falut terhelő feladatok mértékéhez igazította a bizottságok
és a bennük dolgozó szakemberek számát. A díjazások meg-
határozásánál az a szándék vezette, hogy komoly szakmai
munkáért kapjon csak díjazást minden résztvevő. Természe-
tesen azt is látni kell, hogy ezek a díjazások messze nincse-
nek összhangban az elvégzendő munka mennyiségével, de
ezt minden résztvevő tudomásul vette és elfogadta, mivel
számukra is ismeretes az, hogy falunk költségvetése jelenleg
csak ennyit bír ei.

Kádi József
a Pénzügyi Bizottság tagja
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A kedves idos hölggyel a boltban találkoz-
tam még karácsony előtt.

- Magdi néni. Meg tetszett kapni a kará-
csonyi segélyt?

- Ugyan kedveském. Ezek az újak úgysem
fognakadni.

- Miért gondolja?
- Mert azt beszélik a faluban.
Akkor csak mosolyogtam magamban.

Azon is mosolygok, amiket egy másik boltban
állandóan beszétnek. Ennek a boltnak a neve
egy rég letűnt pénz neme. Nomen est omen.
Abban reménykedem, hogy az ottani szóbe-
széd is megromlik hamarosan, mint ahogy az
a pénz is már csak a régi, poros, pókhálós lá-
dafíák alján található. Kmegy a divatból.

Mosolygok, de nincs jó kedvem. Nincs,
mert egyre többször hallom: "na, ezek is csak
beültek ajóba, és nem csinálnak semmit".

Beszéljünk egy kicsit erről. Azért erről,
mert ebben a mondatban legalább van valami
türelmetlenség, legalább látszik az, hogy itt
sokan várják a változást. Kicsit egyoldalú lesz
a beszélgetés, mert most csak én mondom a
magamét. De tudom, hogy sokan válaszolnak
majd rá, és reménykedem, hogy kialakul egy
párbeszéd. Akkor kezdjük.

Először is: nem jó. Mert mi jó van abban,
hogy november 4-e, azaz az új testület esküté-
tele óta szinte minden nap éjszakába nyúlóan
vagy testületi, vagy bizottsági ülésen próbáljuk
megváltoztatni mindazt, ami eddig helytele-
nűl - hogy ne mondjam - helyenként törvény-
telenül működött. Megváltoztatni mindazt,
ami miatt ott tart a falu ahol, hogy körbenéz-
ve csak ebben a pilisi medencében, sajnos mi
vagyunk a legelmaradottabbak. Ha csak az er-
re fordított időt nézzük, ebben valóban nincs
semmi jó. De nem azért vállaltuk, hogy ezen
siránkozzunk. Ezt csak a mindezt fizetésért
dolgozók, pl. a jegyző teheti itt meg - vajon
meddig? - hogy hol elpityeredve, holszékéről
felpattanva közli: nem bírja a tempót. Szó sze-
rint idézem szavait: "ebben a faluban négy ev
alatt nem volt ennyi munka, mint most!" En
ezzel bizorty nem "dicsekednék" a helyében.

Valószínuleg az ő hozzáállása is oka annak,
hogy amit eddig elértünk, annak is nehéz ér-
vényt szerezni. Mert hiába a képviselők által
elfogadott határozat, új rendelet, ha ennek el-
lenére minden marad a régiben. Ez bizony a
jegyző, és a polgármester felelőssége. Említek
csupán egyetlen példát. Nem kertelve, hiszen
őszintén beszélünk.

Az új testület még november 4-én, alaku-
ló ülésén döntött - ha jól emlékszem vala-
mennyi képviselő így szavazott -, hogy a
Pilisborosjenői Hírmondó addigi szerkesztő-
ségét azonnali hatállyal felmenti, és a szer-
kesztőség álta! használt számítógépet, tartozé-
kaival együtt hároin napon belül visszaszállítja
a hivatalba. A régi főszerkesztő-asszony már
előre lemondott, a gépek azonban a nyomdai

előkészítést végző tipográfustól nem kerültek
vissza, csak decembervégére, amikor ajegyzőt
már sokadszor szólítottuk fel, hogy intézked-
jen. Az is kiderült, hogy határozat ide vagy
oda, a falunkbéli tipográfus szerződését oly-
annyira nem bontották fel, hogy még meg is
bízták (ez csak a jegyző, vagy a polgármester
lehetett) nem is egy, hanem két új lapszám el-
készítésével. Ezek közül az egyik meg isjelent,
a másik meg valahol lebeg az űrben. Fizetni
azonban bizonyára kellett érte, mert ug}'e
Krisztus koporsóját sem ingyen... Hogy (az
egyébként szakképesítéssel nem rendeikező ti-
pográfus) szerződése fel lett-e azóta bontva
vagy nem, nem tudom, ugyanis szóbeszédnek
én már régen nem hiszek. Igy aztán azt, hogy
másfél-két hónappal a törvényes esedékesség
után azt mondja a jegyző: "már felbontottuk,
de nem emlékszem, hogy mikor", azt majd ak-
kor, ha látom.

Egyébként is az az érzésem, hogy nagyon
gazdag ez a falu. Vagy legalábbis úgy viselke-
dett eddig, mint aki nagyon gazdag, annak el-
lenére, hogy e pillanatban az új pénzügyi bi-
zottságnak az a legnagyobb gondja, hogyan fa-
ragja le a csaknem kétszáz milliós forráshi-
ányt. Ezt örököltük. S most nézzünk példát a
"gazdagság"-ra.

Van egy Művelődési Házunk, ahol jószeri-
vel csak olyan programok vannak, amelyeket
nem a Művelődési Ház szervez. Csupán kiad-
ja a termet. Erre talán egygondnok is elég len-
ne. De a mi Művelődési Házunkban külön
igazgató, külön művelődés-szervező és külön
gépíró, sőt gondnok és takarítónő is van. Ep-
pen annyi a létszámuk, mint máshol egy klu-
bokkal, szakkörökkel, előadásokkal, kiállítá-
sokkal és koncertekkel teli házban. Mondok

egy példát a teremkiadásra. A női tornára egy-
egy órára tizen-tizenöten járnak. Fejenként
700 Ft-ért. Ezt az összeget - ami egyébként
meglehetősen sok - nem a Muvelődési Ház
gyujti be, hanem a tornát vezető hölgy. Ez
óránként 7000, jó esetben 11.500 Ft. Ebből
mindössze 350 Ft a Mú'v. Házé, terembér cí-
mén. A többi a Szigetszentmiklósról ide járó
hölgyé. Onök szerint jó gazda a Műv. Ház?
Nekünk, a falunak dolgozik?... Egyébként
van egy könyvtárunk is. Nem sok falu dicse-
kedhet ilyennel. Ha szerencsénk van, esetleg
nyitva is találjuk, mindössze háromszor egy
héten, de alAor sem egész nap, hanem csupán
egy-egy órára. A téli szünetben - mint most is
- meg egyáltalán nem. Amikor a legnagyobb
szükség lenne rá. Igy van ez itt a nyári szünet-
ben is az egész házzal. Kerek öt hétre zár be.
Akkor, amikor igazán szerepe van egy ilyen in-
tézménynek, például abban is, hogy a fiatalok-
nak, a gyerekeknek legyen hol tartalmasan el-
tölteni a szabadidőt.

Sokan kérdezték, vajon miért nem volt
szilveszteri sváb bál az idén? En is ezt kérde-

zem. Miért? Es még sok mindent kérdezhet-

nék. Miért nincsenek tanfolyamok, klubok,
miért csak a Községvédők tartanak színházi
esteket amikor az nem az ő feladatuk. Miért

nem tudja a falu, hogy mi van a könyvtarában,
stb. A többi kérdést tegyék fel Onök. Es azt is
írják meg, hogy mit szeretnének.

Ott tartottunk, hogy gazdag ez a falu. Sok-
százezres támogatást nyújt pl. amatőr együtte-
seknek. Az amatőr együttesek, máshol - álta-
lában - arról híresek, hogy tagjaik szabadide-
jükben azt csinálják együtt, amit szeretnek.
Ha már nagyon jók, akkor támogatókat keres-
nek szerepléseikhez. Es ez a világon minden-
hol így van. Magyarország leghíresebb - nem-
zetközi sikereket is elért - amatőr együttesei a
saját pénzükön utaznak találkozókra.... DL
mondok mást. Pilisborosjenő valószínűleg be-
kerülhetne a Guiness rekordok könyvébe az-
zal, hogy négy év alatt 11 - jől olvasták - 11
díszpolgárt avatott. Szó nincs arról, hogy elvi-
tatnám az arra érdemesektől a díszpolgársá-
got. Csakhogy ennek a címnek rangot kell is-
mét adni azzal is, hogy évente egyszer, egy em-
ber kapja meg. Az arra legérdemesebb az, akit
Onök választanak... Es foglalkozunk azzal is,
hogy az Oregek Napközi Otthona ismét be-
töltse azt szerepet, amire hivatott. Hogy ismét
legyenek ott programok az időseknek, hiszen
ez az első és legfontosabb feladata a háznak,
alapító okiratában ez az első mondat, tehát ki-
fejezetten a műsorok, a foglalkozások kell,
hogy oda vonzzák az idős, főként egyedül
élőket. Es ilyen - sajnos - amióta új vezetés van
az ONO-ban, egyáltalán nincs. Nem csoda, ha
kedvük sincs odajámi. Pedig igen sokan vannak,
és közülük sokan meglehetősen rossz körülmé-
nyek között élnek. Róluk, és a nehéz körüin-ié-
nyek között élő családokról is kell új, és valódi
környezettanulmányon alapuló helyzetképel
készíteni. Hiszen olyan időt élünk, amikor vala-
ki egyik napról a másikra kerülhet lehetetlen
helyzetbe, és nem tud megélni segítség nélkül.
Bővül, átalakul a régi lista. Mert segíteni kell
minden rászomlónak. Ezen is dolgozunk...

Sorolhatnám még sokáig, mi mindennel kell
foglalkozni. Most csupán az elkezdődött mun-
ka egyetlen, pici szeletéről beszéltem. A kultu-
rális bizottságban megkezdett munkák egy
részéról. S miközben írom, arragondolok, hogy
a kultúra, amelyen életünk milyensége is múlik,
egyetlen szóval sem szerepel a polgármester úr
négy évre szóló ciklusten'ében. De ez sem je-
lenthetí azt, hogy nem lesznekváltozások. Csak
éppen nem lehet ajtóstól rohanni a házba. S
hogy miért nem kürtöljük világgá, hogy milyen
sokat dolgozunk? Mert munkára szövetkez-
tünk, és nem arra, hogy dicsekedjünk.

Remélem, adtam elég témát a szóbeszéd-
re... Egyébként Magdi néni az ünnepek után
boldogan integetett át az utca túloldaláról:
már megkaptam!

yai-sányi Zsiizsa
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TISZTELT OLVASÓINK!

Bízunk abban, hogy az ünnepeket mindnyájan
családi környezetben, a külvilág zajától távol, igazán
kikapcsolódva tölthették. Emlékezzenek az új évben is
ezekre a meghitt pillanatokra, a csillogó gyermek és
felnőtt tekintetekre, az őszinte ölelésekre. Orizzék
meg ezeket az új évre is, segítse Onöket abban, hogy
2003 egy még jobb év lehessen, még többet tudjunk
egymásnak adni és tiszta szíwel befogadni!

Ehhez kíván Onöknek sok erőt és jó egészséget a
Hírmondó német kisebbségi rovatának szerkesztője,
Kozáry Vilmos.

HÍREK

Elektorválasztás

Január 26-án választja meg közel 1000 német ki-
sebbségi küldött (közöttük a borosjenői Német Ki-
sebbségi Onkormányzat képviselői) azt a 6 elektort,
akik az északi régió képviseletében tagjai lesznek a
Magyarországi Németek Országos Onkormányzatá-
nak. Az északi régióban, amely Pest és Nógrád megyét
foglalja magába, az előző ciklushoz képest 4-gyel több,
összesen 39 kisebbségi önkormányzat működik, döntő
többségük Pest megyében található.

Ciklusprogram

Rövidesen elkészül a helyi Német Kisebbségi On-
kormányzat 2006-ig szóló ciklusterve. Az általános cé-
lok közül kiemelendő a pilisborosjenői német nemze-
tiség kulturális és szellemi értékeinek ápblása, a né-
met nyelvi kultúra iránti érdeklődés fokozása, olyan
fiatalok bevonása a hagyományőrzés szép munkájába,
akik a falu német nemzetiségi jellemvonásainak
megőrzését hosszú távon is biztosíthatják.

2003. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR

Január 5.
IIagyományos karácsonyi koncert a római katoli-
kus templomban.

Február
Farsangi bál, előtte klubdélután a fiatalok részére
(fánksütés, zenehallgatás).

Március
Hagyományápolás címén 3 falu kultúrcsoportjai-
nak fogadása.

Aprilis 26.
Kitelepítési emlékünnepség megrendezése, mise.

Május
A móri fúvószenekar meghívása, szabadtéri kon-
cert a Reichel József Művelődési Ház előtt.

Június 14-15.
Búcsú steinheimi vendégek részvételével. Zarán-
doklat a cscbánkai Szentkúthoz.

Július
Szenthely meglátogatása egy egész napos program
keretében (Esztergom).

Szeptember
Gyertyás menet a Rozália kápolnához, a Szent Do-
nát szoborhoz.

Október
Zarándoklás Szent Vendelhez.

November

Kisebbségi nyugdíjas rendezvény.
December

Karácsonyi ünnep a Deutschklubban.

(Szívesen fogadjuk véleményüket, ötleteiket éves ren-
dezvénytervünkhöz).

*

Galambos Feritől kaptuk az alábbi receptet, amellyel sü-
tésben jártas olvasóink okozhatnak kellemes meglepe-
tést szeretteiknek

MÉZESCSÓK

Hozzávalók:

50 dkg liszt,
1 kávéskanál szódabikarbóna,
25 dkg méz,
8 dkg margarin,

8 dkg porcukor,
1 késhegynyi szegfűszeg,
1/2 citromhéj,
1 egész tojás.

A mézet, a margarint, a cukrot állandó keveréssel
meglangyosítjuk (ne legyen forró). A lisztet a szódabi-
karbónával összeszitáljuk, hozzáadjuk a mézet, a tojásí,
a fuszereket. Jól kidolgozzuk, letakarva 4 órán át pihen-
tetjük. Utána kisujjnyi vastagra nyújtjuk és korongokat
szaggatunk belőle. 1 tojás sárgáját 1 kávéskanál tejföllel
elkeverünk, a korongokat megkenjük, középre színes
cukrot nyomunk. Forró sütőben gyorsan sütjük 2-3 per-
cig. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Ugyancsak Feri bácsitól származik ez a régi sváb
köszöntő:

Ich wünsch euch glückselig's neu's Jahr,
Christkindl mit die g'Kraust'n Haar
Lang's Leb'n g'sund's leb'n
Fried' und Einigkeit
Das wünsch ich euch ins Herz hinein,
Das soll euer neu 's Jahr sein!

"Boldog Uj Esztendőt kívánok,
legyen göndör hajú Jézuskátok,
hosszú életet, jó egészséget,
egyetértést, békességet.
Ez lakozzék szívetekben az eljövendő esztendőben!"

A Német Kisebbségi Onkormányzat képviselői és elnöke ez-
úton is Boldog Békés Uj Esztendot kívánnak afalu minden
lakójának!

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A BOLDOGSÁG
(Osszeállítás hetedikesek fogalmazásaiból)

... Egy ünnepet, egy napot vagy egy
pillanatot az tesz széppé, ha a boldog-
ság is jelen van. A boldogság nem
kézzel fogható, és nem is lehetpénzért
megvenni. Hanem azért küzdeni kell,
vagy esetleg magától utolér. Az ember
igazun boldog, ha van egyjó barátja
vagy egy hű társa, aki mindenben
mellette áll, esetleg egy szerető család-
ja, akire mindig számíthat, és sosem
érziegyedül magát.

(Mészáros Szabina)

... Minden embernek mást jelent a
boldogság. Valakit a pénz boldogít.
Számomra a boldogság az, hogy
szeretnek...

(StampfKrisztina)

.. .Az is jelenthet boldogságot, ha az
embemek megvan mindene: család-
ja, egészség, pénz barátok. Az ember
élvezze az életet, csinálja azt, amit
szeret, amire szüksége van, és megvan
a boldogsága. A boldogság a legalap-
vetőbb érzés a világon, ha nem lenne,
megállna az élet...

(Horváth László)

...A boldogság egy megfoghatatlan
fogalom, mely minden emberszámá-
ra mást jelent. Megvenni nem lehet.
Mindenki lehet boldog: szegény, gaz-
dag, szép, csúnya stb., ha teljes szí-
véből akarja. Számomra ez a foga-
lom aztjélenti, hogy megvan, ami az
élethezkell...

(Vízhányó Zita)

... Ugy érzem, engem más tesz bol-
doggá, mint másokat. Míg az osztály-
társaim pénzről, családról álmodoz-
nak, én (bár ezeket sem utasítanám
vissza) másra gondolok, ha a boldog-
ság kerül szóba. Engem leginkább a
könyvek - főleg a fantasyk vidítanak
fel. Az unokatestvéremmel ímnkegy
történetet. En akkor lennék igazán
boldog, ha kiadnák...

(Tasi Eszter)

... Sok apró öröm van az életben, és
ezek együtt a boldogság. De vannak
olyan emberek, akiknek az a boldog-
ság, ha megvan a mindennapi bete-
vőjük. Mi boldogok vagyunk, ha ka-
punk egy ötöst, ha nyerünk valamit,
nyerünk egy meccsen, felhőtlenül tu-
dunk örülni, és úgy érezzük, ennél
jobb nem is lehetne. Van, akit csak a
pénz tesz boldoggá, de szerintem az
ilyen örömök sokkal többet émek.

(Takáts Fanni)

... Mostanában az a lényeg, hogy az
ajándék, amellyel boldogságot szer-
zünk, minél több pénzt érjen, nempe-
dig az, hogy te készítetted-e vagy sem.
Lehet szavakkal is felvidítani egy-
mást. A boldogság sokfajta formá-
ban megjelenhet. Van olyan is, ami-
kor az ember a boldogságában sír...

(Temesi Csaba)

...A boldogság az élet titka. Boldo-
gok lehetünk rokonaink, barátaink
láttán vagy tetteink eredményeképpen
is. A boldogság egyfajta érzelmi álla-
pot, amelyet nem lehet szavakkal el-
mondani. A boldogság a boldogta-
lanság ellentéte. Abban különböz-
nek, hogy aki boldog, az nevet, táncol
örömében, aki pedig boldogtalan,

annak szerencsétlen a sorsa s élete.
Boldogság bánnikor érhet minket.
Valaki kisebb dolgoknak is örül,
ametyeknek más nem. Hát ilyenek az
emberek. Mégis különbözőek va-
gyunk.

(Győzőlldikó)

... Szerintem a boldogság egy nagyon
jó dolog. Ha valaki boldog, annak
csak örülni lehet. Nincs olyan ember,
aki nem volt még boldog, de van sok,
aki legtöbbször szomoní. Rajtuk se-
gíteni kell, mert az életnek nem csak
rossz oldala van. Meg kell ismemí a
jó oldalát is!

(Gergely Enikő)
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"Minél tisztább a szándék, annál szilárdabban

halad az ember a sokféle viharon át"
(Kempis Tamás)

Sokan vannak ebben a faluban is, akik nehezen élnek. Közülük több mint százan
kaptak levelet még karácsony előtt, hogy december 21-én jöjjenek el a Gárdonyi utcába,
ahol olyan dolgokat kapnak, amire szükségük lehet. Kövesiné Halász Piroska, az uj
képviselő-testület Egészségiigyi Bizottságának tagja kereste megaMáltai Szeretetszolgála-
tot, hogy nálunk is segítsenek. Többmintszázegyformacsomagothoztak, amelybenfőként
tartós élelmiszer, édesség, és tisztálkodási szerek voltak. Mindezenfelülpedigtöbb bála ru-
ha is érkezett. Ebből mindenki annyit vihetett, amennyit akart, természetesen ingyen. Igazi
karácsonyi ajándék volt ez nem csak a megajándékozottahiak, hanem azoknakis, akik
ezt kitalálták, és megtettek mindent a siker érdekében. Hiszen- minden ellenkező híreszte-
lés ellenére - az értesítettek közül csupán tizen nem érkeztek meg, sfőként olyanok, akik
betegek. Nekik eljuttatjuk csomagokat. Érkeztek azonban olyanok is, nem is kevesen, akik
nem kaptak levelet, de úgygondolták, ők is rászorultak. Mindenkinekjutott az adomány-
ból. A mhák mind egy szálig elfogytak, s minden bizonnyaljó helyre kerültek. J
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Utlevél ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy aki útlevelét szeretné

meghosszabbíttatni, illetve újat váltani, azok igényüket leadhatják a Pilis-
borosjenői Polgármesteri Hivatalban.

Az útlevél igénylölaphoz 2 db fénykép szükséges.
5 évre szóló hosszabbításhoz 4000 forintos,
10 évre szóló hosszabbításhoz 6000 forintos illetékbélyeget csatoljanak.
A régi útlevelet az igényléskor le kell adni.
A 18 éves kor alatt, illetve 70 év fölött 1000 forintos illetékbélyeg

szükséges.
Kiskorúak esetén mindkét szülőnek meg kell jelennie a Polgármes-

teri Hivatalban, a hivatalos személy előtti aláírás miatt.
Az igénylőlap leadása után a kérelmet az ügyintéző továbbítja a Bel-

ügyminisztériumba. Az új útlevelet a kérelmezők által megadott címre
kezbesítik.

Háziorvosok ügyeleti beosztása:
Január 24,25,26
Január27
Január 28
Január 29,30
Január31
Februárl,2

Ejszakaiügyelet:
HétvégiüQ'elet:

Dr. Borsi Zsófia (06 30 2620 415)
Dr. Kovács Levente (06 30 4935 324)
Dr. Borsi Zsófia

Dr. FehérEszter (06 26 350 847)
Dr. Borsi Zsófia
Dr. Borsi Zsófia

este 18-tól reggel 8-ig.
péritek d.u, 14-től hétfő reggel 8-ig.

Február 3-tól az ügyeleti rendrol az ürömi rendelőintézetben lehet
érdeklődni: 06 26 350 224-es telefonszámon.

Adóellenőrzések
Pilisborosjenő Község Onkor-

mányzat jegyzőjeként tájékozta-
tom a település lakosait, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
megkezdték az adóalanyok ellen-
őrzését. Felhívom minden lakos
fígyeimét, hogy az ellenorzést
végző köztisztviselők megbízóle-
véllel igazolják magukat.

Ertesítés:

FOGÁSZATI ALAPELLATÁS
-ról, amely a Társadalombiztosítás
egészségügyi szolgáltatásaira szer-
ződött, területi ellátási kötelezett-
séggel működő rendelés, gyerme-
kek és felnőttek részére.

Fogszakofvos:

Rendelő címe:

Rendelési idő:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:

Telefon:

Dr. Herth Judit

Pilisborosjenő,
Hunyadi u. 25.
(Hunyadi u. és
Kántor u. sarok).

11-19
8-14

11-18
8-13 óráig.

30/276-69-46

Az alapellátás igényléséhez
szükséges:

- lakóhely vagy tartózkodási hely
igazolása

- térítési jogosultság igazolása
(TAJ kártya, közgyógyellátási
igazolvány stb.)
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BÉCSI ÜTJ - KŰLSÖ TELEPÜLÉSRÉSZ -
^ÖVESBÉRC" HÍREI

Előzmények
A 2002. évi önkormányzati válasz-

tásokon a Külső-Bécsi úti rész képvi-
selet nélkül maradt, sőt a bizottságok-
ban egyetlen külsős hely sem akadt az
itt élők számára, annak ellenére, hogy
a község 3130 lakójából 500 a külső te-
lepülésrészen lakik (16%).

Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján világossá vált, hogy érdekeinket
csak szervezett formában tudjuk kép-
viselni. Az elmúlt 12 évben megvaló-
sult fejlesztések a külső településré-
szeken csak részben éreztetik hatásu-
kat és az itt élők legfőbb gondjai nin-
csenek megoldva.

Következmények
2002. november 30.: Külső telepü-

lésrészi falugyulés, ahol tájékoztattuk
az itt élő lakosságot a jelenleg kiala-
kult helyzetről, számunkra kevezőt-
lenül alakult önkormányzati választá-
sok eredményéről. Megvitattuk az
előttünk álló lehetőségeket és megva-
lósításra váró feladatokat, amit egy
kérdőíves véleménygyujtés is segített:

A legkézenfekvőbb, amit ebben a
helyzetben tehetünk, hogy az érdekvé-
delmet az önkormányzati törvény ér-
telmében egy települési rész-önkor-
mányzaton keresztül gyakoroljuk. Eh-
hez szükség van a jelenlegi képviselő-
testület együttműködésére, mert az ő
kompetenciájuk ennek elfogadása és
hatáskörökkel, eszközökkel való felru-
házása.

Ekkor még bíztunk benne, hogy a
képviselő-testület ebben partner lesz!

Felmerült a kérdés, hogy milyen
keretösszegből gazdálkodhatunk?

Kiemelten kétféle forrásra számí-
tunk; az egyik a nem céltámogatásként
nyújtott állami támogatások és a befí-
zetett helyi adók; a másik pedig az
ingatlanfejlesztésekből befolyó bevéte-
lek mindenkori lakosságarányos része.

Ezeket összesítve évi körülbelül
100 mFt-ot szeretnénk a külső telepü-
lésrész programjához hozzárendelni.

Településrészünk fobb fejlesztési
céljai

A főfeladat a külső településrész út-
jainak, járdáinak és vízelvezetésének
megépítése.

A Bécsi úti és a Téglagyári úti jár-
daépítés kapcsán és ezzel együtt kelle-
ne kialakítani a gépkocsi kihajtást, víz-

gyűjtő csatorna kialakítást, a vízbeve-
zetést és a kerítések át-, illetve meg-
építését is. Ami nagyon körültekintő
egyeztetést igényel.

A fentieken túl kihelyezett hivatali
ügyintézés, szemétszedés, kaszálás,
helyi orvosi ellátás, hóeltakarítás stb.
szintén a program részei. A fő felada-
tokat 2003-ban szeretnénk megvalósí-
tani, nem elhanyagolva a többi kisebb
költségigényű feladatotsem.

Fenti tervünk feltételezi, hogy a ren-
dezési tervre épülő községi program is
maradéktalanul teljesül, az ingatlanfej-
lesztések megvalósulnak, és a képvi-
selő-testület méltányolja az alkotmá-
nyos, jogos és törvényes igényeinket.

Erdekeink védelmében, demokrati-
kus szavazással megalakult az önkor-
mányzattal a továbbiakban tárgyalást
folytató 6 tagból álló előkészítő bizott-
sag.

2002. december 20.: Első egyeztető
tárgyalás a képviselő-testület megvá-
lasztott tagjaival.

Fő tárgyalási téma volt: az általá-
nos elvek elfogadása, mely arra épült,
hogy részt vehessünk a fejlesztések és
minden minket érintő ügy kialakításá-
ban, a döntésekben és esélyegyen-
lőséget biztosítsunk hosszú távon az itt
lakók részére.

A tárgyalás eredménye

Az általános elveket mindkét tár-
gyalófél elfogadhatónak tartotta, de
ügyeink intézésére a nem kielégítő ta-
nácsnoki, illetve az általunk javasolt
rész-önkormányzati rendszer megala-
kításának kérdésében egyezség nem
született.

2003. január 10. Második egyeztető
tárgyalás, ahol azok a korábbi témák
kerültek napirendre, amikben még
nem született egyezség.

A források megosztásánál a lakos-
ságarányos elv látszik elfogadhatónak.

Javasolták, hogy a 2003-as fejleszté-
si terveinket - konkrét felsorolását
követően - a pénzügyi bizottságon'ke-
resztül próbáljuk érvényesíteni.

Az életveszély elhárításra vonatko-
zó kéréseink azonban nem tűrnek ha-

lasztást. (Zebra, közlekedési lámpák,
falutábla kihelyezése, hóakadályok,
sózás, hóletolás hiánya, autók szágul-
dozásának megakadályozása, közbiz-

tonság fokozása - utcalányok eltávo-
lítása... ).

A tanácsnoki-munkacsoporti
rendszer megismerését követően, fel-
ismerve annak hiányosságait, már
nem tartják elfogadhatatlannak a fe-
lek a rész-önkormányzat kialakításá-
nak lehetőségét.

De az ehhez kapcsolódó megoldá-
sok, képviseleti formák, hatáskörök,
pénzügyi garanciák, biztosítékok ki-
alakítása hosszútávon, fenntartható
módon, további egyeztetést igényel.

A tárgyalás eredménye
Ezen a tárgyaláson mindkét fél kö-

zelebb került a megegyezéshez. A
képviselő-testületi ülésekre, a Műsza-
ki-Fejlesztési Bizottságba, valamint a
Pénzügyi Bizottságba meghívottként a
jövőben megadott képviselőink kap-
nak meghívást, ahol általuk tanácsko-
zási joggal vehetünk részt. A Hírmon-
dóban minden alkalommal helye lesz
a külső településrész híreinek.

Vállaltuk, hogy írásban javaslatot
adunk be a január 30-i KT-i ülésre.

2003. január22. A testületnek az
alábbi elveket, javaslatokat tartalma-
zó levelet küldtük el:

Pilisborosjenő község és
"Kövesbérc" településrész viszonyait

alapjaiban meghatározó elvek

I. Esélyegyenló'ség elve
a) Ebből az elvből levezetve az itt

lakóknak is alkotmányos joga van a
képviseletre, elkülönült érdekeik fo-
lyamatos megjelenítésére. Ezáltal le-
gitimen, egyetértési joggal vehessünk
részt minden minket érintő ügy meg-
oldásában, a döntéseknél.

b) Joga van az itt lakóknak, a köz-
ség többi lakójához hasonlóan, a köz-
szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz
mind az intézményi, mind az infrast-
rukturális feltételek vonatkozásában,
mely a népességarányos elosztás elvén
keresztül valósul meg.

II. Fenntarthatóság és népesség-
arányos elosztás elve hosszútávon

Az ebből származó alapelv a min-
denkori népességarányos elosztás el-
ve, amely több szinten is meg kell
hogy nyilvánuljon: a "vagyonmegosz-
tásban", a felzárkózás esélyének biz-
tosításában, a fejlesztési források

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

megosztásában, valamint a a működé-
si források megosztásában az állami
pénzek, és a helyi adók megosztásával.

III. Ne rójanak a tetepülésrész fej-
lesztései tul nagy, elviselhetetlen ter-
heket a falura.

IV. Saját, a területen levő eröforrá-
sok bevonásával, költségtakarékos, ol-
csó, hatékony megoldások keresésével
is vegyen részt a falu éietében.

Kértük a tisztelt képviselő-testüle-
tet, hogy a településrészünk érdekei-
nek kielégítését garantáló, korábbi
egyeztető megbeszélésen (2002. dec.
20. ) már elfogadott általános alapel-
veket megerosíteni-elfogadni szíves-
kedjen és rész-önkormányzat létreho-
zására vonatkozó elképzeléseink meg-
valósítása kérdésében határozatot
hozzon.

A továbbiakban még javaslatot tet-
tünk a nem önállóan gazdálkodó rész-
önkormányzat működésének alapel-
veire.

2003. január 30. : A testületi ülés
során a képviselő-testület, korábbi
megbeszéléseinket mintegy figyelmen
kívül hagyva:

- a rész-önkormányzat helyett (a
tárgyalásokat megkerülve), vá-
ratlanul megszavazta egy állandó
bizottság létrehozását, ahová
megkérdezésünk nélkül javasolt
tagokat.

meg sem vitatta, így el sem fogad-
ta a korábban egyeztetett alapel-
veinket, tárgyalási jogú képvi-
selőink meghívásáról az adott bi-
zottságokba nem gondosko-
dott...

A harmadik egyeztető tárgyalásra a
képviselő-testület előző napi döntését
követően már nem került sor, mert a
településrészi tárgyaló delegációnak
ebbeir a helyzetben erre nem volt jo-
gosítványa.

2003. március. 1.: Külső Település-
rész: "Kövesbérc" újabb falugyűlése
következik, ahol az itt lakóknak beszá-
molunk az önkormányzattal folytatott
tárgyalások "eredményéröl". Döntés
ennek értékelése után születik, hogy
Hogyan tovább... Külső Település-
rész?

Németh Zsolt

(A jövőben rendszeresen szeretnénk
tájékoztatni Onöket településrészünk
híreinkről.)
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A Bécsi úti településrész gondjaival és
problémáival 2002. nyarának végén szembe-
sültem először, amikor a Pilisborosjenői
Községvédő Egyesület által szervezett I. la-
kossági közvélemény-kutatás során Kara Ar-
pád tagtársammal egyetemben kérdező biz-
tosként jártam a településrész utcáit és az ott
lakók válaszait, véleményeit rögzítettem. Ez-
zel a több hetes kérdezőbiztosi munkával na-
gyon sok tapasztalatot szereztem az ott lakók
életéről. Emiatt gondoltam úgy, hogy néhány
gondolattal reflektálok Németh Zsolt írására.

. Alláspontom szerint a Bécsi úti telepü-
lésrész nem maradt képviselet nélkül, mivel
az ott lakók tevékenyen kivették részüket a
választások eredményének alakításában, s
bizton állíthatom, hogy a képviselő-testületbe
beválasztott minden képviselő Pilisborosjenő
egészének képviseletére esküdött fel 2002.
november 04-én, mely egész természetes al-
kotórésze a Bécsi úti településrész is.

. Nem értek egyet a szerzők azon állításá-
val, miszerint: "Az elmúlt 12 évben megvaló-
sult fejlesztések csak részben éreztetik hatá-
sukat... ". Ezek éppen annyira érintik a Bécsi
útí településrészen lakókat, mint a faluköz-
pontban élőket, hiszen ezen fejlesztések
előnyeiből ők is ugyanolyan mértékben része-
sedtek, mint a faluközpontban élők.

. Egyetértek a szerzők előbbi állításának
folytatásával: "... és az itt élők legfőbb gond-
jai nincsenek megoldva." A közvélemény-ku-
tatás során az derült ki, hogy a Bécsi útiak
legnagyobb gondjai: a 10-es út melletti járda
és felszíni vízelvezetés hiánya, nincsenek
figyelmeztető jelzéssel védett gyalogos-
átkelőhelyek a buszmegállókhoz, nincsenek
felszíni vízelvezetéssel kiépített szilárd burko-
latú útjaik, nincs a közelben orvosi rendelő,
az önkormányzat nem tart fenn heti rendsze-
rességgel működő ügyfélszolgálatot a telepü-
lésrészen.

. A Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
képviselő-jelöltjei még a választások előtt az
alábbi ígéreteket tették a Bécsi úti település-
rész lakóinak:

"Alulírottak, mint a Pilisborosjenői
Községvédő Egyesület polgármester- és
képviselő-jelöltjei kötelezettséget válla-
lunk arra, hogy amennyiben 2002. október
20-án a pilisborosjenői választópolgárok
bennünket polgármesternek, illetve ön-
kormányzati képviselőnek megválaszta-
nak. abban az esetben minden tőlünk tel-

hetőt megteszünk azért, hogy a Pilisboros-
jenő Bécsi úti településrésze tekintetében:
- a felszíni vízelvezetés, az út-ésjárdaépí-

tés a közösen megállapított ütemterv
alapján egy éven belül megkezdődjön;

- a Bécsi úti településrész lakói által befi-
zetett adókat az önkormányzat teljes
egészében a Bécsi úti településrész fej-
lesztésére fordítsa, és ezzel évente szá-
moljon el a lakosság felé;

- a képviselő-testület egy tagja egy erre
felállított állandó bizottság vezető-
jeként legyen felelős a Bécsi úti telepü-
lésrész fejlesztéséért, problémáinak
megoldásáért."

A Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
7 képviselő-jelöltje bejutott a képviselő-
testületbe a választópolgárok akaratából. A
községvédők állják a szavukat, hiszen a Mű-
szaki, Beruházási, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése
alapján a képviselő-testület 2003. január 30-i
ülésén elfogadta Pilisborosjenő 2003. évi fej-
lesztési koncepcióját, meiynek első két pont-
ja - a tízből - az alábbi:

. Belterületi utak vízelvezetése és épi'tése.

. Bécsi úti járda, gyalogos átkelő és köz-
lekedési lámpa építése, elhelyezése.

A képviselő-testület ugyanezen az ülésén
megbízott engem és Kara Arpád képvise-
lőtársamat, hogy folytassunk egyeztető tar-
gyalásokat az alábbi témákban a PEMAK
Kht-val - a 10-es út kezelőjével:

- Bécsi úti településrészen járda kialakí-
tasa.

- Bécsi úti településrészen gyalogátkelő
és közlekedési lámpa elhelyezése.

- Fő út és Budai út helyreállítása, felújítá-
sa (pályázati lehetőségek).

- Fő út és Budai út karbantartása, hóelta-
karítása, csúszásmentesítése.

. Igéretünk első pontjának teljesítése je-
lenleg itt tart. Igéretünk második pontjának
teljesítéséhez elsőként arra van szükség,
hogy a Pénzügyi Bizottság teljesítse a lehe-
tetlent: falunk mintegy 350 millió Ft mértéku
éves költségvetéssel rendelkezik, s a 2003.
évi költségvetési koncepció kialakításánál
mintegy ] 50 millió Ft a hiány mértéke. Egy-
szóval az újonnan megválasztott képviselő-
testület katasztrofális költségvetési helyzetet
örökölt elődjétől. Az örökség strukturális és
fundamentális gazdálkodási hibák tömkele-
ge. A Pénzügyi Bizottságnak már csak 1 hó-
napja van arra, hogy ezt a brutális mértékű
hiányt kőkemény megszorító intézkedések-
kel lefaragja. A szigornak egy oka van: nem
élhetjük fel a vagyonunkat, nem élhetjük fel
a jövőnket! A vagyonértékesítésből befolyó
bevételeket elkülönített számtán tartva. kizá-

rólag fejlesztésekre kívánjuk fordítani. A
Pénzügyi Bizottság tehát gőzerövel dolgozik
a költségvetési hiány lefaragásán, s csak ezt
követően, a 2003. évi költségvetési év lezá-
rultával lesz abban a heiyzetben, hogy a
községvédők második ígéretének tel-
jesítéséről számot adjon.

. A községvédők harmadik ígérete a
megvalósulás fázisában van: a képviselő-
testület a 2003. január 30-i ülésén úgy dön-
tött, hogy felállítja a Bécsi úti településrész
bizottságot 5 fő részvételévei. A bizottság
tagjainak olyan képviselőket választott, akik
a településrész problémáinak megoldásával
foglalkozó bizottságok elnökei is egyúttal.

Ezek: Kara Arpád (Műszaki, Beruházási, Te-
lepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke), Marosi Lrfíz/ó. (Pénzügyi Bi-
zottság elnöke) és dr. Fiák István (Jogi és
Ugyrendi Bizottság elnöke). Az új bizottság
elnökének Kara Arpádot választotta meg a
képviselő-testület. Az Otv. 24. § (1) bekezdé-
se szerint a bizottság elnökét és tagjainak
több mint a felét a települési képviselők közül
kell választani. Erre tekintettel a képviselő-
testület a fennmaradó 2 helyre a következő
ülésén a településrészen lakó, s az önkor-
mányzattal együtt dolgozni kívánó személye-
ket fog választani. Saj'át véleményem szerint
erre a két helyre áz a két személy lenne a leg-
alkalmasabb, aki már az önkormányzati vá-
lasztáson is indult a Bécsi úti településrészröl,
de nem jutott be a képviselő-testületbe:
Makkainé Szabó Andrea és Szahó János.

. A harmadik ígéretünket más formában
kívántuk teljesíteni. Az Otv. 24. § (1) bekez-
dése szerint, ha bizottságot állítunk fel, akkor
abban a képviselőknek többségben kell lenni-
ük. Mi csak egy képviselőt szerettünk volna a
bizottság élére állítani, s a bizottság többi tag-
ját a Bécsi útí településrész lakói közül kíván-
tuk beválasztani. Erre azonban bizottság for-
májában nem ad lehetőséget az Otv. 24. § (1)
bekezdése. Ezt felismerve tanácsnok megvá-
lasztásával és a tanácsnok által vezetett - Bé-
csi úti településrészen lakó polgárokból álló -
munkacsoport felállításával kívántuk ígére-
tünket megvalósítani. Ez azonban a 2002. no-
vember 30-i településrészi falugyulésen részt
vevo mintegy 40 személy tetszését nem nyerte
el. Ok leginkább a leválás mellett voltak, vá-
lasztott képviselőik elmondása szerint, s a leg-
kevesebb, amit akarnak: a rész-önkormány-
zat.

. A rész-önkormányzat felállításához ön-
kormányzati hatáskörök, a hatáskörök ellátá-
sához szükséges vagyon és pénzeszközök át-
adása szükséges. Az előbb említettem, hogy
jelenleg az elődeink által ránk hagyományo-
zott költségvetési és gazdálkodási struktúra
módosításán dolgozunk, vagyis szanáljuk, re-
organizáljuk a falu gazdálkodását és költség-
vetését. Ebben a helyzetben lehetetlen meg-
nyitni a kétfejű gazdálkodáshoz vezető utat,
főként úgy, hogy az önkormányzat meglévő
és finanszírozandó intézményei kizárólag a
faluközpontban találhatóak.

A községvédő képviselők huek az ígérete-
ikhez, de ígéreteiknél többet szakmai meg-
fontolásból nem nyújthatnak. Reméljük,
hogy a Bécsi úti településrész lakói támogat-
ni fogják az újonnan megválasztott képviselő'
testületet és bizottságait abban, hogy érték-
teremtő munkával, megfontolt szakmai dön-
tések meghozatalával ebben a 4 éves ciklus-
ban le tudja dolgozni az elmúlt 12 év lemara-
dását. Ehhez a munkához kérjűk a támogatá-
sukat és a türelmüket!

dr. Fiák István
képviselő
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A képviselő-testület legutóbbi ülése
2003. január 30-án volt. Az ülés 18.00
órakor kezdődött, s másnap hajnal 02.30
percig tartott A képviselő-testület szá-
mos, a bizottságok által előkészített dön-
tést hozott. Ezek közül álljon itt néhány,
a leginkább közérdeklődésre számot
tevő:

. A polgármester, a főépítész, a Mű-
szaki, Beruházási, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a
Pénzügyi Bizottság elnöke és a Jogi és
Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbi
időpontokban a következő belterületbe
vonást igénylő csoportokkal tart egyezte-
tést:

- 2003. 02. 03. 08.00: Lazarét,
- 2003. 02. 04. 09.00: Budai Tégla Rt.,
- 2003. 02. 18. 10.00: Malomdűlő Kft"
- 2003. 02. 10. 08.00: Pálinkás Gyula

és társai,
- 2003. 02. 25. 08.00: Tücsök utca.

. A képviselő-testület módosította az
SZMSZ 68. § (1) bekezdését, és a
következő ponttal egészítette ki:

- "i) Bécsi úti településrész Bizottság"
- Felállította tehát a Bécsi úti telepü-

lésrész bizottságot 5 fő részvételé-
vel. A bizottság tagjainak olyan
képviselőket választott, akik a tele-
pülésrész problémáinak megoldásá-
val foglalkozó bizottságok elnökei is
egyúttal. Ezek: Kara Arpád (Mű-
szaki, Beruházási, Településfejlesz-
tési és Kömyezetvédelmi Bizottság
elnöke), Marosi László (Pénzügyi
Bizottság elnöke) és dr. Fiák István
(Jogi és Ügyrendi Bizottság elnö-
ke). Az új bizottság elnökének Kara
Árpádot választotta meg a kép-
viselő-testület. Az Otv. 24. § (1) be-
kezdése szerint a bizottság elnökét
és tagjainak több mint a felét a tele-
pülési képviselők közül kell válasz-
táni. Erre tekintettel a képviselő-
testület a fennmaradó 2 helyre a
következő ülésén a településrészen
lakó, s az önkormányzattal együtt
dolgozni kívánó személyeket fog vá-
lasztani.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy 2003. április 30-ig meg kívánja al-
kotni a fatu értékvédelmi rendeletét, és
eddig az időpontig meg kívánja alakítani
a települési tervtanácsot.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a fejlesztendő területek hatástanul-
mányait úgy kell elkészíttetni, hogy azok
a kérelmezők egyeztetett igényeit és az

önkormányzat hosszú távú kötelezettsé-
geit, valamint terheit is részletesen tar-
talmazzák. Az önkormányzat által meg-
rendelt tervezési díjak megosztásáról a
Tücsök utcai példa alapján megállapo-
dás-tervezetet kell készítenie a Jogi és
Ügyrendi Bizottságnak. A fejlesztendő
területek tervezési díjának megosztásá-
ról minden esetben a képviselő-testület
dönt, a Pénzügyi Bizottság javaslata
alapján.

. A képviselő-testület megbízta Kara
Árpád és dr. Fiák István képviselőket,
hogy folytassanak egyeztető tárgyaláso-
kat az alábbi témákban a PEMAK Kht-
val - a 10-es út kezelőjével:

- Bécsi úti településrészen járda ki-
alakítása.

- Bécsi úti településrészen gyalogát-
kelő és közlekedési lámpa elhelye-
zése.

- Fő út és Budai út helyreállítása, fel-
újítása (pályázati lehetőségek).

- Fő út és Budai út karbantartása,
hóeltakarítása, csúszásmentesítése.

. A képviselő-testület megbízta Ma-
rosi László és dr. Fiák István képvise-
lőket, hogy a belterületi utak kiépítésé-
hez szükséges állami pénzforrások fel-
derítése céljából keressék fel a Gazdasá-
gi Minisztériumot.

. A képviselő-testület a Műszaki, Be-
ruházási, Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság előterjesztése
alapján elfogadta Pilisborosjenő 2003.
évi fejlesztési koncepcióját az alábbiak
szennt:

- Belterületi utak vízelvezetése, és
építése.

- Bécsi úti járda, gyalogos átkelő és
közlekedési lámpa építése, elhelye-
zese.

- Játékcsarnok építése.
- Orvosi rendelő és Közösségi ház

építése a volt Interpríma területén.
- Polgármesteri Hivatal kialakítása a

jelenlegi Művelődési Ház terüle-
ten.

- Ugyfélszolgálati iroda újbóli mű-
ködtetése.

- Óvoda felújítása.
- Iskola régi épületének felújítása pá-

lyázat útján.
- Iskola udvar rendezése.

- Játszótér és sportpálya építése.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a felhalmozás jellegű bevételeket
csak fejlesztési célra kívánja felhasznál-
m.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a 2002. december 15-én lejárt
Pilisborosjenő Belterületi Felszíni Víz-
rendezési Koncepcióterv Elvi Vízjogi
engedély dokumentációt aktualizáltatja
a tervezővel, s az engedély lejárati határ-
idejét módosi'ttatja.

. A képviselő-testület nyílt pályázatot
írt ki a Népszabadság című napilapban
beruházási bonyolítói szolgáltatás nyúj-
tásara.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy közhasznú társaságot fog létrehoz-
ni községüzemeltetési és -fejlesztési fel-
adatok ellátására.

. A képviselő-testület 5 tagú munka-
csoportot hozott létre az iskola-bővítési
beruházás kivitelezésének jelentős csú-
szásából eredő jogvita rendezésére. A
munkacsoport tagjai: polgármester, Mű-
szaki, Beruházási, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Jo-
gi és Ugyrendi Bizottság elnöke, műsza-
ki ellenőr, jogi képviselő, valamint Ma-
rosi Mihály beruházási szakértő.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy az önkonnányzat jogi képviselője,
valamint a Jogi és Ugyrendi Bizottságja-
vaslatának fígyelembe vételével számos
semmisségi ok miatt érvénytelenítési
pert indít a Malomdűlő belterületbe vo-
násáról szóló szerződések tekintetében
és kéri a bíróságtól az eredeti állapot
helyreállítását.

. A képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy tegyen intézkedéseket
a balesetek megelőzése érdekében köz-
lekedési tükrök kihelyezésére három
balesetveszélyeskereszteződésben.

. A képviselő-testület felkérte a pol-
gánnestert, hogy tegyen intézkedéseket
a balesetek megelőzése érdekében gya-
logos-átkelőhely kialakítása céljából a
Fő úton az Altalános Iskola bejárata
előtt.

. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Pilisborosjenő területén a zenei ok-
tatást 2003. szeptember 01-től tovább kí-
vánja folytatni. Ugyanakkor tudomásul
veszi Hoós Sándor azon bejelentését,
hogy magániskolája a 2002-2003. tanév
végéig folytatja a zenei képzést. Az új
rendszerben történő zenei képzés lehet-
séges változataira az Oktatási és Iflúsági,
a Kulturális és Sport, valamint a Jogi és
Ügyrendi Bizottságoknak kell előter-
jesztést készíteniük a következő testületi
ülésre.

Dr. Fiák István
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Liebe Leser !

Nach dem das Dreikönigsfest (der 6. Januar)
schon verging, möchten wir Ihnen wieder über zwei
schöne, alte Bráuche berichten.

Ein Brauch ist das FederschleiBen und der andere
ist der Fasching. Den Winter über war die Zeit zum
FederschleiBen. Damals waren noch viele Geflügel um
die Háuser, deswegen gab es genügend Feder, die zur
Staffierung der Mádchen gebraucht wurden. Nachmit-
tags saBen die Frauen bei den Háusern zum Federsch-
leiBen zusammen. Wáhrenddessen unterhalteten sie

sich über verschieden Themen und Lustigkeiten. Das
FederschleiBen dauerte im allgemeinen mehrere Tage.
Am Ende bot die Hausfrau den eingeladenen Frauen
Gugelhupf, Tee und Glüchwein an. Es war der
Festschmaus.

Der zweite Brauch ist der Fasching.

Fasching ist die Zeit der Lustigkeiten und des
SpaBes. Die Faschingszeit dauert vom 6. Januar, dem
Dreikönigsfest bis Aschermittwoch. In dem Gast-
háusern und Wirtsháusem wurden Bálle und und
musikalische Abendunterhaltungen veranstaltet,
wobei die Ortsmusikantenkapellen spielten. Die
Hausfrauen haben verschiedene, feine Fasching-
krapfen gebacken. Von dem letzten Faschingssontag
hat sich das Essen-Trinken- lustig sein angefangen und
dauerte drei Tage lang. Die Faschingsbeerdigung war
eine gute Unter-haltung. Jemand wurde tatsáchlich
nach alter Sitte begraben. Punkt genau zu Mitternacht
wurde der Fasching beendet. Am náchsten Tag sind
alle Leute zu der Kirche zum Einaschen gegangen und
damit hat die 4o Tage dauemde Fastenzeit angefan-
gen.

Kedves Olvasóink!

Vízkereszt, avagy január 6., a három királyok ün-
nepe elteltével ismételten szeretnénk rovatunkban
Onöknek két szép régi szokásról beszámolni. Nevezete-
sen a tollfosztás és a farsang ünnepéről.

A hideg téli napokon volt a tollfosztás ideje. A há-
zaknál sok szárnyas állatot tartottak, és ezért sok volt a
toll, ami a lányok stafírungjához kellett. Az asszonyok
délutánonként a házaknál összeültek és fosztották a
tollat. Ilyenkor mindenféléről beszélgettek, de legin-
kább vidám történeteket meséltek egymásnak. A toll-
fosztás általában több napig tartott, és a befejezéskor a
háziasszony kuglóffal, teával és forralt borral kínálta az
asszonyokat. Ez volt az áldomás.

A másik szép szokás a farsang megünneplése volt.
A farsang a vidámság és a mókák időszaka, amely víz-

kereszttől hamvazószerdáig tart. Ilyenkor a falu ven-
déglőiben bálokat és vidám táncmulatságokat rendez-
tek, ahol helybeli zenészek (zenekarok) játszottak. A
háziasszonyok különböző fínom farsangi fánkokat sü-
töttek. Farsang utolsó vasárnapjától az eszem-iszom ví-
gasság három napig tartott. Vidám szórakozás volt a
farsangtemetés is. Valakit látszatra valóban eltemettek
ősi szokások szerint. Pontosan éjfélkor véget vetettek a
mulatságnak. Másnap hamvazószerdán mindenki el-
ment a templomba hamvazkodni, és ezzel elkezdődött
a negyven napig tartó nagyböjti időszak.

A farsanghoz kapcsolódó aktuális receptünk a far-
sangi fánk (szalagos), amely a következőkből áll:

Hozzávalók: 1 kg liszt
5 dkg élesztő

10 dkg porcukor
10 dkg vaj

1 pohárka rum
6 tojás-sárgája
1 kávéskanálsó

llitertej

A sütéshez kell kb. 1,5 liter olaj vagy 1,5 kg zsír.
Mindennek melegnek kell lennie (liszt, gyúródeszka,
takarókendő), fontos, hogy huzatmentes helyen dol-
gozzunk.

3 dl. langyos tejjel, élesztővel,! kanál porcukorral,
3 kanál liszttel kovászt készítünk. A többi porcukrot a
tojássárgákkal elkavarjuk és az érett kovászhoz adjuk.
Hozzákeverjük a vajat, a lisztet és annyi langyos tejet
amennyiben a sót feloldottuk, majd a rumot hozzáönt-
jük. Kb. 20 percig dagasztjuk, amíg szép sima hólyagos
lesz a tésztánk. Tetejét liszttel megszórjuk, és langyos
helyen kelesztjük. Utána lisztezett deszkára borítjuk és
ujjnyi vastagra szétnyomkodjuk. Vizespohár nagyságú
fánkszúróval kiszaggatjuk és deszkán letakarva még-l/2
órát kelesztjük.

A fánkot középforró zsiradékban egyenletes tűzön
sütjük. A megkelt fánk felső része kerüljön sütéskor
alulra. Egyszerre csak annyit süssünk, amennyi kényel-
mesen elfér az edényben, mert a tészta növekszik a sü-
tés közben. Befedjük az edényt, majd ha a fánkot át-
fordítottuk a másik oldalára fedő nélkül sütjük tovább.
Igy lesz szalagos. Szűrőkanállal szedjük ki tiszta papi-
rosra és még forrón vaníliás cukorral meghintjük. For-
ró baracklekvárral kínáljuk. Ízlés szerint a lekvárba is
keverhetünk kevés rumot.

A fánk elkésztéséhez sok sikert, az elfogyasztásá-
hoz pedig jó éfvágyat kívánok Önöknek.

A receptet és a cikket összealüotta és fordította
Perlihger Györgyi.
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Farsangi álarcos bál lesz a Művelődési Házban 2003. 02. 22-én
szombaton 20.00 órától. Büfé - Tombola - Tánc
A jó hangulatról a "Pilisvörösvári Együttes" gondoskodik!
Előzetes helyfoglalás a Művelődési Házban Bereckiné Szend-
rei Evánál vagy Perlinger Györgyinél a 06-70-282-53-25 telefo-
non. Belépő:-ÍOOOFt
Jó szórakozást kíván minden résztvevőnek az est fővédnöke:a
Német Kisebbségi Onkormányzat.

%ene /uletyí4{ne4{
Lesz zenieískola PSIlsborosjenQn!

1

Die Wahl für die Einheitsliste der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen
Die 1093 Elektoren (unter denen die Abgeordneten von
Pilisborosjenő) haben am 26. Jánner die Zusammensetzung
der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bestimmt.
Das 53-köpfige Gremium vertritt auf höchster Ebene die
Interessen der Ungarndeutschen im In,- und Ausland. Auch
die 6 Abgeordneten sind Mitglied der Landesselbstverwaltung
geworden, die aus unserer Region "Nord" (Komitat Pest und
Nógrád) delegiert wurden.

Az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat megválasztása
Január 26-án az 1093 német kisebbségi küldött (közöttük a
borosjenői Német Kisebbségi Onkormányzat képviselői) meg-
választotta az 53 képviselőből álló Országos Német Kisebbsé-
gi Onkormányzatot. Az országos testület képviseli legfelsőbb
szinten a magyarországi német kisebbség érdekeit a hazai és
nemzetközi fórumokon. Sikerült annak a 6 elektornak is beke-
rülnie a testületbe, akik majd a Pest és Nógrád megyét magá-
ba foglaló északi régiót fogják képviselni.

Fremdsprachenkenntnisse
Wie aus einer bei 12 544 Mittelschülern jüngst durchgeführten
Ermittlung herv'orgeht, verfügen 19 Prozent der Befragten
über taugliche Fremdsprachen-kenntnisse, d.h. über eine
Sprachprüfung auf mittlerer oder höchster Ebene. Von den-
jenigen, die dieses Jahr Ihr Abitur machen, haben 25%, und
von denen, die 2004 maturieren 10% eine Sprachprüfung
abgelegt, in Typus C Englisch 57%, in Deutsch 49%. Sonstige
Sprachen sind mit 29% vertreten. Die meisten Sprachprüfun-
gen wurden in der süddanubischen Region erworben, und hier
führt Deutsch massgeblich.

Idegen nyelvek ismerete
Egy 12 544 középiskolás diák körében a közelmúltban végzett
felmérés szerint a diákok 19%-ának van közép,- ill. felsőfokú
nyelwizsgája. Az idén érettségizők 25, a 2004-ben érettségizők
10%-a rendelkezik már nyelwizsgával. C típusú angol nyelv-
vizsgája a diákok 57%-ának van, míg 49%-uk a német nyelv-
vizsgát tette le. Egyéb nyelvek ismeretét a diákok 29%-a bizo-
nyította. A legtöbb nyelwizsgát a dél-dunántúli diákok szerez-
ték, ebben a térségben a német nyelv a legnépszerűbb.

Deutschsprachiges Fernsehprogram "Unser Bidschirm"
Die deutschsprachige Fernsehsendung von Studio Fünf-
kirchen des Ungarischen Fernsehens "Unser Bildschirm"
meldet sich dienstags um 14.30 Uhr im mtv. Wiederholung
samstags um 10.20 Uhr im m2.

Német nyelvu televízió musorok
A Magyar Televízió pécsi stúdiójának szerkesztésében a német
nyelvű adás "Unser Bildschirm" keddenként 14.30-kor látható
az mtv-n. Ismétlés szombatonként 10.20-kor az m2-n.

A rovatot szerkeszti ésfordítja Kozáry Vilmos

Nost is van, tíszen nyoie éwel ezeiott a jeleiitogi
pelgármester, KWer Imos úr ha&attís segítsegével
tíiegindiilt a zeneifeé^zéstözs%üii}?beii. Azoftbaiia ze-
neiskola, egészen pQBtos nevén a PiIisbQrosjemi Atep-
foN^ Muvésíeti Iskola fenntártöja, Hoós Sándör úr de-
eember 9-én Nlt léveléÜeii a kovetkezoképp tajékoztát-
ta a polgarmesíer urates a képviselo-testüíetet:

"1996 szeptemberétol vállaBEpzokéfflt MtoiQ tí a ze"
neoktatást a telepüiesen... Az dllamilag elrendelt szep-
(embeFi béremelÉsek miatt azonttan figy néz fci, ho^a
következR tanévét már nem tudom eUteztíeni. Köszon-
hetoen aonai^ltogy a bérémelés kulonböasetét az áilant
csak a 2002> éweNztosItotta.Nondván a 2(JKC-as évtol
beépítia normatívába. Ez 130 000 Ft/fo állami hozz^á-
rulást jielentett volna. Ehhez képest .januártól 92 000
Ft/fo-béHállapít&ttákmegazeneofetaíásraszántállami
noiFniatívát, Ez ped^ aztjelenti, ho^ a béreKet sem tu-
doin I^azdátodnfc A fenntartási és egyéb NltségelirŐl
uem is Nszélve. A további É^iesztésekét sem emlltoe.
%gyis 2083. augitiSztus 31-éit a 2éneolrtatást megszun-
tetw PtllislMiEQsjenifB. Aisért csak akkoi; m^N taBiéy
feosEben ̂ satat nem lefaet bRáBBi. "M

IÍQOS űr le^ete, valaaat azutáa. Iio^ az Öktatási
Biz0ttsag áecetBfcer ll-ea aie^tialgatta ̂ t eiagát is, a
PiIisttOKMpno Község ÖtisonHánpat Npviseto-testii-
iete ugy ! tott, hogy a zeiieoNatás nem szuufaet nug a
falylmn, és eMekben támi^a^a égy zeneískola alapíttí- |
sát* Azóta az CS>ktatá$i, a Kitftürális, a Pénzi^gyi és a Jo- j
gí Biizottság azon föraáozik, faogy mintíen leh&tQséget
meg>izsgáljon egy zeneisfeola fea>tartására és mukM- |
tetésére.

Lehet^ségemk a kovetkezek:
- Onkormáayzati fenntartáső zeneiskola, Í
- Mas önlíonnányzat zeneiskolajáQak líihetyezett ta- jj

gozata,
- Aiapíty&nyí zéneistaila,
- AlapföN muvészeti isjlíola és Német nemzetiségi |

általános isliöla. Í
A NsQrolás fíejn jelent egyben rangsorolast is.

Nitáegyiknek vamak etonyei és hátíányai is. A kép-
viseiő-testület ezefeben a hetekbeB mindw: fófaetSséget |
megsizsgál, megnézi aaAat a ^atorlatbaii is, és ezek
ütán a leheto le^iamarab^ szei-etnéiQegIioznÍ döití^set, s
hogy melyifc nieüett teszi i&a volísof. Nuiden bizoBByri |
aza vaftorat nyer^ameiyík egyáranf jó tesz a zeiiét ta- |
oulffilavaiiogyer^éknefeésazöi&oFmányzatnakis. |

E; pllaRa^m a Jegnagyöbb gcmdot ajhangsz^
Ibeszerzése okezza, yszmjelenlieg Hoos ur lüagánisfeo- i;
iajá.i&afc tula^onát képezik a haagszerek, a piaaiaákat |
Cs egyetíen klarinétot kiyéw. AziMifeán m& edáig is
tttb Nagániás édíezett haiig^er-aíiományözés, bér-
mieates tötosöazés, és a4oRány fona^áftm, mgtyet töi-
lőa Nsmftak.

Az Okilatási Bizottság hamiaTOsan szíilői értelíezlR-
tea tójétozta|a a teeáves szaiiökgt és atoá> érdeláőáot
a tárgyalások áilásfiről. a Is^feégekTffl, és attol, aa>
aár bNos: Usz zéBeísteola PSisborosjea^ní

Dé-Anóús
az ötóatasí Bízottsag etoöfee

-^
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Nyugdyas Klub. A téli szünet után február 20-án csütörtökön, 14 óra-
kor találkozunk legközelebb. Utána kéthetenként. A klub vezetősége szere-
tettel vár és hív minden nyugdíjast, aki a klubéletben részt szeretne venni.

Jó tudni. A községben a helyben lakók számára 1999 óta működik fog-
szabályozó szakellátás, melyet a Társadalombiztosítás fínanszíroz. A szol-
gálatot Dr. Piros Zsuzsa szakorvos látja el.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 30 922-11-91

Biblia órák. Bibliaismereti foglalkozások lesznek 5-6 évesek számára
péntekenként 16 órától. Érdeklődni Dér Denisánál: 336-969

Szerdánként 15-16. 30-ig mindenki előtt nyitva a plébánia könyvtára.

Örömhír. Január 16-án megszületett Staub Veronika, így Julcsi már
babázhat.

*

A továbbiakban szívesen hírt adunk örömteli eseményekről: születésről,
keresztelőről, házasságkötésről.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK i ADÚZÁSRÚL

Az új adórendelet megjelenése
kapcsán felmerült néhány közérde-
kű, gyakran feltett és sokakat érintő
kérdés, melyekröl ezúton szeretném
tájékoztatni a Kedves Olvasót.

Kell-e mindenkinek új adóbevallást be-
adnia?

Nem kell mindenkinek új adóbe-
vallást beadnia. Azoknak kell, akik
nem tettek adóbevallást valamelyik
adónemben (mert "elfelejtették,
vagy éppen most váltak adóalannyá
valamelyik adófajtánál), iiletve akik
nem pontos, vagy nem valós adatokkal
adták be a bevallásukat korábban. A
bevallást és befizetést most mindenki
megteheti bírság és késedelmi pótlék
befizetése nélkül akár a múltra is, a je-
lenleg érvényes amnesztia szabály
szerint.

Meddig érvényes ez az amnesüia?

2003. március 15-ig teheti meg
bármelyik adózó, hogy pontos beval-
lás és befizetés alapján mentesüljön
a bírság és késedelmi pótlék kifizeté-
se alól.

Fenti időpont után ez a lehetőség
megszűnik, így kérünk minden adó-
zót a határidő pontos betartására.

Milyen adókat érint az esetleges beval-
lás, befizetés, amnesztia?

Epitményadó, telekadó, gépjárműadó,
iparüzési adó.

A bevallásokhoz szükséges nyom-
tatványokat a Polgármesteri Hivatal-

ban lehet beszerezni (díjmentes). A
felmerülő további kérdésekkel kap-
csolatban a Hivatal adócsoportjának
munkatársai természetesen készség-
gel adnak felvilágosítást ügyfélszolgá-
latj időpontjaikban.

Marosi László

a Pénzügyi Bizottság elnöke

Közérdeku tájékoztatás
Tájékoztatás a 2003. január hó-

napban lakosság felé kiküldött
egyenlegközlő levelünkhöz.

A levelünk tartalmazza a közmű-
fejlesztésre folyósított hitelt és a ki-
fízetésig járó kedvezményes kamat
összegét.

Töke 80 OOO,-
Kamat 33570-
Osszesen: 113570,-

Tartalmazza továbbá ezen ösz-
szegre 2002. október 31-ig nyilván-
tartásunk szerint befízetett összege-
ket.

A két összeg közötti különböze-
tet kell még 2003. december 31-ig -
akár egyenlő részletekben is - befí-
zetni az önkormányzat számlájára.

A befízetési csekket a polgármes-
teri hivatal pénzügyi csoportjánál
személyesen, vagy telefonon (336-
262 Patyi Istvánné) beszerezhető.

A csatorna beruházást a Pilisbo-
rosjenői Csatornamű Társulat bo-
nyolította. A Polgármesteri Hivatal,
mint jogutód szedi be és tartja nyil-
ván a befizetett törlesztéseket.

Pilisborosjenő, 2003. január 29.

Moller Ferencné
Pénzügyi csoportvezető

A  JS>OaOSJRíől aÍRMÖNDÓBAN
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Válasz Varsányí Zsuzsa cikkére

Felületes értesülések, megle-
hetősen rosszindulatú hozzáállás
és igen kétes szándékok jellemzik
Varsányi Zsuzsa cikkét a Hírmon-
dóban.

1994 óta működik falunkban a
női torna club. Egyéni kezdemé-
nyezésre jött létre. Mint a 3 legré-
gebbi tag egyike teljes rálátásom
volt a kezdetektől, mind a mukö-
dési formát, mind a működési he-
lyet illetőleg. Nem mondható el ez
a t. cikkíróról, aki mégis kinyilat-
koztatás szintjén beszél minderről.
Az igazság azonban az, hogy főleg
az első időben jobbára a Műve-
lődési Házban, de számos esetben
az iskolában és nem ritkán az öre-
gek napközijében tornáztunk. A
tagság nagyon sokat változott,
cserélődött, a létszám is igen kü-
lönböző volt, de 2 dolog azonos
volt egészen végig: a tornatanárnőt
magunk vettük fel saját elképzelé-
sünk szerint és a termet minden-
esetben ingyen kaptuk, minteg}'
ennek az ügynek a jóindulatú tá-
mogatására. A kezdetektől úgy
gondolom és gondoljuk mindany-
nyian, hogy egy ilyen pozitív ügy
mint a felnőtt testnevelés belefér-

het a Művelődési Ház támogatotti
körébe, mint akár az ének, vagy a
tánc. I^em hinném, hogy mindent
csak profít-orientáltan lehet nézni,
de a kultúra amibe beletartozik a
testkultúra is egész biztosan az a
terület ahol helye van a nonprofit
törekvéseknek. A Művelődési Ház
vezetése hosszú évek alatt változó
vezetőkkel ezt így is fogta fel és tá-
mogatta. Nem volt tehát üzleti ösz-
szefüggés a torna club és a Ház kö-
zött, saját szervezésben de a Műve-
lődési Ház támogatásával tornáz-
tunk, mivel a helyet a Ház adta. A
tornára vonatkozó többi kérdés
csak a tagokra és a tanárnőre tarto-

zik érzésem szerint, mivel a cso-
port olyan vezetővel tornázik ami-
lyennel akar és annyit fízet neki
amennyit jónak lát. Csak zárójel-
ben megjegyezve: tárgyi tévedések
és felületes értesülések sorajellem-
zi V. Zs. cikkét ebben a tekintet-
ben. Nem mintha rátartozna, de az
igazság védelmében meg kell írjam,
hogy a női torna 2x2 tanóra heten-
ként-óránként 350 forint rezsitérí-
téssel. Nem 10-15 tornász van ha-
nem 3-12-ig mindenféle létszám,
de inkább kevesebben mint többen

ezek között a határok között. Igen
nagy szívességet tesz nekünk a
tanárnőnk, hogy olyan messziröl el-
jön és egy teljesen speciális szemé-
lyünkre szabott tornát közvetít szá-
munkra. A cikkírónak azonban
sem oka, sem joga nincs beleszólni
a tornaclub belső dolgaiba, mert az
a mi magánügyünk.

Ami megbeszélés tárgya lehet az
egyedül a terembér kérdése, ez az
egyetlen dolog ami rátartozik, mint
az Onkormányzati testület tagjára
és a Kulturális Bizottság Elnökére.
Ha kifogásolja, hogy a Kultúrház
Vezetője támogatja a női tornát,
akkor nevezze meg azt az összeget
amiért Pilisborosjenő adófízető és
szavazópolgárai használhatják a
termet testnevelés céljára hetente
2x2 órára, este fél hét után. A T.
Testület ezenkívül meg is tagadhatja
a terem használatát, erre joga van,
de ennek a lépésnek igen érdekes,
messzire ható üzenete volna.

2003. január 24.
Bartha Agnes

és a női torna többi résztvevője

(A levelet minden változtatás nél-
kül közöltük. A szerk.)

Kedves Bartha Agnes
Orülök a válaszodnak és köszö-

nöm. Pontosan ezt szerettem volna el-
érni a Szóbeszéd című cikkel, jelesül
hogy meginduljon egy párbeszéd. Tu-
lajdonképp annak is örülök, hogy így
még egyszer leírhatom: nem a női tor-
nával van a baj, hanem a Művelődési
Ház gazdálkodásával. Sajnálom, hogy
ez nem derült ki számodra. De ha tud-
nád, hogy pl. amíg Ti 350 Ft-os terem-
bért fizettek, addig a kisgyermekek
tornájáért - amire legalább olyan, ha
nem nagyobb szükség van, mint a fel-
nőtt tornára - szóval a gyerekeket okí-
tó szakképzett, falunkbéli tornatanár
ugyanazért a teremért 1500 Ft-ot fí-
zet. Szerinted jól van ez így? Es sorol-
hatnám még a példákat. Csupán erre
szerettem volna rámutatni. Ha még
egyszer, és indulatoktól mentesen, el-
olvasod a cikket, Te is megérted.
Eszem ágában sem volt beleszólni a
tornaklub belső dolgaiba, azonban ar-
ról okom és jogom van szólni, hogy a
falu pénzével hogyan gazdálkodunk.
Ez a feladatom.

Es most le kell írnom azt is, hogy
miért nem örülök annak, hogy a tor-
naklub érdekében éppen Te írtál.
Ugyanis nehezményezed, hogy a Mű-
velődési Ház nem támogatja ugyan-
úgy a tornát, mint mondjuk pl. az
énekkarokat. Ez azt jelenti, hogy mi-
ért nem adja ingyen a termet. Erre
azért nem Neked válaszolok, mert
sajnos ilyet csak olyan valaki kérhet-
ne, aki a falu adófizető lakója. Aki -
ha kevéssel is - de hozzájárul a falu
életéhez. Ezt pedig csak az teszi meg,
aki be van ebbe a faluba jelentkezve.
Sajnos, Te mindezideig nem tisztelted
meg lakóhelyed azzal, hogy bejelent-
kezz ide.

Varsányi Zsuzsa

Szép\öÍ
A Magyat Kutíara Na^án, Jaaaír 22-éR íteiépség volt a

Mfivelodesi Házbaa. A infflsortu&J^^tefc a Wweí és & Mag^ar Dal-
kör égy-:egy dalesdkörrtí msével és versek-
kel. A R@ghw6ről - tí, s taláa ez wtt.'az

ségnek - s^tíatosan a te >ew. Kífeaönetü! most
megemlftjűk ofcet. Ksdl fKBifte Kutí M&ra I^araK: A íopogos ese-
reszüye e. mesejfit, Motew Bmadtett gjQBZtoIw^i Etezső: TéB alkoi^,
GonáaAgnes.Ady &i(te Ayott Borvátb Nsaifö Kölcseyfó-
renc: HiiMtíRsz GBÍTO Weaiifeyét gsoaAa esl szép sikerret. ICQszöaet az
őket íeitószítő JRlbáné Utípváth MK> taiiarfiiőaek ís.



10 PlLISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 11

Még ha borús, ködös is az idő,
öröm felnézni az erdőre, a meny-
asszonyi ruhába öltözött fákra. De
a szemlélődő pillantása véletlenül
se essen az erdő szintje alá, mert
előbbi kellemes érzése rögtön
elpárolog.

Ami elkeserítheti, az a szemét-
ben úszó utcák látványa. A táj szép-
ségét egyfelől a Rumpold Kft.
korszerűtlen szemetes autóinak kö-
szönhetjük, amik képtelenek meg-
birkózni a domborzati viszonyok-
kal, így folyamatos lemaradásban
vannak a szemétszállítással. A falu
kutyái viszont éppen ezeket a csü-
törtöki napokat (heteket) várják:
vajon milyen guberálni való fala-
tokat találnak. Sorra járják a kiké-
szített szemeteszsákokat (ha kell a
kukákat is felborítják), és kör-
mükkel fogukkal cafatokra tépik
azokat, hátha akad egy-két jó fálat
az éhes kutyagyomorba.

A behavazott utcák fehér egysze-
ruségét csütörtök délutánra változa-
tos szemétdarabok "színesítik", amit
a szél jótékony munkája is elősegít.
Narancshéj, leveses zacskó, tejes-
dobpz. Képet kaphatunk községíink
lakóinak előző heti étrendjéről.'

A kutyák egy részét, akiknek ezt
a változatos utcaképet köszön-
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hetjük - gazdátlan, jólelkű befo-
gadóik híján -, a majdani gyepmes-
ter fogja megakadályoznf a'"sze-
metelésben". Viszont a kutyák má-
sik része a gazdájuktól, kertjükből
szökik el a csütörtöki guberálásra.

Kedves kutyatulajdonosok!
Nem féltik a kutyáikat a romlott

ételmaradékoktól? Önöknek és

kutyáiknak isjobb lenne, ha ezeken
a szemetelős napokon (szerda, csü-
törtök) a kedvenceik - mert ugye
azok? - a kerítéseiken belül élnek
ki kíváncsiságukat?

Oröm volna újra a havas utcák
feher egyhangúságát látni. Várjuk
együtt a tavaszt, amikor a színeket
mar a kertekben nyíló aranyvessző-
tol, krokusztól, nárcisztól, 'tulipán-
tól várhatjuk, nem a kommuhális
szemét sokszínűségétől!

Kádiné Pénzes Mária

Nagy Zsolt la. oszt. rajza
ISIBISE^!IBISIBISIBf@IBIBIE)SIBIBIBlE!l@lBISI@IBIBIB^

1
A Kultorális és Sport Bizottság rappatyázstot &irdet NáTeiüs 15. tiszteletére.

MfjWffk N mmde>fSWtot,
Mefyet Isíen ii^etsmtett,
S wm ítka^ok bmmyáM
A vaagya.r rcemg^ péijéí-ei.

Hy aföld Istw kíthfya,
Hax&sk Q tíoki-étar^.

f^&B: A ma^w nwwt

A pályázatoo Uiitoi tetet bánaayen r^zal, festm&apt, andpefe té><ja k^csoiőáife g waz^ I
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Farsang ideje van. A vidámság,
az öröm, a tánc, a bálok és a karne-
válok ideje. Néha felmerül bennem
a kérdés, hogy miért pont ebben az
időszakban. Miért pont ekkor?
Máskor talán nem táncolunk? Más-
kor talán nincs bál, öröm és kikap-
csolódás?

A válasz egyszerű: azért mert ezt
a keresztény kultúra valahogy így
hagyományozta ránk. Az évszáza-
dok így adták tovább nekünk, ma
élő embereknek. A ma társadalmá-
nak, végső soron nekünk, akik itt
élünk a faluban, falunkban, Pilisbo-
rosjenön.

Ebből a megállapításból egy
újabb kérdés fakad: hogyan örven-
dezzünk, hogyan bálozzunk, mi-
ként lehetünk vidámak úgy, ahogy
az emberhez méltó. Ebben az
időszakban, sokan éppen az ember-
ségükből vetkőznek ki, a gondolko-
dó értelmüktől "szabadulnak" meg.
Azok, akik az italos állapottal, a
hangos zenével, vagy más szerekkel
fűtött érzelmekkel azonosítják az
örömöt. Számukra a farsang való-
ban egyedi időszak. Számukra, an-
nak elmúltával, az öröm talán véget
is ér. Várják a következő farsangot.
Valami újra várnak, újabb örömre,
még szélsőségesebb tapasztalatra,
újabb meglepetésre.

Eletünk pedig így is tele van
meglepetésekkel. Aztán kérdések-
kel. Végül válaszokkal. A nehézsé-
günk csak az, hogy milyenekkel:
milyen meglepetésekkel, milyen
kérdésekkel, milyen válaszokkal.

A mai világban nagyon nehéz az
eligazodás, a tájékozódás. Mind-
nyájan szeretnénkjó irányba halad-
ni, kérdéseinkre jó válaszokat talál-
ni, és végső soron boldogabbá tenni
ezt a világot, hazánkat, környeze-
tünket, falunkat.

Minden józan és értelmes ember
jól megfontolt érdeke, hogy kör-
nyezete, szűkebb pátriája szebb,
jobb, harmonikusabb legyen. Senki
nem tesz, cselekszik az ellen, amit
szeret. Érte azonban annál többet
tesz.

Ez a józan, értelmes, gondolko-
dó ember végső reménye, öröme.

Tenni azért, amit szeretek. Akit sze-
retek, annak a javát akarom. Akár
a sajat "javam" ellenére is. Előbbre
helyezni más javát, más boldogsá-
gát. Felismerni azt, hogy ami más-
nak jó, az nekem is jó. Ha a másik
embert valami öröm éri, az engem
is örömmel tölt el. Ez a megosztott
és megoszló öröm. Az öröm kifogy-
hatatlan forrása.

Az az ember, aki ezt az érzést
csak egyszer is megtapasztalta, az
"rászokik", "rabja lesz". Rab lesz,
de nem fogoly. Orömfüggő. Talán
örökre. A kábszereket, és az attól
való függést, pedig hagyjuk azok-
nak, akik évről évre csak a farsan-
got várják, de az igazi örömöt nem.

Varga Attila

Vedd és olvass.
76610 éve Milánó egyik kertjében izgatottférfi sétálgatott.
Agoston volt, a milánói szónokiskola vezetője. Annak ellenére, hogy so-

kan tisztelték, lelkében nem volt békesség. A siker büszkévé és önzővé tette. A
szomszéd kertjéből akkor meghallotta - tolle, lege - vedd és olvass! A kerti
asztalon Biblia feküdt. Találomra felnyitotta. Tekintete erre a szövegre esik:
Eljünk tisztességesen, mint nappal. Ne evésben-ívásban és részegeskedésben,
ne kicsapongásban és tohzódásban, ne civakodásban és versengésben! In-
kabb öltsétek magatokra az Ur Jézus Krisztust!" Rom 13, 13 Attól kezdve
Agoston élete megváltozott. Olyan életet élt, hogy ma, 1600 év után is emlé-
kezünk rá. A Bibliában talált kiutat a lélck láthatatlan labirintusából. Enged-
jék meg, hogy leírjak pár mondatot, amely lelki útravalóul szolgálhat a mai
nagy lótás-futásban.

Tanács: Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma és káromkodás ki-
vetessek közuletek, minden gonoszsággal együtt. Ef. 4, 31

Igéret: Es akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon és
az Istennek hráelén. Gal. 6, 16

Fohász: Ne engedd szívemet rosszra hajlani és aljas gonoszságot ne kö-
vessek el! A gonosztevőknek dús ételéből enni nem akarok!

Osszeállította: Dér Denisa

Hajnal Dóra 4. oszt. rajza
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A Pilisborosjenő Onkormányzat
10/2002. (X. 5.) számú önkormány-
zati rendelet 3. §-a alapján "A gyer-
mek és felnőtt fogorvosi tevékeny-
ség Pilisborosjenő Közigazgatási
határán belüli körzet ellátást je-
lent."

A körzet lakója az a biztosított,
akinek a lakóhelye vagy a tartózko-
dási helye a körzet területén van, és
ezt igazolni tudja.

A fogászati alapellátásban térí-
tésmentesen igénybevehető szolgál-
tatások az alábbiafc

- A biztosított 18 éves életkoráig,
ezt követően a középiskola,
szakközépiskola nappali tago-
zatán folytatott tanulmányok
ideje alatt, valamint a terhes-
ség megállapításától a szülést
követő 90 napig a teljes körű
alap- és szakellátás, ide nem
értve a technikai költségeket.

- 18 éves kor felett évente egy al-
kalommal a fogászati szűrő-
vizsgálat, a sürgősségi ellátás
(pl. fogak baleseti sérüléseinek
ellátása, fogeltávolítás, akut
fogeredetű gyulladások, fog-
eredetu tályog megnyitása),
fogkő-eltávolítás, fogak tömé-
se, fogmegtartó kezelés, ínyel-
változások gyógyítása.

- 60 éves kor felett az előzővel
azonos beavatkozások, ide nem
értve a technikai költségeket.

- EIetkortóI függetlenül az alap-
betegséggel kapcsolatos fog- és
szájbetegségek kezelése, vala-
mint más szakorvos beutalója
alapján a fogászati góckeresés.

- Közgyőgyellátottak és az I. és
II. fokozatú rokkant nyugdíja-
sok részére, amennyiben a köz-
gyógyellátási igazolványukat
kiváltották, a kivehető fogpót-
lások.

- Uzemi balesetet vagy foglalko-
zási megbetegedésből eredő ká-

rosodást szenvedettek rehabili-
tációjához szükséges kezelé-
sek, kivehető és rögzített fog-
pótlások.

- Sorkatonák térítésmentes ellá-

tását a fegyveres erők egészség-
ügyi szolgálata végzi, amennyi-
ben nem ott veszik igénybe, ak-
kor az életkori csoport szerinti
társadalombiztosítási szabá-

lyok az irányadóak.

- Arc és állcsontfejlődési rendel-
lenességben, szájüregi dagana-
tos betegségben szenvedők tel-
jes rehabilitációja.

A fogászati alapellátásban térítés
ellenében igénybevehető szolgálta-
tások az alábbiak:

-18 éves kor alatt és felett vala-

mint a terhesség megállapítá-
sától a szülést követő 90 napig,
továbbá a III. fokozatú rokkant

nyugdíjasok esetében a rágóké-
pesség helyreállítása érdekében
meghatározott rögzített és/vagy
kivehető fogpótlások.

- Közgyógyellátottak és az I. és
II. fokozatú rokkant nyugdíja-
sok részére, amennyiben a köz-
gyógyellátási igazolványukat ki-
váltották, a rögzített fogpótlá-
sok.

A fogászati ügyeleti feladatok el-
látását a Pest megyei lakosok részé-
re, hétköznap 15.30-19.00 óráig,
hétvégén péntek este 19.00 órától
hétfő reggel 7.00 óráig a Szt. Rókus
Kórház (VIII. Gyulai Pál u. 2. ) vég-
zi. A hétvégi és éjszakai járó beteg
fogászati ügyeletet a Központi
Stomatológiai Intézet (VIII. Szent-
királyi u. 40.) adja. Az ügyeleti ellá-
tás csak sürgős esetben vehető
igénybe!

E ̂ OTO)SO|Í ügyeletí cwzíása
^gzafeai Sgiretot:

IBárfitót
Sőráig

N^patí fli^ete.:

üröm, orvosi reRd&lff
W. 35R-224, 3S1-286

WÍfeborosjeoö,
orrosi mdtíő

336-m m-is-j

iHétt^ ögy@;tot:

péntete áu. 14 orátőÍ
Ml:R reggdt 8 ötóig

2003. >ruár 15-tó.
I?.

m~w,

2t-.

25>26.
27,
M

níáa'dBisI-3.
1

4-S.
6.

7-8-9.
10.

ll-l 

Dr. Beteér BRstoE 350-847
Dr. Kwáes Lewttte W3Ö<4@25-324
Dr. Bom Ö6/30"26ffi-415
Dr.  telr &z;ter
Dr. Kw&cs Le^eate
Dr. IPehér Bste-
Dr. Bwi Zsőfc
Dr. K>Eáes Lweate
Dr. Bsrsi Zsöfia
Dr. Bom Zsöfia
Dr. I.wáes Uwnte
Dr. Borrf Zsófia
Dr. IMter Eszter
Dr. Borsi ZséSa
Dr. Ková<^ Lweate
Dr. PeNr Bszter

filllMÉBEN (luiHfBpdnKBál) fliétwápa. rM ii, IsliistsxtB. tttóÉi'u. illlannissán. Ipa'dkk, laiKtesiPiil
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Szakosztályunk ebben az évben
anyagi lehetőségeink miatt csak két
korosztály labdarúgásával tudott
szervezett körüimények között fog-
lalkozni.

A "kicsikkel" (akik életkora 4-9
év között van) Soltész András fog-
lalkozott. A gyerekeket, szüleikkel
egyeztetve nem indítottuk korosz-
tályos bajnokságba, hisz ez anyagi-
lag és szabadidőben is nagy terhet
jelentett volna nekik. Ok heti két
alkalommal a játszótér mellett ki-
alakított pályán edzenek és mér-
kőznek egymással.

A felnőtt csapat a 2001-2002-es
idényt a Budapesti Labdarúgó Szö-
vetség által szervezett BLASZ-4
bajnokságban töltötte. Ajátékoske-
retünk 25 főre duzzadt. A bajnok-
ság végére az előkelő 5. helyen volt
a csapat, ami a kiírás szerint to-
vábbjutást jelentett.

A következő bajnokság kezdeté-
ig a csapat kispályás bajnokságon és
kispályás kupákon szerepelt.

A 2002-2003-as bajnokság neve-
zésénél kiderült, hogy a Pest Me-
gyei Labdarúgó Szakosztály dönté-
se értelmében nem indulhatunk a

BLASZ-3-ban, hanem a Járási I.
osztályban kell játszanunk.

A bajnokságot az előző játékosál-
lománnyal kezdtük el, de az idegen-
beli mérkőzésekre való utazások
anyagi költségeit nem mindenki bír-
ta fízetni. Ezért sok játékos eliga-
zolt tőlünk, budapesti csapatokhoz.

A megmaradt játékosok száma
kevés volt egy ütőképes csapat ki-
alakításához. Ez sajnos eredménye-
inken is meglátszik, hiszen a baj-
nokság felénél 1 győzelemmel és 12
vereséggel az utolsó előtti helyen
vagyunk.

Az év végén több játékost igazol-
tunk, és az így megerösödött csapat-
tal kispályás labdarúgással készü-
lünk a tavaszi szezonra.

Reméljük ajobb felkészülés ajobb
eredményeket is hozza magával.

MajerAndrás
szakosztályelnök

Felhívás! I
Pilisborosjenő Község On-

kormányzat Polgármesteri Hi- |
vatala a hivatalban található
számítógépek hálózatban tör-
ténő üzemeltetéséhez rendszer-
gazdát keres. Előnyben része-
sülnek azok a jelentkezők, akik
már tapasztalattal rendelkeznek
e területen.

Pilisborosjenő, 2003. febr. 3.
8

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
jegyzö l
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isöorosienő Budai úi i

Swsweí wéeM Őofftost!

SZAÜNAÉPÍTÉS
Telefon: 06 26/350-016, 06 30/210-4541
www. farsang-szauna. hu

Pilisborosjenő, Budai út 18-20, szám alatti
cca 200 m2 alapterületű, felújításra váró épü-
letrész. Erdeklődni lehet a 06 23 451-085/105
vagy a 06 20 938-0384-es telefonszámon.

K-^W?

Díssmsiflarsik
TEm'ÉSZTOTŐL ELADÓK.

FalicskaJózsef
TeL0620385-199&Ny"8L20l>-^

EtftOÖ
fehér knmlji nyerekáfly, naBytáteás,

Usszecsuldiatfi etetö-szék, elektramos
irszivo. sportbabakoesj atesűtt.

TetefOB: 336-280
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^>^ Ugyvédi közremüködéssel
2097 Pilisborosjeno, Fo út. 2.

Telefon: 06-26-336-593

űzletben várja vasárN
.>::

Pilisborosienőn, a Kati (iráglislt

tartas; hétfőtőt péntekig 73a.tdl
illetve14-t6l18-ig,
szombaton 730-tói 12-ig.

KontéTOres szállítás

SZOMORAJENŐ
téherfitMTíKoó

Telefon:
06-309 427-922
06-309 840-062

tísgDb

Nlefon: 336-i> Ntítt W.áM-eiS-SSt

.asteÍBiits C&.26-336-34@i >.3@>a8t. R12

Z^WÍKtIlifWUI tti>te6>wi

WfiwMStSsá tene^a ís a ÍNN>& atgw-
wrfse, ia^tígi elSMsots BR!Bt.sí>, ea^^sk j>-
seafae. fa^.weca^e. &M^ff<^ is&aítése.

WHltíSH ZOVTAR (>-f-2%-SS>

- PiIisborosiencÍi Tözép
Budai űt 2/a.

. Kínlatunk: téfila, cserép. zsindely. szifie-
telőanyaeok, betonelemek, cement, mész.
Ömleszten anyaíote homok. sőder. ter-

mőföld. stb.

GÁZ-CSERETELEP!
. Konténeresésteüeskőrffszál-

lítás kedvező áron!
. Nyitva tartás: hétfőtől-péntektó 7-1 7-tó

Telefon: 06.26-336. 466. 336-188. 336-066

|j>ntéwrekkel, kedvezö
r'
1
8

I--.
l-^
I.
t>>

.giWt<Í >tt>>>>t><Wtí'M"&

.>@
.ss

â

íEzüsthe^y Kisvenáá^lol
Előfizetéses étkezés, elvitelre,
illetve helyben fogyasztásra.

r. -t/adag

Társas összejöveteleket, névnapi és
Eszűletésnapi rendezvényeket vállalunk,j

30 föig.

NYITVA: 12-21 h.ig
Telefon; 336-500

.

cím:-
S Pilisborosjenő Barack köz |

(az Ezüsthegyi u. sarkán)
s

**4>.

zobafestő, tapétázó

oenWug&k, h
QWN\

1.26.336-218, 06^0-992. 6661
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)0
'rP

mwowsagNQ Mssto
é8>MEMÍNYZAT HIW>LOS LAPM

A Itép'riato-testSiet Ktiltyátfe &Sjx>> Bissattgtga

tír Pták Istvte, Keresztess^ iPéter, Kass&vf Vt|iae>
imci

a!197 PiiiAwotjeaS. EaSgthtgyi: & 2&.
E-awtfc Béáiai>Bs@inailAtwe<.fai*

Me^deaiÍE: bawostai laprins atodro hswy yS-en.

Kéziraitáeal e-matl&ea vagf fiogyn fegaáo.tA et.
l^éáéijsastet:: 3AWWM9

i
B

8
!

^JKdoKOi óazca^a

Suzuki akció február 28-lg:
-Akár 150 000 Ft kedvezmény,
- Uj hiteltámogatás,
- PLUSSZ extra téli ajándék.

15 db 2000. évjáratú Suzuki Swist 1 390 000- Ft. Már 15% befizetéstöl!
AJÁNLAT HAVAS UTAKRA: ÖSSZKERÉKMEGHAJTÁS!

WAGON R+ 1, 3GLX 16V 4 WD ötszemélye.s EURO-III 2 710 OOO,- Ft!
Használtautó (februári akció) PLUSSZ tartozék: 2 db Michelin Alpine

téligumi, felnivel!
AKCIÓS HITEL Hfvjon fel, biztosan megegyezünk!

SUZUKI RÓMAI
1039 Bp. Rákóczi u. 33. Telefon: 240-4444. Szervíz: 436-7920
Nyitva: hétfö-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.
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Gémesi György szerint nehéz esztendő előtt állnak az önkormányzatok,
különösen a kis lélekszámú települések polgármesterei lesznek gondban,
hiszen lassan már nem lesz miből lefaragni, a költségvetés évről-évre egy-
re szűkösebb. A Magyar Onkormányzatok Szövetségének elnöke úgy véli, a
megoldás kézenfekvo: az önkormányzatoknak oda kell adni, ami nekikjár,
a plusz feladatokhoz pedig több forrást kell biztosítani.

- A rendszerváltás óta eltelt több

mint egy évtized alatt az önkormány-
zatiság struktúráját ugyan sikerült ki-
alakítani, de eközben a települések
folyamatosan anyagi gondokkal
küszködtek, sok száz település folya-
matosan a csőd szélén állt. Az elmúlt
esztendőben újabb megpróbáltatás-
ban volt részük az önkormányzatok-
nak: a kormány által előírt 50 száza-
lékos közalkalmazotti béremelés ez
évre eső részének fedezetét ugyanis
nem állta a költségvetés. Hogyan tud-
nak a települések vezetői gyógyírt ta-
lálni a falvak, a községek egyre sza-
porodó gondjaira. Egyáltalán, ho-
gyan tudják elkerülni az állandóan
fenyegető csődhelyzetet?

- Az elmúlt esztendő legnagyobb
problémáját valóban az jelentette,
hogy a jelenlegi kormányzat - ígé-
retei ellenére - nem utalta át a pe-
dagógusok, illetve a közalkalmazot-
ti bérek 50 százalékkal megemelt
összegének 2003-ra járó fedezetét
az önkormányzatoknak. Ennek pe-
dig az a következménye, hogy idén
óriási teher nehezedík az önkor-
mányzatokra, ezen belül is a kis lé-
lekszámú településekre. Tavaly
minden önkormányzat megkapta a
központilag eldöntött bérnövek-
mény szeptemberre, októberre és
novemberre járó fedezetét, a de-
cemberre járó különbözetet azon-
ban a mai napig egyetlen település-
nek sem fizette ki a költségvetés,
sőt, a 13. havi bér kifízetéséhez
szükséges összeget utalták át. Így
összességében most legalább 20
milliárd forint hiányzik az önkor-
mányzatok kasszájából, s ha ehhez
hozzászámoljuk azt, hogy a
gázközművagyonról szóló törvény
értelmében az érintett önkormány-
zatokat a kiszámolt 10 milliárd fo-
rint helyett 20 milliárd illetné meg,
akkor ez már mintegy 30 milliárd

forint elmaradt bevételt jelent. Va-
gyis a települések költségvetése
egyre kiszámíthatatlanabb, egyre
több csatornát zárnak el központi-
lag.

-Az ön véleménye szerint az idei
költségvetésben - amelyet tavaty de-
cember végén fogadott el az Ország-
gyülés -, meg lehetett volna teremteni
ennek a 30 milliárd forintnak a fede-
zetét?

- Biztos vagyok abban, hogy ezt a
pénzt különböző átcsoportosítások-
kal ki lehetett volna gazdálkodni,
nyilvánvaló, amikor a költségvetési
vita során lezárták a fejezeteket, er-
re már nem volt lehetőség, ilyen
nagyságrendben ugyanis már nem
volt lehetőség a változtatásra.
Egyébként az önkormányzatoknak
mintegy 120 milliárd forintra lett
volna szükség ahhoz, hogy 2003-ban
ki tudják gazdálkodni a meg-
növekedett béreket, de legalább 60
milliárdra lett volna szükség ahhoz,
hogy ne kelljen a saját zsebükbe
nyúlniuk. Számomra érthetetlen,
hogy a költségvetési vita során ezt a
kérdést miért nem sikerült megol-
dani.

- A nagyobb települések nyilván
több pénzzel gazdálkodnak, gondo-
lom, nekik "jut miből" a megszorítá-
sokra. A kifizetések elmaradása vi-
szont sokkal érzékenyebben érintheti
a kis lélekszámú településeket. Mek-
kora összegtől esik elpéldául egy ezer-
fős település?

- Ez az összeg változó, attól függ,
hogy a településen működik-e pél-
dául általános iskola, vagy gimnázi-
um. Magyarországon összességé-
ben, ahogy említettem, mintegy 60
milliárd forint hiányzik a települé-
sek kasszáiból. Egy kisebb települé-
sen, ahol kevesebb az oktatási in-
tézmény, néhány mülió forint ez az

összeg. Vegyük peldaként Mecsek-
nádasd önkormányzatát, ahol az
Országgyűlés szabaddemokrata al-
elnöke, Wekler Ferenc a polgár-
mester, ott az ő elmondása szerint
10 millió forinttal kevesebb a pén-
zük, így valószínűleg ők is fognak
pályázni az úgynevezett BÉRHI-
KI-re. Egyébként pontosan ebből a
példából láthatjuk, hogy a kifizetés
elmaradása egyaránt sújtja a kor-
mánypárti polgármesterek által ve-
zetett településeket, mint ez ellen-
zéki polgármesterek által vezetett
önkormányzatokat, és a költségve-
tés kritikáját a kormánypártiak is
megfogalmazzák.

- A BÉRHIKI az ÖNHIKI-hez
hasonlóan működik, azok az önkor-
mányzatok pályázhatnak erre, akik
valóban nem tudják kifizetni a bér-
emelések fedezetét, vagy ha kifizet-
nék, az önkormányzat csődbe men-
ne. Ezt az alapot 3 milliárd forinttal
nyitotta meg a kormányzat, ugyan-
akkor"felülrőlnyitott", vagyis annyit
tesznek bele ebbe az elkülönített ke-
retbe, amennyire éppen szükség lesz.
Ezek szerint kimeríthetetlen ez az
alap? On szerint megoldást jelent a
felmerült problémára ?

- Ez az alap korántsem végtelen,
s szerintem egyetlen önkormányzat
sem tudja majd igénybe venni ezt a
lehetőséget. Ugyanis erre már csak
akkor lehet pályázni, amikor az
adott önkormányzat kasszája telje-
sen kimerült, és semmilyen lehető-
ség nincsen arra, hogy a települést
működtessék.

- Magyarán szólva: csődbe kell
vinni, vagy legalábbis csődközeli
hetyzetbe az önkormányzatot ahhoz,
hogy a BÉRHIKI-re igényt tarthas-
son?

- Ha egy kicsit kisarkítjuk a kér-
dést, akkor fogalmazhatunk így is.

- De melyik az az önkormányzat,
ametyik szándékosan a csőd szélére
akarja sodomi önmagát?

- Nem hiszem, hogy van ma Ma-
gyarországon olyan polgánnester,
aki erre törekedne. A csődközeli
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állapot ugyanis azt jelenti, hogy az
adott település a költségvetését mű-
ködési hitellel tervezi meg, mert
nincsen miből kifízetni a fejleszté-
seket, csak a működtetésre telik, s
azt is hitelből tudja finanszírozni.

- Ón, mint a MagyarOnkormány-
zatok Szövetségének elnöke, tud-eje-
lenleg olyan önkormányzatokról,
amelyek csődközeli állapotban van-
nak amiatt, hogy nem tudják kifizet-
ni a bémövekményt?

- Pillanatnyilag nincs tudomá-
som ilyenről, az információk nagy
része ugyanis a Belügyminisztéri-
umba fut be, hiszen ott lehet jelent-
kezni a támogatásra. Másrészt az
önkormányzatok ezekben a hetek-
ben tervezik meg az idei költségve-
tésüket, valójában ekkor fognak
majd szembesülni azzal, hogy mire
futja a kasszából, és hogy mire nem.
Egyébként az önkormányzatoknak
március 15-éig kell elfogadniuk a
költségvetésüket.

- Mégi.s, mire számít, hány telepü-
lés adja be apályázatát a BERHIKI-
re7

- En úgy látom, egyetlen önkor-
mányzat sem szívesen kerülne ilyen
helyzetbe, így a testületek mindent
megtesznek azért, hogy elkerüljék a
csőd előtti helyzetet. Ilyenkor in-
kább "leadnak" a nem kötelező
feladatokból, például nem támogat-
ják tovább a helyi sportegyesületet,
vagy a néptánccsoportot. Persze
ezek a döntések is nehéz helyzetet
teremtenek, hiszen értékeket tesz-
nek tönkre. Olyan tevékenységek-
től vonják meg a támogatást, ame-
lyek eddig erősítették az adott tele-
pülés megtartó erejét, és az ott élő
emberek komfortérzetét növelte.

Mégis, mi várható ebben az év-
ben? A települések vezetői évek óta
azt hangoztatják - persze az Orbán-
kormány idején is -, hogy az önkor-
mányzatok csődbe fognak menni, ve-
szélyben az önkormányzatiság, aztán
végül mégis valahogy megoldódnak a
problémák.

- Ez azért van így, mert a végle-
ges csőd nem következhet be,
ugyanis az állam ilyenkor belenyúl a
zsebébe. Magyarul, egy olyan függő
helyzet alakul ki az önkonnányza-
tok és a költségvetés között, mintha
a településeken csupán a kötelező

megközelítés, ugyanis minden tele-
pülés életképes, ha megkapja azo-
kat a pénzeket, ami ahhoz szüksé-
ges, hogy életben maradjon. A ma-
gyarországi településstruktúra spe-
ciális, nekünk a nemzeti értékeink-
hez hozzátartozik az a kis közösség,
amelyet ezek a kis falvak jelente-
nek, még ha 5-600 ember is él ott.
Az más kérdés, hogy annyi felada-
tot kell oda telepíteni, amenynyit el
is tud látni ez a közösség, vagy ha
több feladattal terhelik meg, akkor
a költségvetés biztosítsa ennek a
forrását. Hosszútávon nem járható
út, hogy az állam az önkormányza-
ti szférát folyamatosan "megcsa-
polja", vagyis egyre több kötelező
feladatot ró rá, miközben ennek
anyagi fedezetét nem biztosítja. Ha
ezen nem változtatnak, valóban
lesznek olyan települések, amelyek
életképtelenné válnak.

(o. -t. g.)

feladatok finanszírozása történne,
és semmi több. Vagyis, valójában
nem tud csődbe menni egy öiikor-
mányzat, de amikor 1500 település
pályázik az ONHIKI-re, az már jel-
zés értékű, ráadásul ezek száma
akár 5-600-zal is növekedhet ebben
az esztendőben.

- On szerint mi a megoldás? Az
Európai Unió tagországaiban hogyan
oldják meg ezt a kérdést, az önkor-
mányzatok finanszírozását?

- A megoldás egyértelműen az,
hogy az önkormányzatok számára
ki kell fízetni a járandóságukat, an-
nak arányában, amennyi feladattal
megterhelték őket, vagyis a költség-
vetés, az állam ne zsákmányolja ki a
települési szférát. Többször elhang-
zott az elmúlt hónapokban, és a szo-
cialisták programjában is szó van az
"életképtelen" településekről. Ez
szerintem téves felfogás, és rossz
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1. Rajzpályázat március 15. tiszteletére. (Eredményhirdetés márc. 14-
én 17 órától a Művelődési Házban nyfló kiállítás keretében).

2. Az új zeneiskola leendő tanárainak bemutatkozó koncertje a
Művelődési házban. (március 21.).

3. Mit tudsz az Európai Unióról? (Előadások a Mfiv. Házban).
4. A Muvelődési Ház teljes muködéséoek rendbetétele.
5. A könyvár új muködési rendjéoek kialata'tása.
6. Kapcsolatfelvéte! színházakkal - olcsó jegy ügyébeü.
7. Koncertek a templomban: húswéti, pünkösdi, karácsonyi.
8. Irodalmi pályázat kürása "Az én Borosjenőm" cünmel.

(Eredményhirdetés aug. 20-án).
9. Díszpo]gári cím adományozása (aug. 20.).
10. A tavaszi virágosítás megszervezése.
11. "A legszebb virágos udvar " verseny kiü-ása.
12. A solymári gospel fesztivál kihelyezett koncertje (aug. 30.).
13. Együttmfíködés a , ^zsámbéki szombatok" fesztivállal.
14. Postaláda - akció.
15. Köztéri műalkotás (részvétel az országos pályázaton).
16. Szabadtéri rock-koncert iskolakezdés idején (szept. 13.).
17. Faültetés (okt. 25. ).

SPO T
18. Tavaszi kocogás... (márc. 15. ).
19. Asztalitenisz bajnokság (márc. 23, nevezés Riba Ferencoél 336-738).
20. Borosjenői biatlon (ápr. 26.).
21. "Fuss egy fáért" I. (május 25.).
22. Pünkösdi kupa (labdarúgó toma -június 8.).
23. "Fuss egy fáért" II. O'únius 14.).
24. "Fuss egy fáért" III. (szept. 7. ).
25. Ezüsthegy-kupa (szcpt. 13.).
26. Mikulás-futás (dec. 6. ).



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselo-testületének

1/2003. (II. 03.) Kt. rendelete
a Szervezeti és Muködési Szabályzatról szóló 18/2002. (XII.

16.) Kt. rendelet módosításáról

Az Onkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szó-
ló 1949. évi XX. tv. (a továbbiakban: Alkotmány) 44/A. § (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (a továbbiakban: Otv. ) 18. § (1) bekezdésében fog-
lalt, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaü-ól szóló
1993. évi LXXVII. tv. (a továbbiakban: Nek. tv.) 28. §-ában
foglalt kötelezettségének eleget téve Szervezeti és Muködési
Szabályzatára vonatkozó helyi rendeletét az alábbiakban mó-
dosítja:

l.§

A Szervezeti és Működési Szabályzat 68. §. /l/ bekezdé-
se i/ ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:

i/ Bécsi úti Településrész Bizottság

2.§

A Szervezeti és Muködési Szabályzat 12. §. /2/ bekezdé-
se és a 76. § /2/ bekezdése az alábbival egészül ki:

"A kézbesítés a képviselő által megnevezett kézbesítési
címre, az átvétel írásbeli igazolásával történik. A megküldött
anyagok iratjegyzékkel együtt kerülnek kézbesítésre."

3.§

Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba. A kihirdetés-
ról a jegyző gondoskodik.

KüllerJános
polgármester

Dr. Hegedűsné SchmidtÁgnes
jegyző

Pilisborosjeno Község Onkormányzat
képviselő-testületének

2/2003 (H. 17.) számú KT rendelete
az élelmezési nomákról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának képviselő-tes-
tülete a gyermek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló
t. az 1997. évi XXXI. törvény IV fejezet 18. §-a, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési dí-
járól szóló 29/1993. (II. 27.) kormányrendelet alapján a követ-
kező rendeletet alkotja.

l.§
Az élelmezési költségek meghatározása

1. Pilisborosjenő, Fő u. 41. alatt lévő óvoda esetében:

Napi háromszori étkezés 492, - Ft/fő/nap (439, 28+52,72 Afa)
Ebéd 374,- Ft/fő/nap (333,93+40,07 Áfa)

2. Pilisborosjenő, Fő u. 30. szám alatt lévő Altalános Iskola
esetében:

Napi háromszori étkezés 513,- Ft/fő/nap (458,04+54,96 Afa)
Ebéd 355,- Ft/fő/nap (316, 96+38, 04 Áfa)

2.§
Térítési díjak meghatározása

1. Gyermek térítési díja Ovoda:

Napi háromszori étkezés 246, - Ft/fő/nap (219, 64+26, 36 Afa)
Ebed 165,- Ft/fő/nap (147,32+17,68 Afa)
Reggeli + ebéd 209, - Ft/fő/nap (186, 61 + 22, 39 Áfa)

2. Gyermek térítési díja Iskola:

Napi háromszori étkezés 426, - Ft/fő/nap (380, 36+45, 64 Afa)
Ebed 258,- Ft/fő/nap (230, 36+27, 64 Áfa)

3. Felnőtt térítési díjak:

Vendéglátás 515,- Ft/fő/nap (459, 82+55, 18 Áfa)

3.§

(1) A rendelet 2003. március 01-töl lép hatályba, ezzel
egyidejűleg Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének 1/2001. (III. 05.) számú helyi rendelete hatályát
veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester jegyzo

A PÖLdÁRMl^rEKl HÍVMM HÍNÍl
Püisborosjenő Község Onkormányzat Polgármesteri Hi-

vatala értesíti a lakosokat, hogy 2003. március 01. napjától -
az igazgatási eloadó munkakör betöltéséig - a kérelmek elin-
tézésében fennakadások várhatóak.

Kérjük az ügyfelek türelmét a segélykérelmek, telephely
ügyintézések, üzletek működésére vonatkozó igények elbírá-
lásával kapcsolatban az előreláthatólag hosszabb ügyintézési
határidőért.

*

A Polgármesteri Hivatal a Fő út 16. szám alatt található
helyiségeinek takarítására takarítót keres 2003. március 01.
napjától történő munkakezdéssel. Vállalkozók is jelentkez-
hetnek a munkára. Erdeklődni lehet ajegyzőnél a 06-26-336-
028-as telefonszámon.

*

Pilisborosjenő Község Onkormányzat képviselő-testüle-
te beruházási bonyolítói. szolgáltatás nyújtására pályázatot
ír ki. Gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó jelentke-
zését várjuk.

A pályázati kiírás reszletes anyaga megtekinthető a Pol-
gármesteri Hivatalban. Erdeklődni lehet a jegyzőnél a 06-26-
336-028-as telefonszámon.
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Melyet isten megtremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:

Szánni kell-e vagy megvetni?
Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!

Oly szép ország, oly virító
Szemet-lelket andalító,

Es oly gazdag. -. aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;

S hegyeiben mennyi bánya!
És ezekben annyi kincs van,

Mennyit nem látsz álmaidban.
S ilyen áldások dacára

Ez a nemzet mégis árva,
Mégis rongyos, mégis éhes,

Közel áll az Járjatok be minden földet,
elveszéshez.

S szellemének országában
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!

S mindezek maradnak ott lenn,
Vagy ha épen a véletlen
Föl találja hozni őket,

Porban, sárban érnek véget,
Vagy az inség zivatarja
őket messze elsodorja,

Messze tőlünk a világba,
Idegen nép kincstárába,
Es ha ott ragyogni látjuk,

Szánk-szemünket rájok tátjuk,
S ál dicsőséggel lakunk jól,

Hogy ez innen van honunkból.
Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk?

Azzal dicsekedni váltig,
Ami szégyenünkre válik!.. .
Csak a magyar büszkeséget,
Csak azt ne emlegessétek!

Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,

Es ha jőne most halála,
Ajövendő mit találna,
Mi neki arról beszélne,

Hogy itt hajdan magyar éle?
S a világtörténet könyve?

Qtt sem lennénk följegyezve!
Es ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvassák csak felőlünk:
"Elt egy nép a Tisza táján,

Századokig lomhán, gyáván. "-
Oh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?

Petőfi Sándor

Pest, 1846. december

A nemzeti ünnep tiszteletére kiírt rajzpályázat valamennyi pályaműve megfekinthető a Művelődési Házban
március 14-től. Gratulálunk a nyerteseknek, akik közül most az első díjas Havasi Viktor rajzát mutatjuk be.

Csiszár Julianna és Lantos Piroska megosztva lett második.

y-
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22 JAHRE DEUTSCHCLUB

Die Bevölkerung unseres Dorfes bestand vor der Vertreibung im
Jahr 1946 aus Deutschen. Die Gottesdienste wurden in deutscher
Sprache gefeiert, auf den StraBen, in den Familien und in allen
Gescháften war der schwábische Dialekt zu hören.

Es gab mehrere Musikkapellen, die deutsche Musik spielten. In
den Familien erklangen deutsche Lieder, und natürlich wurden auch die
Wiegenlieder deutsch gesungen. Wenngleich die Beziehungen zum
deutschen Mutterland weithin daniederlagen, so bUeben doch die von
dort mitgebrachten und von Generation zu Generation vererbten
Melodien, Gedichte und kulturelle Traditionen über die Jahrhunderte
hinweg lebendig.

Bei den nach der Vertreibung im Dorf Zurückgebliebenen waren
die Fürcht und der Schrecken zu groB, um die Tradition der deutschen
Kultur aufrechtzuerhalten. Dennoch, in den Herzen der Jüngeren
lebten die Erinnerungen an die vergangenen Zeiten fort.

Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts tauchte bei
einigen Mánnern zunáchst der Gedanke auf, die alten deutschen Lieder
nicht in die Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie zu sammeln,
und womöglich durch Verlebendigung zu bewahren. Den Mánnern
schlossen sich sehr rasch auch einige Frauen an. Es kam zur Gründung
eines Deutschen Singkreises, der spáter Deutschdub genannt wurde.

Der etwa 40 Mitglieder záhlende Deutschclub traf sich regehnáBig
wöchentlich. Zunáchst bestand seine Aufgabe in der Sammlung von
Liedern, Mit einern Magnetophongerát ausgeriistet wurden die Alteren
im Dorf besucht und gebeten, die Lieder, die sie noch kannten, zu sin-
gen. Das Ergebnis dieser Pionierarbeit war eine stattliche Sammlung
von Liedern, von dem der Singh'eis nunmehr mitje einem LiederstrauB
auch öffentlich auftreten konnte. Bald wurden Kontakte auch zu
anderen Singgemeinschaften gesucht und auch gefunden, und zwar
nicht nur in Ungam, sondern auch in Deutschland. Diese Kontakte
entwickelten sich zu Freundschaften und schlieBlich zu einer
Patenschaft mit der Gemeinde Steinheim a. A. in Baden-Württemberg,
mit der es jáhrlich zwischen Weindorf und Steinheim abwechselnd zu
zahlreichen gut besuchten "Kiritogsveranstaltungen" kam.

Allmáhlich entfaltete sich ein reges Treffen auch mit anderen
Chören im In- und Ausland. Der Singkreis wagte sich uber das herkömm-
liche Volksliedgut hinaus auch an anderes Liedgut. So gewann er durch
seine Auftritte ein gewisses Ansehen. Bei einem der Landeswettbewerbe
deutscher Chöre erzielte er sogar den zweiten Preis.

Vor fünf Jahren organisierten wir aus dem Deutschclub zu einem
Verein um. Wir záhlen heute 30 aktive Mitglieder, mit den passiven
zusammen 40. Um die gleiche Zeit kam es im Dorfzur Gründung einer
Deutschen Minderheitsvemaltung, deren Kern aus den Mitgliedern
unseres Vereus besteht.

Der im Titel erwáhnte "Dank" gebührt zunáchst denen, die am
Anfang den Versuch unternahmen, "zu retten, was noch zu retten ist".
Unter ihnen sind nicht mehr viele am Leben. Zu danken haben wir
unserem ersten Chorleiter, Johann Sonntag, sodann Roman Stampf.
Hervorzuheben sind die Leistungen des Ehepaares Gröschl - Tante
Micci und Onkel Gyuri genannt -, die unerműdlich für den Club sich
einsetzten und ihre freie Zeit dafür geopfert haben. Dank gebührt
indessenjeder undjedem der Mitglieder fíir das geleistete Engagement,
denn ohne diesen Einsatz wáre nüt dem Untergang der deutschen
Kultur unserer Ahnen ein Schatz des Dorfes verloren gegangen.

22 ÉVES A DEUTSCHKLUB

Falunk népessége a kitelepítés előtt németekből állott. Németül
miséztek, az utcákon, a boltokban, a családokban és különféle rendez-
vényeken az emberek egymással sváb dialektussal beszéltek.

Számos zenekamnk volt, német zenét játszottak. Németül énekel-
tek otthon a családokban, már a bölcsődal is németül hangzott. Bár a
kapcsolat a valamikori "anyaországgal" gyakorlatilag megszűnt, mégis
az ősökkel hozott dalok, versek, kulturális hagyományok apáról fiúra

szállva több száz év távlatában is élő maradt.
A kitelepítés után az itthon maradottak döbbenete és félelme na-

gyobb volt, mint hogy a hagyományok megőrzésére mertek volna gon-
dolni. A szívükben azonban továbbra is mélyen belevésődtek a fiatalsá-
gukhoz kötődő régi emlékek.

A 80-as évek elején először néhány férfiben vetődött fel a gondo-
lat, hogy legalább dalainkat ne hagyjuk elveszni, gyűjtsűk össze és ápol-
juk őket. A férfiakhoz hamarosan az asszonyok is csatlakoztak és meg-
alakították a Singkreis-t, a Német Dalkört, később a Deutsch Klubot.

A mintegy 40 főből álló kör rendszeresen hetente egyszer találko-
zott. Kezdetben a dalok gyűjtése volt legfőbb céljuk. Magnetofont ma-
gukkal cipelve keresték fel a legidősebbjeinket és készítettek régi dalok-
ról hangfelvételeket. Uttöró munkájuk eredménye dalgyűjteményünk,
amelyből egy-egy csokrot kötve már a nyilvánosságnak is bemutatni
mertek. Felvették a kapcsolatot a környező és távoli német dalkörökkel,
majd a Németországba kitelepített rokonainkkal, barátainkkal. Ennek
egyik eredménye lett Steinheimmel (a. A. Baden-Wütenberg-ben) test-
vérvárosi kapcsolatunk és az évenként felváltva megrendezésre kerülő
borosjenői búcsú.

Más kómsokkal közel és távoli vidékekről, külföldről, rendszeres-
sé váltak a találkozások, közös estek, amelyek már túhyúltak a dalok
számyain is. A német dalkörök egyik országos rendezvényén második
helyezest értünk el.

Ot éwel ezelőtt egyesületté szerveződtünk. Jelenlegi taglétszá-
munk 30 fő, pártolóinkkal, idősebb klubtagjainkkal együtt létszámunk
40 fölé becsülhető. Ugyancsak öt éwel ezelőtt sorainkból alapítottuk
meg első ízben a Német Kisebbségi Onkormányzatot, amelynek Klu-
bunk a motoq'a.

Köszönet azoknak, akik 22 éwel ezelőtt megkísérelték "menteni,
ami még menthető". Közülük már sokan nincsenek életben. Köszönet
Szontag Jánosnak az első karvezetőnek, Stampf Románnak... Különö-
sen nagyra értékeljük a Gröschl házaspár - népszerű nevükön Mici né-
ni és Gyuri bácsi - sok éven át tartó áldozatos munkáját. Mindenki-
nek, aki csak részt vett és ma is részt vesz a dalkör mozgalmas életében
köszönet jár, mert nélkülük őseinktől örökölt német kultúra közössé-
günknél elveszett volna és egy színfoltjával falunk szegényebb lenne.

Irta és fordította Mayer Róbert

^ NK
Das Kuratórium der Stiftung Aktion Osterreich-Ungam (AOU)

schreibt verschiedene Bewerbungen für Arbeiten an der Diplomarbeit,
Sprachkursstipendien und postgraduale Studien aus. Einreichtermine
IS.Márzbzw. 15. Oktpber. Einreichstelle aller Bewerbungen: Gescháfts-
stelle der Stiftung AÖU (H-1462 Budapest PF. 706) Náheres unter:

Az "Aktion Osterreich-Ungarn (AOU)" alapítvány pályázati fel-
hívást tett közzé különféle ösztöndíjakra. Ezeket diplomamunkák készí-
tésére, nyelvtanfolyamokra és posztgraduális képzésre lehet felhasznál-
ni. Benyújtasi határidők: 2003. március 15., ül. október 15. A benyújtás
helye: az AOU képviselete (postai cím H-1462 Budapest PF.706) Továb-
bi információkat a honlapon találhatnak.

Wü- gratulieren Györgyi Periinger und ihren Mithelfem zur
Wiederbelebung alter Faschmgtraditionen! Der Faschingball übertraf
alle Erwartungen, über 120 Gáste záhlten am 22.Feber im Kulturhaus,
die den etwas lang gewordenen Winter fröhlich verabschiedeten.

Gratulálunk Perlinger Györgyinek és segítőinek, hogy sikerült fel-
éleszteni a régi farsangi hagyományokat. A febmár 22-én, a Művelődé-
si Házban megrendezett farsangi bálon minden várakozást felűlmúlva
több, mint 120 vendég vett részt és búcsuztatta vidáman a kissé hosszú-
ra nyúlt telet.

A rovatot szerkeszti és fordítja: Komrf Vilmos

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Falumúzeum... A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a
német kisebbségi önkormányzat kezdeményezését, mi szerint a falu ide-
genforgalmának fellendítése érdekében falumúzeum és vendégház lesz
Pilisborosjnőn. A falumúzeumot a Fő utcában, az ún. Hajdú-házban terve-
zik berendezni.

Lomtalanítás! A szokásos évi lomtalanítás április 17-én, csütörtöki na-
pon lesz. Erről - ha elfelejtenénk - egy héttel az esedékesség előtt még szó-
rólapokon is értesülünk.

OIga... Már jobban van. Gáz, villany, víz és fűtés nélkül él egyedüla
Tünde presszó mellett. A szomszédok kérésére a rendőrség törte rá az aj-
tót, amikor a legnagyobb hidegek idején nem adott életjelet magáról már
napuk óta. A kiskovácsi kórházba vitték, lábán két hetes töréssel, fizikailag
és testileg egyaránt legyengülve. Megcsendesedett, és nyugodtan hagyja,
hogy gyógyítsák. Talán sikerül. Végre lelküsmeretes orvosok kezébe került.

A nagy testvér Hgyel... A Budapesti nap című újság regionális oldalain
immár harmadszor jelent meg hír a falunkról. A napüap külön borosjenői
tudósítóval is rendelkezik.

Színházjegy - olcsón... Szentivánéji álom, István a király, Balkáni ger-
le, A hattyú, A néma levente... A Pesti Magyar Színház előadásait - a kul-
turális bizottság közbenjárására - 200 Ft-os jeggyel látogathatják - elsősor-
ban - a nyugdíjas klub tagjai. Erdeklődni Révész Marikánál. 336-010

Mátyás király és Beatrice tárgyai... Tálak, kaspók, kupák, vázák és
még sok minden lesz látható a Kézfogó galéria következő kiállításán. Kósa
Klára és Kósa Judit (Tahitót-falu) keramikusművészek munkái a rene-
szánsz kort idézik. A kiállítás március 29-én 17 órakor nyüik.

Kozáry Vilmos, német kisebbségi önkormányzati képviselő, a Dr.
Pendl & Dr. Piswanger International Kft. vezetője, minden hónap második
keddjén 18.00-20.00-ig karrier tanácsadást tart elsősorban diplomás pálya-
kezdők és diplomás munkanélküliek részére (első alkalommal április 8-án).
Helyszín a Polgálmesteri Hivatal épületének földszinti bal-szárnyában ta-
lálható német kisebbségi önkormányzati iroda. Előzetes bejelentkezés a
337-108 telefonszámon.

A Magyar Köztársaság kiskeresztjével
kitüntetett HavasFerenc, Kossuth-dí-
jas, Kiváló művész, a MagyarAlhimi
Operaház Orökös Tagja a napokban
vette át legújabb kitüntetését: az Ope-
raház mesterművésze. Ezt a díjat
most alapították, és ez első alkalom-
mal 14 művész kapta meg. A falunk-
ban élő Havas Ferenc balettművész

1947-ben már táncolt az Operaház
gyermekkarában, magántáncossápe-
dig 17 esztendősen nevezték ki. O az
egyetlen ofyan táncos Európában,
aki 68 esztendősen még mindig szín-
padon van. Ebben a hónapban a Ró-
meó és Júliában Capuletet táncolja.
Es ebben a hónapban volt a születés-
napja is. Isten éltesse sokáig!

*
t

Március 14. (péntek) 17 óra

Kiállítás MÁRCIUS 15-e
tiszteletére

a rajzpályázatra készült munkákból.

Március 18. (kedd) 16 óra

Petőfí vetélkedő
11-14-éves korosztály részére

Március 19. (szerda) 14 óra

Mesevetélkedő
8-10 éves korosztály számára

Március 20. (csütörtök) 18 óra
Zeneiskolai növendék koncert

Március 21. (péntek) 16 óra
Tavaszköszöntő tánc míísor

Fellépnek:
Kerekes néptánc együttes
Bem gyermek tánccsoport

Holliday studió rock and roll tagjai
Clare-danse ír tánc csoport

Március 21. (péntek) 1930óra
Fesztiválzáró Koncert
A műsorban elhangzik

Stravinsky: A katona története

A Ramuz népmese alapján írt
szinpadi zene főszereplői:

a Katona, a Hercegnő és az Ordög.

Előadók:

Félegyházi Bence - trombita
Gazda Bence - hegedű
KellerTamás - bőgő

Kubus László - harsona

Mester Zsolt Barna - fagott
TóthLászló- klarinét
TóthBenedek- ütő

Vezényel: Matuz Gergely
Narrátor: Fodor Tamás
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10 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Hírforrás helyett
Hírmondó

A helyi önkormányzati választá-
sokon a választók közül több mint
700-an Küller János személyéhez
köthetően a folytonosságra szavaz-
tak. Nem teljes csapata élvezte bi-
zalmunkat. A változást ígérők nyer-
ték el több mint 500 választópolgár
bizalmát, és lettek a képviselő testü-
letben, és a bizottságokban a Hír-
mondo szerkesztőségében többség-
ben. Így a falunkban az történik,
amit az egyesület akar. A nyertesek
a kampány során és előtte a bizal-
mat részben látszólagos hozzáérté-
sükkel, részben tájékozottságukkal,
részben ígéreteikkel (szakorvosi
rendelő a Bennuda háromszög he-
lyén nem önkormányzati pénzből,
az igényeinknek megfelelő fejlesz-
tések, Uniós csatlakozási támogatá-
sok, a lakosság pontosabb tájékoz-
tatása), részben a lakóterületként
belterületbe vonások elleni tiltako-
zásokkal (papi földek eladása, vala-
mint a papi földek késleltetett fíze-
tési lehetőséggel való eladása, új
belterületbe vonások) szerezték
meg.

Ezzel szemben a "Hírmondó"-
ból úgy tudhatjuk, hogy a papi föl-
deket hitelbe, a kikiáltási ár alatt el-
adták egy^cégnek (VARPEX-BO-
ROSJENŐ Kft. ?). Miért pont eny-
nyiért? Egyéb, ígéreteiket tartal-
mazza-e az adás-vételi szerződés?

Az ígéreteiket számon tudjuk-e kér-
ni, milyen határidővel?

Kiderült, hogy a képviselő testü-
let mégsem annyira tájékozott. Ki-
derült, hogy a "Hírforrás" helyett
most már a "Hírmondó"-ban belül-
ről szidja az önkormányzatot.

Olyan hosszútávon eredményt
hozó tevékenységekkel, mint a mű-
velődés, kultúra, zeneoktatás is elé-
gedetlenek. Ezeken a területeken
is, megbántva eddig itt dolgozó em-

bereket, újat akarnak. Nem gondol-
nak arra, hogy ezek a tevékenysé-
gek nem egy évre tervezhetők,
eredményt hozók se tartalmilag, se
gazdaságilag. Nem gondoltak arra,
hogy aki ezekben dolgozik az se a
megélhetését, se a megbecsültségét
nem gyorsan akarja megszerezni,
hogy több éves munkájukat teszi
tönkre egy esetleges váltás. Koránt-
sem biztos, hogy az új dolgozók tud-
nak ennyi eredményt produkálni, és
hogy itt is maradnak.

Szerintem a művelődési háztól

nem a pénzügyi bevételeket várjuk
el. En jobban örülök, hogy vannak
programok, mintha ennél is drágáb-
bak lennének a terem bérlet miatt,

és ezért nem tartanák meg, vagy a
sportkör kérné vissza a bérleti díjat
az önkormányzattól.

Kérem, gondolják át művelődési
házzal, zeneiskolával kapcsolatos
tevékenységüket, hogy ne kelljen
újból bocsánatot kérni a zeneiskola
vezetőjétől, gyermekeinktől, esetleg
mindannyiunktól!

Lehet, hogy ezekben a dolgok-
ban szükség van változásokra, de
nem az eddigi eredményeket felmu-
tatók kihagyásával, nem hátuk mö-
gött elindult kampányokkal, és nem
a megbántásukkal.

Pbj. 2003. 02. 06.
Bihaty Márton

Ha az érem egyik oldalát nézem nem látom a másikat, de ez nem lenne
baj, ha ez az érem nem volna ilyen nagy és nem gurulna éppen tragihtsan a
szakadékfelé. Úgy érzem, hogy az "Ezüsthegyi Hírforrásnak" új neve van, de
a műfaja nem változott. Nyüatkozatok garmada olvasható benne. Ezért én is
nyilatkozatot teszek ígéretemről a falunkért végzett munkámról és annak szán-
dékos lejáratásáról. Jogilag, szakmailag hozzáértő képviselők állnak szemben
velem, aki az egészfalut nézve kezdtem tárgyalásokat. Bevallom, a legnagyobb
hibám az, hogy 404 szavazattal nem lettem képviselő. Sebaj, gondoltam nai-
van, én így is dolgozhatok tovább a faluért. Nem vagyokjó keresztény, mert a
legcspdalatosabb erényt, amit Jézus tanított nehezen gyakorlom, a MEGBO-
CSÁTÁST! De gyakorlom és remélem menni fog, mert a harag és a méreg
rossz tanácsadó. Ha kronológiai sorrendbe leírom amit megbocsátottam, re-
mélem tanulnak belőle mások is és nekik is könnyebb lesz-e csodálatos "Krisz-
tusi erényt" gyakorolni!

1. Egy nagyon jó programmal
szemben 7:5 arányban gyözött a
programnélküli ígéret halmaz.

Megbocsátottam azokaak, akik
másként szavaztak, mert elhitték az
ígéreteket.

2 Bizottságok felállítása: Etikát-
lan, de jogszerű erődemonstráció.

Megbocsátottam, mert megy a
nyáj a kolomp után, csak valaki fél-
re ver egy másik kolompot, ami
hangosabb de a szakadék felé ve-
zet.

3. Az Onkormányzati törvény
megfaragása (Otv. 9 (3) bekezdés
helyett Ktr. 68).

Megbocsátottam, mert január
30-án változtatnak, tehát még ősze-
rintük sem jó.

4. Bécsi úti falurész gyűlés: ko-
molytalanul kezelnek egyes képvi-
selők, sőt van aki el sem jön (leg-
alább kolompolni).

Megbocsátottam, mert úgy néz
ki tárgyalásokat kezdünk.

5. Közmeghallgatás: Tárgyalási
időpontokat próbálok kilesni valaki
határidő naplójából, mire megkér-
dezi: "Te mind a kettőben benne
vagy"?

Megbocsátok: Tájékoztatom,
igen mind a kettőben (Tehát nem
tudja ki - kicsoda). De azért az idő-
pontokat nem mondja meg...

(Mindenki megy haza). Felkérem a
Polgármestert a jegyzőkönyv okvet-
lenül tartalmazza az időpontokat és
erről írásbeli tájékoztatást is kérek:

Őltelmében (busztordutónál) méteráru, rövidáru, lakástextit, divatáru, vitlamosság, iparcikk, liarkácsárui Fuggonyvarrás, alakítás.
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Megbocsátom, hogy ez elmaradt,
mert legalább az egyiket megtudom
és el tudok menni.

6. A Polgármester képviseli a fa-
lunkat minden szintű tárgyaláson.
Mert Őt a nép választotta erre a fel-
adatra. Kivéve nálunk, ahol 3 fős bi-
zottság teszi ezt s ha kedvük tartja
"nagylelkűen" meghívják a Polgár-
mestert.

Megbocsátom, mert nem törvé-
nyes, de legalább előre haladást re-
mélek tőle.

7. Kiderül, hoQ? tárgyalásokat foly-
tatnak a Külső településrésszel és a
Lazarét Intéző Bizottsággal:

Otv. 2 (3) bekezdés. Törvényte-
len és etikátlan: Én csak azt foga-
dom el, amire mindkét félnek felha-
talmazása van és hitelesített jegyző-
könyv készül róla. Tőlünk megköve-
telték.

A Külső Településrész (6 fős) tár-
gyaló bizottságának és a Lazarét (7
fős) Intéző Bizottságának van meg-
bízása. Külön meghatalmazása a
tárgyalási időpont megjelölésével.

Megbocsátom, mert kiderül,
hogy a velem szemben ülők semmi-
lyen döntési felhatalmazással nem
rendelkeznek, de jegyzőkönyvbe
mondják, hogy ez nem tárgyalás
csak tájékoztatást kérnek az eddigi
eredményekről. De elvárom, senki
semmilyen n^latkozatot ne tegyen
"TÁRÓYALÁSOKRÓE'.

8. Felszólítjuk levélben a Jegyzőt
2002. december 19-én majd január
15-i válaszára ismételten levélben
felszólítjuk, mint a falu törvényessé-
géért felelős fízetett alkalmazottat,
hogy tegyen törvényességi észrevé-
telt, hogy határozat nem bírálhat
felül rendeletet. Nem történik sem-
mi.

Megbocsátom, mert nincs jogi
végzeítsége a jegyzőnek.

9. DE NEM BOCSÁTOM MEG
Dr. Fiák Istvánnak a Jogi Bizottság
elnökének jogi végzettséggel ren-
delkező képviselőknek, hogy "hal-
mozza a hozzáértését,, ügyrendi hi-
bákat követ el. Nem a napirendi
pont része a meghívó, még nincs ha-
tározat az időpontról, mikor sza-
bálytalanul átad egy meghívót Sza-
bó Jánosnak, melyben Soltész And-
rást szólítja meg annak ellenére,
hogy perccel előtte olvassa fel a Pol-
gármester, hogy a Lazarét Intéző
Bizottsága nem Szabó János és
Papp Gergely magánszemély, ha-
nem 7 ember kinek a hivatalos érte-
sítési címe a bélyegzőjük szerint
Piiisborosjenő Fő út 2. Ez nem csak
etikátlan, de jogszerűtlen is.

10. NEM BOCSÁTOM MEG,
hogy az írásban kért jogi véleményt
nem küldte meg a Lazarét Intéző
Bizottságának, nem terjesztett elő
javaslatot a Képviselő Testület elé a
jegyző kötelesség-szegéséről és nem
tett eleget a Polgármester felkéré-
sének, melyet az alakuló ülésen tett,
hogy a törvényességet minden tes-
tületi ülésen felügyelni fogja.

Nem bocsátom meg az előkészí-
tés nélküli rendelet módosítását,
melyet Németh Zsolt és a Polgár-
mester is nyomatékosan kért ne ter-
jesszen elő január 30-án, mikor
másnap január 31-én reggel 8 órára
O tűzött ki tárgyalási időpontot.
Sértésnek veszem azt az eljárást,
hogy másnap reggel O meg sem je-
lent. Marosi képviselő úr sem!

Megbocsátom Kara Arpád képvi-
selőnek tájékozatlanságát és a 3
órás magánbeszélgetésen, melyen
Keresztessy Péter és Küller János is
ott volt, rengeteg problémát tisztáz-
tunk. Orömmel jelentem ki, hogy
nem ellenségek, csak ellenfelek va-
gyunk és érveink ütközéséből a falu
gyarapodása és fejlődése várható.

11. NEM BOCSÁTOM MEG:
Jogi Bizottsági ülésre mentünk
2003. február 10-én Soltész And-
rással Lazarét Intéző Bizottság el-
nöke Poteczkiné Csuhai MáriaLa-

zarét Pénzügyi Bizottságának elnö-
ke és jómagam. Illedelmesen ko-
pogtunk és be akartunk menni. Fi-
ák úr megkérdezte mit keresünk ott
és kaptunk-e meghívót. Mondtuk,
hogy nem kaptunk meghívót. Erre
közölte, mint a Jogi Bizottság elnö-
ke, hogy: " akkor nagyon sajnálja".
Mi sértődötten kimentünk. Kis idő
múlva, (köszönet a Czugler ügyvédi
iroda alkalmazottjának) kijött Dr.
Fiák úr és közölte, hogy tévedett,
mert az ülés nyilvános és bárki részt
vehet rajta.

12. NEM TUDOM MEGBO-
CSATANI azokat a tényeket, me-
lyek a Hírmondó január 25-i lapzár-
ta után kerültek az újságba.

Törvénytelen, hogy Dr. Fiák úr
magánvéleményt képviselőként ír
alá és egy meg nem jelent rendelet-
ről magánszemélyként nyilatkozzon.

Ha az Ő írásainak lapzárta után
találtak helyet, akkor egy falu lét-
fontosságú ügyében mely a lenti te-
íepülésrész leválását eredményez-
heti, nem fér bele az újságba a ren-
delet módosító 5 mondatn^d szöve-
ge úgy, ahogy azt a törvény előírja.
Hogy milyen formában kell megje-
lentetni?! Ha nem tudná esetleg
Dr. Fiák úr a kolompot rázni önnek
kötelessége törvényesen, jogszerű-
en és szakszerűen.

Ugy érzem, hogy akkor tudnék
mindent megbocsátani, ha a falunk-
nak lenne jogásza és nem egy jo-
gásznak lenne faluja.

Szabó János

A Fórum rovat írásait szerkesztet-
lenül, eredeti formában közöljük. (a
szerk.)

Kedves OSvasóink!
Nagy örömönkre szotgál, hogy egyre többen érzik úgy: végre van egy olyan fórum, ahol észrevételeiket,
bíráló megjegyzéseiket közzétehetik. Ezt azonban csak akkor teljesíthetjük maradékfalanul, ha tekintettel
vagyunk a terjedelmi koriá+okra. A továbbiakban kérjük, hogy a közt érdeklő gondola+aikat tőmören,
maximum 1 oldalban írják le, kölönben nagy késéssel, 1 -2 hónap csúszással tudnak bekerülni az újsóg-
ba. A FÓRUM rova+ban csak és kizárólaga falu életét érintő/ a köz javát szolgáló vitacikkeket közlönk
- ahogy tettök ezt az elmútt három számban -, személyeskedő ügyekkel nem foglalkozunk. Továbbra is
várjuk észrevételeiket mincien hónap 25-éig e-mail-ben vagy lemezen. (a szerk.}
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irdetési ámk
A PD.ISBOROSJENŐI HÍRMONDÓBAN

A lap mérete:
Belív
l/32oidal
1/16 otdal
1/8 oldal
W oldal
1/2 oldal
loldal

A/4

fekvő:
fekyő:
fekv-ő:

mm

96,5x60,5,
198x60,5,
198x126,
198x257

álló:
áltó:
áÜő:

mm

63x93
96,5x126
96,5x257

Ar Ft-ban

2 500/alkalom
5 808/alkalom
7 088/alkalom

15 eeo/a&alom
25 080/alkalom
58 eeo/alkalom

Szalag-hirdetés/a lap alján, 10 szó ISM/a&alom, 15 sző 2 8flR/alkalom

MÍBden tavÁbWfolyamatos meyemddés után, altolmanként 28% kedvezniény.
Az árak az áfa esszegét nem tartalnazzák. (+25%).
Megaelenés: minden hónap közcpén, esetenként különszám is.
PéMánysaaam.-llOO
fflRDÉTÉSFEVÉTElá Keresztessy Pétcr

2097 Pilisboroyenli, Kevélyhegyi ut 15.
tel/fax: 06/26/336-716 . e-mail : k8BsoIa@hu. inter. net
Btobii : 78/282-53-20

tíWUR ACS IOFT. PATBUB*

TETOCENTRUM

.agyomáoyos és sw^emezes
töszerike^tek kívitelezése és
rgalmazása.
urészáruk, tetőfedő anyagok és
yéb építöan^gok
"éles válas^éka.
folfkészházak képviseiete,
;ndelésfelvétet faxon is
léreitrcvá^s, g'aiulás,
ilpre^iálás, bére.A'ítás, házhoz
sállítás.

Tavaszi akdókí

Konténeres szállítás

SZOMORAJENÖ
teherfuvarozó

Teiefon:
06-309 427-922
06-309 840-062

ŰROMJ
SZERJBLVÉNYBOLT

Víz-, gáz-, fQtésltészüIékek és szerelvények
nag? választékban!

Akcióink; rézcsövek, lapradátorok
20% keávezménnyel!

Híy|on, keressen fel minlcet Uromön a
régi pilisbortKJenői elágazásnáit

Uröffli út 30/c.
Tel: 0626350997. 06309515484

hás^arl" qÉpsk u
^

Mosógépek, cenírifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek fevltása.

DÉKÁNYIMRE. Budakalász, JózsefA. u. 37.
Tetefon: 06-26-341-759 Mobil: 06-20-938-5373

KOSZTYU Kft
Lépcsők, párkányok, épületdiszítö elemek,

térszobrok készítése műkőből, terméskőből,
gránitból egyedi elképzelések szerint is.

Cím:Urömiút 015Hrsz.
Telefon: 06 26 720 075,

Mobil: 06 30 944 2305, 06 30 989 4709

61
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PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HTVATALOS LAPJA

Petetffs üadó:
A képviselő-testutet Kulturátls 6s Sport Bizottsága

Pőszerkesztő: Görög Athéna
SzerkesztSbizottság.

dr. Piák István, Keresztessy Pétor, Kozáry Vtlmo*
A szerkesztőség címe:

2097 Pilisborosjeiiő, Ezusthegyi út 26.
E-mail: mediamix@mail.datanet.hu

Ttpográfia és nyomdai munkák: Róaai Bt.
Megelenifc havonta, lapzárta mmden hónap 25-én.

Kézuatokat e-mailben vagy flopyn fogadunk el.
Engedélyszám; 3.4.1/463/2/1999

Terjes^ti a Magyar Posta

1
§

!

GYÁZZ, %
Most még választhat:

- 0% vagy 10% kezdő befizetés és csak 29.797 Ft/hó törlesztő,
- vagy régi autója akár 200.000 Ft-ot is érhet,
- vagy kamatmentes hitel!

Swift 1.3 GLX Cool IV, ajándék klímával, már 2.299. 000 Ft-tól!
ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR!

Már 15% önerotol és alig 20.000 Ft havi töriesztővel!
Ajándék Michelin téligumi-szett!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www.vezess. hu, www. autodata. hu

Teljes köru szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

Q LJ3I3I5IEI3IBI@I3IBI3I5I3IEEI5IBIEIBIBIBIBI@IBIBIBfBIEI3J3IEf3JEIBf5IBlBP ID
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v^^/^f
Szent György hava

ÁTUtímmak lenni annyit tesi,
mint mapmh'a vemí a vü&gsúty&t.

ÉS eldobni minden ellensúlyt.
/EA'r Sttifi/

Hónapköszöntő

Köszönetnyüvánítás

Bizottságok éves munkarendje

Kisebbségi hírek

Húsvét

letfü

7

14

21

28

kcád

1

8

15

22

29

sri'ftla

2

9

16

23

30

'32,
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3

10

17
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4 5

11 12

18 19

25 26

Zeneiskola

A Föld Napja

Fórum

Hfí, bó!

őszi gólkirálynok

A tenfiTÍ matac
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- egy kölíségvetés margójára -

Köszönettel tartozom. Köszönettel
tartozom - a Pénzügyi Bizottság elnöke-
ként - mindazoknak, aki szakmai hozzá-
értésükkel, idejüket és energiájukat nem
sajnálva hatékonyan közreműködtek ab-
ban, hogy Pilisborosjenőnek "használha-
tó" költségvetése legyen. Ez nem kis do-
log. A mai világban, ahol sok-sok önkor-
mányzat kerül kilátástalan helyzetbe, nem
tudja finanszírozni kiadásait és nem tud
fejleszteni, NEKUNK működtethető és
reális költségvetésünk van. Hitel nélkül,
és fejlesztési pénzek muködésre fordítása
nélkül. Arra gondoltam, ezt a köszönetet
itt az újságban teszem meg, olyan fóru-
mon, ahol azt minden érdekelt is látja, hi-
szen a költségvetés minden borosjenői la-
kost érint: abból muködnek az önkor-
mányzat intézmenyei, és abból tudunk
majd fejleszteni. Es aztán jöhetnek a "lát-
ványosabb" eredmények.

Oszintén köszönöm a munkátokat! Tu-
dom, hogy nem volt könnyu. Számtalan
akadályba ütköztünk, és sokan akadályoz-
ták is a munkánkat. Mintha nem lett vol-
na fontos mindenkinek a megoldás, ren-
geteg csatát kellett vívnunk "házon belül"
is. Sokan többszörösét tettétek annak,
ami elvárható, míg akinek kötelességei
lettek volna, az megszökött a feladat elől.
Pedig lassan meg kellene szokni, hogy a
legtöbben Borosjenő fejlődését akarjuk, és

nem fogják kedvünket szegni a hitetlenke-
dők, nem fogják a hatékony munkát meg-
állítani a rosszindulatú kétkedők.

Köszönöm a kitartásotokat is! Tudom,
hogy ijesztő és érthetetlen volt, hogy amíg
a Pénzügyi Bizottság közel 10 alkalommal
kért legalább 50 féle csoportosításban el-
engedhetetlenül fontos adatokat, addig
csak 60-70%-át kaptuk meg ezeknek
"időben". A CSAPAT mégis kitartott, és
sokszor többféle altematívát kidolgozva
segítette a megoldást.

Köszönöm az erőt, mely végigvitt
mindannyiunkat ezen az úton! Tudom,
hogy igen messziről indultunk: a hivatal
által még novemberben összeállított költ-
ségvetési koncepció mínusz 153 millió fo-
rintos forráshiányt mutatott, és ennek a
"lenullázása" nem hétköznapi kihívás
volt. De sikerült, és - hosszú évek után -
nem kell végre fejlesztésre, fejlődésre
szánt pénzeket működési költségekre for-
dítani. A 2003-as, elfogadott költségvetés
szerint a muködési bevételek ugyanis fe-
dezik a muködési kiadásokat. Ez a nagy
művészet!

Köszönöm a lelkesedést is, mely végig
jellemezte a csapatot! Pedig találkoztunk
értehetetlen, furcsa dolgokkal: miért dol-
gozunk mi éjszakákon át a költségveté-
sért, amikor a jó előre direkt a költségve-
tés megtárgyalására meghirdetett képvise-

^á/?y  W és  /o aűfa( /toác/ó az e/^o^ ̂ sépW
Óvoda: 2ö03. éviköltségvetése 51. 160.000 Ft

Ebből állami támogatás 19.084.000 Ff
Onkormányzat álta! adott 32.076.000 Ft,
ez a ktg-ek 63 %-a.

Iskola; 2003. évi költségvetése 92.458.000 Ft
Ebbol állami támogatás 60.828.000 Ff
Onkormányzat által adott 31. 630. 000 Ft,
ez a ktg-ck 34 %-a.

Közvilági'tás; 2003. évi költségvetése 9. 156.000 Ft,
mely az eloző évi költségnek a 191 %-a, a közvüá-
gítás 2002. évi bovítése miatt.

Fejlesztésre szánt pénzeszköz: A teljes 2003. évi
felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítések)
összege: 353.708.000 Ft.
Támogatásra átadott összegek: (társadalmi és civil
si'erveretek).

A 2003. évi költségvetésben az előző évi támogatá-
sok 74%-a lett kiosztva, összeg szerint: 7.961. 000
Ft.
További támogatásokat a 2002. évi pénzmaradvány
felosztása után, pályázat kiírásával fog a Testülct
adni. A pályázat a Hírmondó következő számában
fog megjelenni.

A képviselő-testület bizottságainak képviselő, és
nem képviselő tagjai közül 11 fo a 2003, évi tisztelet-
díját teljes egészében felajánlotta közcélokra,
3.539.000 Ft értékben. Ezen közcélok:

* óvoda udvarán mozgásfejlesztő játékok
. hangszerek vásárlása oktatáshoz
. ismerettcrjesztő előadások
. orvosi felszerelések

. tájékoztató táblák elhelyezése

. jatszötér épitése

. polgárorség támogatása
A képviselő-testület a 2003. évi fejlesztési koncepciót
az alábbiak szerint fogadta el:

. Belterületi utak vízelvezetése, és építése

. Bécsi úti járda, gyalogos átkelo, és közlckedé-
si lámpa építése, elhelyezése

. Játékcsamok (egypályás) építése

. Orvosi rendelő és Közösségi ház építése a volt
Interprima területén

. Ugyfélszolgálati iroda újbóli működtetése

. Óvoda korszcrűsítése

. Iskola régi épületének felújítása (pályázat)

. Iskolaudvar rendezése

. Játszótér és Sportpálya építése

lőtestületi ülésre (március 12. ) - a tör-
vénnyel ellentétben - nem készül el a
jegyzői javaslat és nincs polgármesteri
előterjesztés a költségvctési rendeletre?
A csapat lelkesedése ezt is túlélte, hiszen
a sebtiben összeállított rendelet-tervezet-
re, (mely még mindig 118 millió forintos
forráshiányt mutatott) a Pénzügyi Bizott-
ság 24 órán belül benyújtotta a képvise-
lőknek a módosító javaslatait azért, hogy
a Testület szombat hajnalban (március
14-15.) elfogadhassa a költségvetést.

Köszönöm a szakértő, hozzáértő mun-
kátokat! Olyan szakemberekkel dolgoz-
hattam együtt, akikkel sikerült megolda-
ni a szinte lehetetlennek látszó feladatot:
megszüntetni a költségvetési forráshi-
ányt. Ezek után a fejlesztésre szánt pén-
zekből (például önkormányzati ingatla-
nok értékesítése) valóban fejleszteni le-
het, mely mindvégig fontos szempontja
volt a szahnai munkának.

Köszönöm a hitet is, mely véges-végig
Bennetek volt! Pedig hányszor kaptátok
meg a hátatok mögött a teljesen értel-
metlen, rosszindulatú megjegyzéseket:
nem akartok segíteni, az ellentétet szítjá-
tok, nem érdeketek a fejlődés, csak a
romlásba viszitek a falut. Ennek ellenére
a hit a munkában és annak pozitív ered-
ményében mindvégig meg volt Bennetek,
bennünk, mindenkiben, aki az eredmé-
nyes munkához hozzátett és nem elvett
belőle. Ez is követendő példa!

A köszönethez persze elismerés is jár,
és mindjárt kettő. A képviselő-testület
azon a szombati hajnalon, néhány apró
pontosítás után EGYHANGÜLAG fo-
gadta el a 2003-as költségvetési rendele-
tet összességében. A TAH pedig (ide kell
benyújtani a költségvetési anyagokat) a
hivatal pénzügyi csoportjának pontos
munkáját külön elismerte: a TÁH mun-
katársainak közlése szermt azon kevés
önkormányzat közé tartoztunk, akik a
beszámolót és a költségvetést első alka-
lomra, 0% hibaponttal adták le.

Köszönöm, köszönöm és még számta-
lanszor köszönöm! Tudom, hogy köszö-
neteim címzettjeit nem kell egyenként
mcgnevcznem: ők tudják és mindenki
tudja, hogy mit és mikor tett a fenliek si-
keréért. Aki pedig ncm így tett, az gon-
dolkozzon el erósen, mert a rossz hírem
az, hogy ajó példa sokkal ragadósabb!'

Köszönettel és őszinte tisztelettel:

Marosi László,
a Pénzügyi Bizottság elnöke

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Szociális

evi programja

1. A Szociális Bizottság az Egészségügyi Bi-
zottsággal együtt segítséget nyújt a hiva-
tal szociális adatbankjának feltöltésé-
hez, használatba veszi a szoftvert és be-
számol erről a testületnek (március).

2. A benyújtott segélykérelmeket feldolgoz-
za, nemcsak jegyzőkönyvben rögzíti, ha-
nem áttekinthető táblázatot készít min-
den egyes bizottsági döntés után, és a bi-
zottsági tagoknak megküldi (minden hó-
napban).

3. Folyamatosan felkutatja és felméri a köz-
ségben a szegények, betegek, segélyre
rászorultak helyzetét és ezeknek a csalá-
doknak, egyénehiek a körülményekhez
képest próbál segítséget nyújtani.

4. A községünkben megnövekedett az idő-
sek népessége. Hagyománnyá vált, hogy
kellő tisztelettel évente egyszer ünnepi
műsor és szerény ajándékozás keretén
belül az önkormányzat nyugdíjas napot
rendez. A Szociális Bizottság e megtisz-
telő rendezvényt továbbra is támogatja.

5. A szociális segélyre kapott állami támo-
gatás összegét év végén november hó-
napban mérleget készít, és a fennmara-
dó összeget az előző évekhez hasonlóan
a községben bejelentett és itt élő 70 év
feletti nyugdíjasoknak, a nagycsaládo-
soknak és a nagyon rászorultaknak kará-
csonyi segélyként szetosztja (december).

6. Kapcsolatot tart az ONO vezetőjével fo-
lyamatosan, alkalmankénti látogatással
és az intézménybe valamint az intéz-
mény vezetőjének a bizottság üléseire
való meghívásával.

7. Kapcsolatot tart a családgondozó és gyer-
mekjóléti szolgálat vezetőjével. (folya-
matos)

8. Kapcsolatot tart az intézményekkel (áp-
rilis).

9. A Szociális Bizottság ülésén közösen be-
számolót készít, amelyet az évvégén elő-
terjeszt a polgármester, alpolgármester
részére, valamint a képviselő-testület-
nek elfogadásra (december).

10. A Szociális Bizottság szorosabb kapcso-
latot tart az Egészségügyi Bizottsággal
és a közös problémákat együttesen meg-
oldják.

11. Pályázatokat figyelve, anyagi lehetősé-
geket keres.

12. Faluház építés lehetőségének felkuta-
tása.

Pilisborosjenő, 2003. 02. 05.
Galambos Ferenc elnök

Egészségügyí Bízottság 2003. éví munkatem
1. Program az allergiás megbetcgedések

megelőzésére. (április, május)
a) Pollen naptár megjelentetése a Hír-

mondóban.
b) Hogyan küzdjünk eredményesen a

szénanátha ellen? Ismeretterjesztő
előadás szervezése.

c) Folyamatos kampány az allergének
koncentrációjának csökkcntésére.
(Gyommentesítés segítése. A kerti
hulladékok környezetkímélő gyűj-
tése, füstmentesítés.)

2. Program az aktív testmozgás terjeszté-
sére. üúnius)
a) Mozgás és egészség témakörében

előadás szervezése.
b) Propaganda folytatása a sportren-

dezvényeken történő aktívabb rész-
vétel érdekében.

3. Egészségmegőrzés egészséges táplálko-
zással. (július)
a) Előadás szervezése.
b) Kampány a szénsavas üdítőitalok

fogyasztásának csökkentése érde-
kében.

4. Program az alkohol-, nikotin- és drog-
függés megelőzésére. (szeptember)
a) Előadás szervezése a szenvedélybe-

tegségek témakörében.
b) Kampány a mértékletes alkoholfo-

gyasztási kultúra terjesztésére.
5. Program a mentálhigiéniai megbetege-

dések csökkentése érdekében. (október)

a) A depresszió legyőzhető. Előadás
szervezese.

b) Ismeretterjesztő cikk megjelente-
tése a Hírmondóban.

6. Balesetmegelőzési program. (novem-
ber) Előadás szervezése.

7. Előkészítő munka folytatása az Egész-
ségház ill. Orvosi rendelő megépítése
érdekében. Szakértők bevonásával
döntés előkészítő tevékenység annak
érdekében, hogy az egészségügyi be-
mházás szakszeruen és gazdaságosan,
fenntartható módon valósuljon meg.
(folyamatos)

8. A Bizottság a Szociális Bizottsággal
együttműködve a Hivatal adatbankjá-
nak felhasználásával scgíti az orvosi
prevenciós munkát. (folyamatos)

9. Gyógyszerbegyűjtési akció. (szeptem-
ber).
a) Tájékoztató megjelentetése a Hír-

mondóban.

b) A gyógyszerész szakmai munkájá-
nak segítése.

10. Az óvodások, iskolások gyógytorná-
szati szűrésének támogatása.
a) Tájékoztatás a Hírmondóban.
b) Közremuködés a szűrés megszer-

vezésében.

Pilisborosjenő, 2003. 03. 04.

Keresztessy Péter elnök sk.

A legújabb diagnosztikai és gyógyítási etjárásokkal, valamint az egészségünket megőr-
ző gyó^ítermékekkel ismerkedhetnek meg 2893. májas 10-én a Pilisborosjenői Né-
metNemzetiségi Általános Iskolában rendezendő egészségnapon.
Ingyenes el&dásofc
10 óra: A biorezoaancia szerepe a gyógyftásban. (Dr. Bánné Lázár Györgyi)
10.30: MRC-mápeses sejtregeBerációs program (Klöczl György)
11 óra: A TEMPUR gyógymatrac család ismertetése (Váradi Attila)
11.30: Áz intim torna gyógyhatásai (Gottiieb Ildikó)
13 óra: Alteraatív lehetőség a candidiázis, a mozgásszervi panaszok, az elhízás és az

emésztési zavarok gyógyítására. A REG-ENOR gyógyital (Szabó Szigfrid)
14 óra: Élet a kineziológia eszköztárávai. Teljesebb egészség. Grafotógiai figyelemfel-

hfvójelek a kézírásban. (Bukovinszky Mária)
15 óra: A Mozgás öröm! Játékokkal, bemutatóval kísért eloadás a BOTHMER gim-

nasztikáró}. Tájékoztató a PRESSEL-masszázsról.
Kezelések - térítéssel:

10-14: Celladam áBapotfelmérés
10-16: - Biorezonanciás állapotfeüüérés és gyógyítás

- MCR sejtregenerációs kezelés és szívstressz vizsgálat
- Gyógytoraa. Masszázs, rehabilitádós kezelés, reflexológia

12-16: Candida és aUergia vizsgálat. (fájdalommentes).

Allergia vizsgálatra már most lebetjeleatkezni: 337-276.
Ezen a számun az egész nap programjáról kaphat tájékoztatást.
Minden érdeklodot és gyógyulni vágyót szeretettel vár az Egészségügyi Bizottság.
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Tisztelt olvasóink!

"Régi szokásak és rcceptek" rovalunkban a közelgő húsvóti
ünnepekkel kapcsolatosan szeretnék írni. Hamvazószerdával
kezdődik a Húsvétot megclőző böjti időszak. Ebben az időszak-
ban a falu lakói tartózkodtak a zenés mulatságoktól, szeré-
nyebben étkeztck, lelkileg felkészültek a Húsvótra. Mindeköz-
ben elkezdődtek a tavaszi munkák a házak körül és a földekcn.
Az embcrek mógis szakítottak időt a nagyhéti szertartásokra.
A böjt legbensősógesebb időszaka a nagyhét. Csütörtökön az
esti szcntmisén a Glória alatt elnómulnak a templom harangjai
és az orgona hangja - a öregek szerint "Rómába repültek" - s
szombatig minden csendes maradt. A mise után volt az oltár-
fosztás. Ezen a napon már nem ettek húst, általában csak zöld-
főzeléket ezért is hívták e napot "zöld csütörtöknek". A Nagy-
péntek szigorú böjti nap volt. A templomban csendben imád-
kozó asszonyok és gyerekek vették körül a szent sírt. Az csti
misén a csöngők helyett a kereplő szólt. Nagyszombaton sütöt-
ték meg a böjti kelt túrós lepényt, melyet délben fogyasztottak
el. A Nagyszombat esti feltámadási körmenetben az egész falu
jelen volt. Fúvószenével "gyertyafényes kivilágított ablakokkal,
nagyon ünnepélyes volt. A szentmise közben a harangok "vis-
szaszálltak Rómából", a csöngők és az orgona újból megszólal-
tak - jelezvén a Húsvét örömünnepét. Ilyenkor a gyerekek
igyekeztek a már a rovarok ellen lemeszelt törzsű gyümölcsfá-
kat erősen megrázni - a bőséges termés reményében. A kör-
menet végeztével családi körben fogyasztották el a sült sonkát,
tojást és egyéb finomságokat. Húsvét vasárnap délelőtt volt az
ünnepi Nagymise és a végén az ételáldás. Az asszonyok tálak-
ba készítették a sonkát, tojást és a kalácsot, melyet a pap meg-
áldott. Ennek közös elfogyasztása a családi összetartozást jel-
képezte. A vasárnap délután rokonlátogatással telt. Húsvét
hétfő a vidámság napja volt, sok festett tojással. A fiúk és a fér-
fiak kölnivízzel locsolták meg a lányokat és az asszonyokat,
hogy el ne hervadjanak. Délután, helyi szokás szerint a zenekar
három számotjátszott az utcán a kocsma előtt, ez tudatta, hogy
kezdődhet a tánc a hosszú böjt után.

Perlinger Györgyi
képviselő

Liebe Leser!

Da es Osterfeierlagen schon vor der Tür steheii, möclitcn wir Ihnen in
unserer Spalte "Alte Gebrauche und Rezepte" diesbezüglich schreiben
Mit dcm Aschenmittwoch faengt sich die vor den Ostern vorangehcndu
Fastenzeit an. In dicsem Zeitraum haben sich die Dorfbewohner von
den Laermen und Lustigkeiten zurückgehalten und auch das Essen war
bescheidend, sic haben sich geistig ans Osternfcst vorbereilet.
Inzwischen haben sic um dic llauser und auf dcn Felden die
Frühlingsarbeiteu angcfangen.Ncben den viclen Ai'beiten habcn dic
Leute Ihnen auch für die Liturgie der Karwoche die Zeit gcnommen.
Die Karwochc ist die innigste Zcit dcr Fastenzeit. Am Donncrstag,
waerend der Messe und Giorie "sind die Glocken nach Roni geflogen -
nach den Alten und bis Samstag war alles still. Nach der Messe war die
Altarabziehung. An diesem Tag wurde schon kein Fleisch gegessen,
üblich gab es zum Mittagessen nur grünes Gcmüse, deshalb hat diesr
Tag den grünen Donncrstag genannt. Der Karfreitag war strenger
Fasttag. In der Kirche haben die Frauen und Kinder bei dem heiligem
Grab im Stillen gebeten. Waerend der Abendmesse hat statt der
Glocken die Ratsche getönt. Am karsamstag wurdc der Topfenfleckerl
aus llefeteig gebackcn und zum Mittag gcgessen. Am Abend lial)en allc
Leute an dem Auferstehungsprozess teigenommen, wobei Blasmusik
spielte. und in den Fenstern leuchteten Kerzen. Es war sehr feuerlich.
Waerend der Messe sind die Glocken von Rom zurückgeflogen und der
Orgel hat wieder getönt, mit der Anbedeutung über das Osternfest.
Waerenddessen haben die Kinder die, schon von dem Insekt zu
schützenden verweissten Obstbaume streng geschüttelt, in der
Hoffnung guter Ernte. Nach dem Auferstehungsprozession war zuhause
das festliche Abendmahl mit im Brotteig gebackenem Schinken, Eiern
und verschiedenen Köstlichkeiten. Am Osternsonntag war das festliche
Hochamt und die Speiseesegung. Die Frauen haben auf einem Teller
Schinken, Eier und Kuchen gelegt. Nach der Messe hat der Pfarer die
Speisen gesegnet. Das gemeinsame Essen bedeutete die Zusammenge-
hörigkeit der Familie. Der Nachmittag verlauf mit dem Besuch der
Verwandten. Osternmontag war ein sehr lustiger Tag mit viel gefaerbten
Eiern. Am Morgen und Vormittag haben die Puben und die Manner die
Maedchen und Frauen mit kölnisch Wasser gespritzt, damit sie alle jung
schön bleiben. Nach Ortsgebrauch hat die Musikkapelle am
Machmittag auf der Strasse von dem Wirtshaus drei Stück gespielt und
das bedeutete den Tanzanfang nach dem langen Fasten.

Györgyi PerHnger
Abgeordnete

Meghívó megemlékező koszomzásra és szentmisére
Pilisborosjenő történetének legsötétebb korszakában, 1946. április 27-én és május 2-án a német lakosság 85%-
át marhavagonokba kényszerítve, családokat, barátokat egymástól elszakítva kitelepítették Németországba.
57 év távlatából e tragikus eseményre emlékezve a Német Kisebbségi Onkormányzat meghívja Ont és kedves
családját

2003. ÁPRILIS 26 -ÁN SZOMBATÖN 16 ÓRAKOR
a Reichel József Művelődési Ház előtt lévő emlékoszlop megkoszomzására és az azt követő német nyelvű
engesztelő szentmisére a Római Katolíkus Templomba.

Einladung zur Kranzniederlegung mit Gedenkgottesdien
Zu den düstersten Epochen der Geschichte von Weindorf zaehlt die Vertreibung von 85% der deutschstaem-
migen Bevölkerung, die in Waggon gezwungen am 27. April und am 2. Mai 1946, ohne Rücksicht auf Banden
der Famüien und Freunde nach Deutschland ausgesiedelt wurden.
In Erinnerung an jene tragischen Ereignisse vor 57 Jahren laedt die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
vun Weindorf Sie und Ihre Familie am

SAMSTAG, DEM 26. APRIL 2003 UM 16 UHR
zu einer Kranzniederlegung an der Gedenktafel vor dem Josef Reichel Kulturhaus und im Anschluss daran zu
einem Sühnegottesdienst in deutscher Sprache in der Römisch Katholische Kirche ein.
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A Művelődésí Ház
programjai április 15-től

Kézművcs kirakodó vásár és bolhapiac április 17-ón
csütörtökön 16-18-ig! Helypénz: 100 Ft

*

Vetélkedő a Föld napja alkalmából a Köves-bérci
tisztáson, április 22-én 15 óra!

3 fős (10-14-éves diákok) csapatok vctélkednek; nc-
vezni előre a könyvtárban lchet. Részletes kiírás a nagy
plakátokon! Értékes könyvjutalmak a díjak.

*

Április 25-én, a kézműves foglalkozás keretében 15
és 17 óra között papírmozaik képkészítés. Anyagköltség
térítés: 100 Ft.

a Föld Napja
alkalmára rendezendő

környeze+védelmi kiállításra!

Készí+s felhívó plaká+oka+
"Fold helyze+e a XXI században"

címmeJ

A plakát bármely technikávd készülhet,
a környezetí ar+almakra mu+asson rá!

Csopor+os és egyéni palyaműveket
várunk. Április 17-i'g a AAűvelődési házba.

Pályazni korha+ár nétkül lehet!

Ér+ékes könyvju+atmakkal jutalmazzuk a
legö+letesebb plakátokat!

A kiáltí+ás 22-25-éig tá+ha+ó
mindennap 10-18-ig.

angszcrck a falu tulajdonában
Aképviselő-tcstület 109/2003. (III. 14) számúhatá-

rozata értelmében szeptembertől Német Nemzetiségi
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működik Pilis-
borosjcnőn, intézményi kerelek között...

Ez azt jclenti, hogy szeptembertől lovább folytató-
dik dólutánonként a zeneoktatás az iskolában, pont
úgy, mint eddig. Változatlan lesz a hangszeres képzés,
tehát mindenki folytathatja megkezdett tanulmányait.
Részletes szülői tájékoztatás az iskola vezetőivcl egyez-
tetvc április végén, május elején várható. Beiratkozni,
mint korábban, a tancv végéig lehet, pontos dátumot a
szülői tájékoztatón adunk.

Igény szerint bővülhet a hangszeres oktatás: gitár,
hegedű, tangóharmonika, oboa, fagott tanszakokkal.
Tanáraink (akik mellesleg itt élnek köztünk és már több
koncerten ajándékoztak meg minket szép élményckkel)
várják a jelentkezőket.

A megkezdett és bevált hagyományokat folytatni
szeretnénk, elismerjük és köszönjük mindazoknak azt a
munkát, akik az elmúlt nyolc évben életben tartották,
fejlesztették és erre a színvonalra emelték a zeneokta-
tást.

Kiemelten fontosnak tartjuk az együtt zenélést, a
kamaramuzsikálást. Ezt a célt szolgálná és erősítené a
hegedűtanszak beindítása.

Fokozott figyelmet fordítanánk a nemzetiségi ze-
nekultúra ápolására, a rézfúvós képzés mellett a tangó-
harmonika tanítást is biztosítanánk. Ehhez kapcsolódik
a kórusképzés, hiszen ez a műfaj igazán közösségte-
remtő. Ezzel a programmal az iskolai énekkar eddig hi-
ányzó létét is megoldanánk.

Pályázatok és felajánlások (hangszerek és bizottsá-
gi illetmények felhasználása) útján elértük, hogy a ma-
gán zeneiskola tulajdonában lévő hangszereket az ön-
kormányzat pótolni tudja. Ezentúl a vásárolt hangsze-
rek a falu tulajdonában maradnak.

Remélem nem okoz majd fennakadásl, és szinte
észrevétlen lesz az átállás az új formációjú zeneiskolá-
ra, mely az Onök és gyermckeik örömére és szolgálatá-
ra fog működni.

Dér András,
az Oktatási Bizottság elnöke

Húsvéti koncert
a Művelődési Házban 2003. április 13-án

virágvasárnap este hat órakor.

Geiger Görgy
Liszt-díjas, Érdemes művész

trombita

és Maros Eva

Liszt-díjas
hárfa

Mindenkit szeretettel vár a Kulturális és Sport Bizottság
A belépés ingyenes

PIUSBOROSJENÖI HÍRMONDÓ
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EImarad... Az április 17-re meghirdetett lomtalanítás - a húsvéti ünnepek-
re való tekintettel - czen a napon elmarad. Egy kesőbbi időpontról szóró-
lapokon értesíti a lakosságot a Rumpold-Bicske Kft.

Gratulálunk... Rendkívül sok és jó pályamű érkezett a március 15-e tiszte- .]
letérc meghirdetett rajzversenyre. A kulturális bizottság értékes könyvju- p
talmait a legjobbak nyerték. Első helyezctt: Havasi Kristóf, a két második 3
helyezctt: Csiszár Julianna és Lantos Piroska, a három harmadik helyezett:
Gonda Ágnes, Gyímesi Kristóf és Gyarmati Zsófía, valamint a három kü- >
löndíjas : Aczél Sára, Ruskó Claudia és Kirchnopf Péter. f

Kétpróba... Az eddigi sikereken felbuzdulva újabb sportvcrsenyt hirdet a
kulturális és sport bizottság. Mcgrendezi a Pilisborosjenői Duatlont, azaz a 3
kerékpár ós futóversenyt. A nagy megmérettetés április 26-án lesz. Nevcz- ^
ni Riba Ferencnél lehet. 336-738

Díszpolgár... Az önkormányzat minden esztendőbcn augusztus 20-án ün-
nepélyes keretek között díszpolgári címet adományoz. Evente egy ilyen cím !
kerül kiadásra. Településünk minden lakójának joga van a jelölésre. Arról, ?
hugy imlyen elvarásukiiak kell megfelelni a cimre alkalmas embernek, s j
hogy mik a javaslattevés feltételei, a falu jegyzője ad felvilágosítást. 1
Április 30-ig tehetnek javaslatot a Pilisborosjenő Díszpolgára címre. :

6
Színház - szinte ingyen... Nagy sikere van a 200 Ft-os színházjegyeknek. A ['
kulturális bizottság márciusban hirdette meg először, hogy a Pesti Magyar ^
színház előadásait falunk lakói ilyen jelképes áron látogathatják. A legna-
gyobb sikere az István a király, valamint Shakespeare: Vízkereszt, vagy .
amit akartok című előadásoknak volt. Az áprilisi előadásokra is lehet je- *
lentkezni Révész Máriánál. 336-010. ':

Ifjúsági csoport... Néhány hete alakultunk. A Művelődési Házban szok-
tunk találkozni kedden és csütörtökön este hat órakor. Zenét hallgatunk,
társasozunk, dumcsizunk és néha bulizunk. Már volt egy jó kis farsangi
estünk. Jó lenne ha többen lennénk. Szükségünk van Rátok. Gyertek!
Csú-Mi.

Ilyen még nem volt... Ez volt az általános vélemény. Ilyen magas színvona-
lú, nagyszerű koncert még nem volt a faluban, mint amilyet a szeptember-
töl induló új zeneiskola leendő tanárai adtak március 21-én a Művelődési
líázban. Sajnálatos, hogy nem volt ott a polgármester, az alpolgármester,
de nem volt ott egyik énekkar egyetlen tagja sem. A terem azonban így is
tele volt, és hatalmas tapssal jutalmazták a nagyszerű produkciókat, ame-
lyek közül némelyikbe a közönséget is bcvonták az előadók. Köszönjük.

Afelvételek a március 21-i koncerten készültek

Ebek veszettség elleni köte-
lező oltása 2003. április 17-én 8-
tól 10-ig a Polgármesteri Hiva-
tal parkolójában.

Külterületen: ugyanaznap 13
órától 14 óráig a Kasza-udvar-
ban (Bécsi út 71.)

Pótoltás: április 28-án 8-tól
9-ig a Polgármesteri Hivatal
parkolójában.

Az oltás díja: 1500 Ft.

orfesztivál
2wj április y-an, 14 orakor

a Pitisbí'iwj'eiwi Onkannáif/zat
ff oe Ui5m; Önlwrmányzat védrwkségt alaS,

az Ezüsthtgyi Gazslák Egytsületénfk szfrvezésébm,

mtymiitii az

Ezüsthe^yi Borfesztivált,
mtfyre mindtn crdetíddot szattettd vanmk

az ürami Öitg Sváb bomzóban.
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Pelhívás
Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat eladásra kínál kitűnő
fekvésu és gyönyörű kilátást
nyújtó, közmuvesített telkeket.
Érdeklődni lehet a 06-26-336-
028-as telefonszámon.
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PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Keiíves Szabó Janos!
Engedje meg, hogy személyes

érintettség okán néhány gondolat-
tal reagáljak a Pilisborosjenői Hír-
mondó márciusi számában megje-
lent "Az érem éle" című írására. Az
írás láthatóan a választási kampány
soran közzé tett "VIII. Parancso-
lat" alkotóműhelyének újabb szel-
lemi terméke. (A Biblia átírása
után most a 12 pont újraértelmezé-
sét élvezhettük. Remélem, hogy a
Himnuszt nem kívánja átdolgozni a
tisztelt alkotóműhely.) A választási
kampánynak azonban már régen
vége, s talán itt lenne az ideje meg-
bocsátani a választópolgároknak
azért, hogy Ont nem juttatták be
szavazataikkal a képviselő-testület-
be.

Nekem azonban nem kell meg-
bocsátania, mivel nem tettem sem-
mi olyat, amiért bocsánatot kellene
kérnem Ontől. Részemről itt vége
is van ennek a történetnek. Ami
azonban zavar, az a valós tények
hamis színben való feltüntetése: a
Pilisborosjenői Községvédő Egye-
sület jelöltjei nem programnélküli
ígérethalmazzal jutottak be a képvi-
sclő-testületbe, az egyesületünk szí-
neiben bejutott képviselők nem ko-
lomp után ballagó birkák, hanem
olyan polgártársaink, akik rengeteg
munkát végeztek képviselői eskü-
jük letétele óta falunk fejlődéséért.
Nekem pedig nincs a tulajdonom-
ban falu megnevezésű vagyontárgy.

Azt azonban kénytelen vagyok
megjegyezni, hogy az On által na-
gyon jó programnak nevezett "FA-
LUNKÉRT" Választási Program-
ban rögzített, felszíni vízelvezésre
és útépítésre vonatkozó érvényes
létesítési engedély, elvi engedély,
előtervek, megvalósíthatósági ta-
nulmányok nem lelhetők fel a Pol-
gármesteri Hivatalban. Ebbol adó-
dóan azokat most kell elkészíttet-
nünk, s csak azok elkészülte után
tudunk külső források megszerzése

után pályázni. Kár érte, mert a
Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium által a napokban kiírt pá-
lyázaton emiatt nem tudunk részt
venni.

A szakmai hozzáértésünk kétség-
bevonására az elvégzett munkánk-
kal válaszolunk: a Küllcr János pol-
gármester úr által a képviselő-tes-
tület elé terjesztett 2003. évi 118
millió forint hiányt tartalmazó költ-
ségvetési tervezetet a szakembere-
inkből álló Pénzügyi Bizottságnak
sikerült több mint 1 millió forint
mértékű többletet tartalmazó költ-
ségvetéssé átdolgoznia. Ennek a
szakmai munkának köszönhető az,
hogy a vagyonértékesítésből szár-
mazó fejlesztésre tartalékolt pénze-
inket nem hagyjuk felélni a műkö-
dés során. Történelmi pillanat ez
falunk életében, mivel a rendszer-
váltás óta nem volt olyan költségve-
tés, -mely a működést pozitív egyen-
legbe hozta volna.

Fejlesztési pénzeinket most már
fel tudjuk használni a tervezteté-
sekre és a pályázatok benyújtásá-
hoz szükséges önrész igazolására. A
költségvetés és a gazdálkodás rend-
be tétele után elkezdjük a fejleszté-
seket. Ha On le tudja küzdeni a ve-
lünk szemben támasztott ellenérzé-
seit, akkor kérem vegyen részt ve-
lünk ebben az építő munkában. A
kepviselő-testület számít mind az
On, mind Makkainé Szabó Andrea
ihunkájára a Bécsi úti Településrész
Bizottságban. Mivel mindketten
képviselőjelöltként a Bócsi úti tele-
pülésrészröl indultak az őszi önkor-
mányzati választásokon, remélem,
hogy ha nem is választották meg
Önöket képviselőnek, de most, bi-
zottsági tagként, sikerül megvalósí-
tani a közvetlen környezetük prob-
lémáit.

Udvözlettel:
dr. Fiák Isíván

Gondatlanság vagy gyújtogatás?
Napokig égett az erdó'. Eloször csak riadtan

figyeltük a felszálló füstöt. Majd meglehetosen
szorongva néztünk a Kevélyre. A falu csendjét
egyre gyakrabban verték fel a szirénázó tuzol-
tóautók. Majd a döbbenet: ez nem lehetett vé-
letlen. Minden nap: hol délelott, hol délután,
hol a szikláknál, hol a szirten, hol lejjebb, hol
feljebb - égett az erdo. Pusztultak a fák, pusz-
tult a környezet. Egyre feszültebbé vált a hely-
zet, egyre ingerültebb lett a hangulat a falu-
ban. Már bekeriiltünk az országos hírekbe is,
mindhiába. Egyre gyakrabban szólalaltak meg
a szirénák. Pedig nem késett a segítség (a tuz-
oltók volt hogy kétszer is visszafordultak egy
nap), sot magam is láttam, hogy falubeliek
ásót ragadva a tuzoltók segítségére siettek.

Ez nem véletlen, ez szándékos gyújtogatás -
vélték sokan. (Allítólag olajnyomokat találtak
az erdoben. Ezt majd kideríti a rendorség.) Ha
ez igaz, akkor felmerül a kérdés: kinek állt ez
érdekében? Ki az a gazember, aki bármely ok-
nál fogva ilyen súlyos cselekedetre szánta el
magát? Vagy talán egy piromániás beteg szo-
rakozott napokig? Akárhogy is történt, egy
biztos. Mi, akik itt élünk a faluban, kutyaköte-
lességünk megóvni ezt a fantasztikus környe-
zetet amelyben élünk, és mindent elkövetni an-
nak érdekében, hogy megmaradjon a falu, az
erdo, végso soron a természet.

(görög)

A múltkori lapszámunkban kö-
zölt Petőfí vers első sora sajnálato-
san lecsúszott a hasáb aljára, ezért
elnézést kérünk.

(aszerk)

Kedves Szerkesztőség!
Az 5. oldalon lévő szép Petőfi vers kezdő

sora leszaladt az első oszlop aljára, (Járja-
tok be minden földet... ) meglehetősen ért-
hetetlenné vált így az első mondat.

Kedves Keresztessy Péter!
Biztos vagyok benne, hogy Petőfi 1846-

ban még mentes volt az ateista-mandsta
ideológiától, s mindkétszer nagy betűvel ír-
ta Isten nevét, ahogy ezt teszik még ma is a
benne hívők!

Udv. Fáyné

Kedves Fáyné!
Isten tudja miért, de Petőfí Sándor Isten nevét kisbetűvel írta.

Mélységesen tisztelem felháborodását, de ezen még az On kedvéért sem
tudunk változtatni. Bánnennyire tetszik, nem tetszik, de jelen esetben
csak és kizárólag az irodalmi huség a perdöntő. Lehetne persze az idők
távlatából Petőfível vitába bocsátkozni, de ez talán nem a Pilisborosjenői
Hírmondó feladata. Ajánlom Onnek is az Országos Széchényi Könyvtár
olvasótermét. A könyvtárban utána nézhet Petőfí Istennel kapcsolatos
lázadó munkásságának.

Petőfi Sándor őszinte tisztelője: GörögAthéna

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Február 27-én este 46 napbarnított, kissé fáradt, móg-
is vidám sportbarát kászálódott le egy gyönyörű, fehér
buszról... A szlovákiai Vrutkyból érkeztünk, az iskola ál-
tal szcrvezett sítáborból.

Naponta négy és fél-öt órát síelhettünk egy vadonatúj,
első osztályú, minden igényt kielégítő pályán Valca Doli-
nán (népszerűbb nevén Sncwlanden), szikrázó napsütés-
bcn, vakítóan fehér, tökéletes minőségű havon.

rs

in

í.

Szálláshelyünkön, a Hotel Pietrovában nem csak az
igen kemény testedzés fáradalmait lehetett kipihenni. A
gyerekek nagy örömére pingpongasztal, biliárd, asztali fo-
ci várta azokat, akik folytatni akarták a sportszerű életet.

A tábor/ezető, Bisztrai Béla jóvoltából páratlan él-
ményben is részünk volt. Ugyanis egyik nap ellátogatott
hozzánk Erőss Zsolt, a Mount Everest első magyar meghó-
dítója, aki film- és diavetítéssel kísórt lenyűgöző előadást
tartott kalandjairól, majd kedves türelemmel válaszolta
meg a rázúduló kérdések özönét, s adta a megannyi autog-
ramot.

A táborban részt vevő 33 gyerek és 13 felnőtt közül
huszonketten még csak most ismerkedtek meg ezzel a
sportággal közelebbről, de - hála Kalácska Mihálynak, a
síoklatónknak - a hét végén már ők is indulhattak a házi
bajnokságon.

A csillogó gycrmekszemeket látva, a csilingelő kacagá-
sokat, örömujjongásokat hallva elhatároztuk, hogy szcret-
nénk hagyományt teremteni, minél szélesebb körben meg-
kedveltetni ezt a téli sportágat, illetve lehetőséget nyújta-
ni a gyakurlásához.

Ezúton is kös^önjük a tábornak nyujtotl támogatást:
Farkas István patikus úrnak a nagy gondossággal és körül-
tekintéssel összeállított gyógyszercsomagért; és a Nebuló
Alapítványnak a síverseny jutalmaiért.

Reméljük, jövőre is hasonlóan ercdményes, jó hangu-
latú sítáborról számolhatunk be.

Ribánc Horváíh Enikő
Riba Ferenc

Iskolabővítés II. ütem

Nagy örömmel tájékoztatunk mindcnkit, hogy az iskola
2003. március 19-én hivatalosan mcgkapta a használalbavételi
engedélyt. Ezzel a felújítás II. ütemc készült el, bár a "körlet'
rendezós csak áprilisban fog nicgtörténni.

Három év után végre az iskola épületében kulturált körül-
mények között étkezhetnck a gyerekek. Nemcsak ebédlővel, ha-
nem két szaktanteremmel és egy tanteremmel bővültünk - így 11
osztályt lehet elhelyezni.

A szükségtantermek felszabadulásával lehetőség nyílt néniet
nyelvi kabinet kialakításra, valamint logopédia-pszichológia szo-
ba berendezésére.

Megépült két új vizesblokk, amelyekből sajnos nagyon hi-
ányzik az ablak.

Gyerekek és felnőttek szorgos munkával rendezték be az új
és régi termeket.

Köszönjük az Onkormányzatnak a beruházás finanszírozá-
sát, Küller János Polgármester Urnak a fáradozását.

Köszönjük a szülőknek megértő támogatásukat, türelmüket.
Köszönjük az Egyházközségnek és különösen Szimeth Géza

kántor úrnak a segítségét, melyet az ebédlő "befogadásával"
nyújtott.

Köszönet a pedagógusohiak, hogy a három év alatt zajló
építkezés nehézségein a gyerekeket átsegítették - ez néha na-
gyon küzdelmes volt.

Kívánok sok boldog percet, órát, napot az új épületrészben
az idejáró gyerekeknek és az itt dolgozó felnőtteknek egyaránt!

Papp Józsefné
igazgató

Sikeres matekosok

A Zrínyi Ilona matematika verseny néven megismert rangos
országos versenyen évek óta részt vesznek és jól szerepelnek a
pilisborosjenői gyerekek.

Józsi "bá" - Mocsári József matematika-fizika-számítás-
technika szakos középiskolai tanár - lelkesen és nagy szakérte-
lemmel készíti fel diákjait a "próbatótclre". Segítői ebben a
munkában az alsós kollégák is.

Tudvalévő, a inalek "nehcz dió"; sokrétű tcmaükájából a
szakkörösöknek sikerült jó néhány "szeletkét" megismerniük,
mint az eredmények mutatják, nem is akárhogyan!

A 2003. fcbruár 28-án rcndezett versenycn, mclyen megyei
szinten 196 iskola 4769 tanulója vett részt, az alábbi eredmények
születtek:

Egyéni versenyben
Gergely Enikó' 7. osztályos tanuló V. lett 747 tanuló közül.
GalÍa Dániel (3/b) VII.,
Kopcsay Zoltán (3/b) X. helyezést ért el 884 tanuló közül.
(Felkészítő tanár: Dienes Dóra).

Csapatversenyhen
a 3. oszt. több mint lüö csapatból III. lett, országosan XII.
a 7. oszt. több mint 100 csapatból a VIII. helyct szcrczte meg
Minden tanulónak köszönjük a versenyen való reszvótell!
Gratulálunk a nyertescknek, büszkék vagyunk rájuk!
Kösxönjük a felkészíto pedagógusok nagyszerű szakmai

munkáját, mellyel a tanulók sikercit lehetővé tették.
Papp Józsefiié

igazgatö

AIbérieteí keres PHisborosjenőn hossza távra juniusi-jüliusi koltózéssel e^edülátlo, dolgozó nő . Tel: 336-631
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12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Konténeres szállítás

SZOMORAJENÖ
teherfuvarozó

Telefon:
06-309 427-922
06-309 840-062

1 . OR ÖS
.
iNÜELC

Dr. MolnárAttila
T: 06 26 360 919; 06 30 984 66 92

ifj. Dr. Molnár Attila
T: 06 26 360 919; 06 30 964 21 60

Cím: Solymár,
Tersztyánszky u. 120.

Rend. idő: kedden 14-19 ó;
szombaton 9-12 ó.

Mutéti nap:
csütörtökön 8-12 ó.

^ no P -i^'er of Dre^fns

AZ UJ jflCCORO

Megérkeztek a HONDA legújabb újdonságai:

ACCORD, ACCORD TOURER, JAZZ
LS, CIVIC DÍDEL

kcióinkról érdeklődjön kereskedésünkben!

R
TENNO AUTÓHAZ

1037 Buttapast, Bojtár u.

wjfai: 3n-vo-n w. - ws-íi-n: lu-n-w

E-maÍI; hQn_i_?íícjíno ^§_x^;ert. >:h u

Weh: w^ .'.'. rT ű?itía?cr!"o. hi

KONTÉNERES
töfmelék és fotyóáru szállítás,

4 m3-6 m3-8 m3-es, ajtós
konténerekkel, kedvező ároni

Gépi földmunka, ingyenes fótcifeftöttés.

06-20-390-47-28

Lépcsők, párkányok, épületdíszítö elemek,
térszobrok készítése műkőből, terméskőből,

gránitból egyedi elképzelések szerint is.
Cím:Urömiút 015Hrsz.

Telefon: 06 26 720 075,
Mobil: 06 30 944 2305, 06 30 989 4709

Jr
hásl'ar ásl qépek Jauíi'ás

~^., tapétázó

Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek, Hajdú gépek javltésa.

DÉKÁNYIMRE, Budakalász, JózsefA. u. 37.
Tefefon: 06-26-341-759 Mobii: 06-20-938-5373 r

E

30-992-6661

ÍIEI3IBEIBIBIBIBIBIBIBIBIBT3I5P (al

liÍRMONDO

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó:
A képviselo-testület Kutturális és Spurt Biaottsága

Föszerkesztő. Görög Atfaéna
SzerkesztSbizottsíg'

dr Piák István, Kcresztes&y Péter, Kozáry Vilmos
A szerltesztoség a'me:

2097 Pilisborosjeno, Ezüsthegyi út 26.
E-maá: mediamistRmail. datanet. hu

Tipográfía és nyomdai rouskák: Római Bt.
Megjelenik: havonta, lapzárta minden hőnap 25-éa.

Kéziratoliat e-mailben vagy flopyn fogadimk el
Efigedélyszám: 3.4. 1/463/2/1999

Terjeszti a Magyar Posta

1 Új szelek fújnaik a Suzuki Rómainál! |
§
1

§
!
s

Aprilistól rendelhető új modelljeink az

s, Liana és továbbra is a Wagon R+I

ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR!
Már 15% önerotői és alig 20.000 Ft havi törlesztő részlettel!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu. www. autodata. hu, www.vezess. hu

Telj'es körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

iIBIB!5I5I3I3I3IEEIBf51EI51SEP B

1
1

1
!
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Tisztelt ilisborosjenői olgárokí /

Hetek óta tűzeseteivel szerepel Pilisborosjenő a mé-
diában. Szinte naponta szólnak a szirénák, amikor önkén-
tcs tűzoltóink, a segítségükre érkező kömyező települések
tűzoltói és az állami tűzoltóság oltásra vonul.

20 eset történt már, de a szám sajnos nem lesz pontos,
mire a Hírmondó megjelenik. IIyen gyakorisággal sem vé-
letlen, sem gondatlanság nem fordulhat elő. Néhány eset-
ben a szakemberek gyúlékony anyaggal való locsolás (pl.:
gázolaj) nyomait is megtalálták.

Minden bizonnyal gyújtogatás történik.
-Figyelő ügyeletet szerveztünk tűzoltók, polgárőrök

és más pilisborosjenői lakosok segítségével.
- Már az első esetek után rendőrségi feljelentést tet-

tem. A nyomozás több szálon folyik. Megértik ugye,
ha erről nem számolok be részletesén? A nyomozás
eredményességének rovására mehetne.

- Kapcsolatba léptünk az erdőgazdasággal is, hogy
együtt még többet tehessünk a tüzek megelőzése,
ha már bekövetkezett, akkor mielőbbi olthatósága
érdekében.

-Hamarosan dönt a testület az önkéntes tűzoltó
egyesület 2003. évi önkormányzati többlet támoga-
tása tárgyban, hogy tönkrement eszközeiket pótol-
hassák.

Onkéntes tűzoltó egyesületünk és polgárórségünk
minden lehetségest elkövet. A nagyon nehéz terepen, tűz-
csapoktól távol és nagy nyomást igénylő magasságokban is
sikerült ez idáig minden tüzet megfékezni, mielőtt kataszt-
rofális méreteket öltött volna.

Köszönet tuzoltóinknak és polgárőreinknek
áldozatos és veszélyes munkájukért, ésa lakosságnak isaz
eddigi segítségért.

FELHÍVÁSSAL FORDULOK PILISBOROSJENŐ
LAKÓIHOZ

Még többek segítségét kérem! A tüzek megelőzé-
se, a gyújtogató kézrekerítése közos ügyünk. Kérem,
hogyjelentkezzen, aki rész vállal a figyelő ügyelet fel-
adatából, hiszen a polgárőrség és az önkéntes tűzoltók
létszáma kevés hozzá, hogy folyamatos ügyeletet tart-
hassunk több helyszínen. Aki ilyen feladatot nem tud
vállalm, azon polgártársakat is kérem, hogy még na-
gyobb gondossággal ügyeljenek közvetlen környezetük
biztonságára.

Tartsák be - az országosan elrendelt - tuzgyújtási
tilalmat!

Szervezéssel kapcsolatos javaslatot, ügyeleti rész-
vételi vállalást, gyanús körülménnyel kapcsolatos beje-
lentést a polgánnester és a polgárörség mobilszámain
várunk:

Küller János polgármester:
Ihos János polgárőr parancsnok:
A polgárőrség számai:

vagy

06-20-45-49-408
06-30-43-67-613
06-20-33-37-387
06-20-34-30-321

Tűz, füst észlelésről Pilisborosjenő Onkéntes Tűz-
oltó Egyesülethez kérünk azonnali bejelentést:

Kucsera Lászloegyesületi elnök: 06-30-25-48-772
Komlós Tibor OTE parancsnok: 06-30-34-64-911

Egy polgártársunk 100 000 Ftjutalmat ajánlott fel
a nyomravezetőnek.

A bejelentoknek, a nyomravezetőnek névtelenséget
biztosítunk!

KüllerJános polgármester

Amnesztía és kedvezmények

Siker

Tfízgyújtási tílalom

A kitelepítés évfordulóján

Pünkösdi hajnal

^-
^lamit sugok a fíile^ie

Easusthegyi borfesztivál

Az őszi gólkirálynők II.

Gyereknap

Képviselői fogadóórák



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Nyugodtan állíthatjuk, hogy Boros-
jenőn befogadtuk a fenti fogalmakat,
és éltünk is a lehetőséggel. Mint köztu-
dott, az önkonnányzat a jövőbeni adó-
morá! megteremtése érdekében am-
nesztiát és kedvezményeket hirdetett
az adóhátraiékok és a múltban be nem
vallott adók tekintetében. A beérkezett
bevallások és a befolyó adóbevételek
első áttekintéséből látható, hogy sokan
éltek a lehetőséggel, és rendezték
múltbeli adósságukat. Az adatok fel-
dolgozása és könyvelése, elemzése még
folyamatban van, de az újság követke-
ző számában már részletekkel is szol-
gálhatunk az új adórendelet "számsze-
rű" fogaátatásával kapcsolatban.

Két fontos megjegyzés még idekí-
vánkozik az adókkal kapcsolatban. A
meghirdetett kedvezmények csak akkor
érvényesek, ha a kiküldött határozatok-
ra időben megtörténik az adó befízeté-
se! Másrészt pedig a nem rendezett
adóhátralékok tekintetében egy önálló
bírósági végrehajtó kezdte meg a mun-
káját az önkormányzat megbízásából.

Az amnesztia és a kedvezmények
kedvező fogadtatása adta az ötletet,
hogy egy régóta húzódó probléniát, a
csatoraarákötések, érdekeltségí díj be-
fízetések, és szennyvíz kezelésének
ügyét is hasonló módszerrel kellene
megoldani.

A problémák: a rendelkezésre álló
adatok szerint a kb. 1300 vízfogyasztó-
hoz képest alig 800-an (!!) rendelkez-
nek hivatalos csatoma rákötéssel; van-
nak "fekete" rákötések; van, aki fizet
csatorna díjat, de nem fizetett a bekö-
tésért; és van, akinek keletkezik
szennyvize, de semmit sem fizetett. Pe-
dig egy érvényben lévő 1998-as helyi
rendelef szerint minden ingatlan tulaj-
donosa köteles elszámolni az ingatla-
non keletkezett szennyvíz kezelésének
módjáról.

A rendelet szigorú végrehajtása és a
probléma hatékony megoldása szülte
azt az ötletet, hogy akkor lehet ezt a
kérdést korrektül kezelni, ha először
minden érintett ingatlan tulajdonos le-
hetőséget kap arra, hogy záros határ-
időn belül saját maga, saját elhatározá-
sa szerint rendezze az ügyet. Ezt pedig
szintén úgy lehet elémi, ha először am-
nesztiát hirdetünk és kedvezményeket
nyújtunk.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a
cikk megírásának pillanatában ezek
még csak konkrét tervek, de a hamaro-

san megszülető képviselő-testületi ha-
tározatot követően minden információt
és a végrehajtás módját is azonnal meg-
osztjuk a lakossággal egy külön kézbe-
sítendő információs szórólap segítségé-
vel.

A teívek szerint ez az új rendszer két
problémát érint.

l. A keletkezett szennyvíz kezelésé-
nek problémája.
Azokat érinti, akiknek a szolgálta-
tó bármely okből az ivóvíz fogyasz"
tással egyidőben nem számlázott
szennyvízdíjat 2002-ben. Ők ezt
egy meghatározott időpontig (a
tervek szerint 2003. június 15-ig)
önként bejelenthetik, ós kamat
megfizetése nélkül, a teljes 2002.
évre terjedő időszakra a (vízfo-
gyasztás alapján számított)
szennyvízdíjat részletfizetéssel ki-
egyenlíthetik. Aki pedig még egy-
általán nem csatlakozott a csator-
na hálózatra, de ezt a fenti idő-
pontig megteszi, szintén kedvez-

ményes elszámolásra számíthat a
múltra vonatkozóan.

2 A csatoma rákötési díj meg nemfi-
zetésének problémája.
Azokat érinti, akik rendelkeznek
rákötéssel, de - feledékenység-
ből, tévedésből,vagy "csak úgy" -
még nem fizették ki a 180 000 Ft-
os lakossági érdekeltségi egysé-
genként kivetett díjat. Ok is je-
lentkezhetnek önként a fenti idő-
pöntig, és késedelmi kamat és
egyéb bírságok megfizetése nél-
kül, hat hónapi részletfizetéssél,
vagy akár egy összegben fizethe-
tik meg a díjat.

Természetesen ennél a rendszernél
is érvényes lesz, mint a nem rendezett
adóhátralékok esetében, hogy az am-
nesztia és a kedvezményekre meghatá-
rozott határidők leteltét követően a
"tartozók" szigorú elszámolásra és ha-
tározott eljárásokra számíthatnak.

Marosi László,
a Pénzügyi Bizottság elnöke

LAKOSSÁGI PÉNZT ?ÁT ÉRINTO SIKER
A sternek biztosan mtBdenki tud ör&bi, {tíne, ha anaak erectai énye sokakat érint.

Itt aiost e^ oiyaa sfterről tst&wái beszáaotai a Kedves fflvasónak, ami tulajdoaké|yen
minden bwoi}enői ldc< érinthet: M03. m^us 1-tffl C8ÖKKEN A CSAT( NAMJ!

A történet onnan indiilt, h<^ pár héttd a v&Rtá<)k után 2W2 ncweaberében a
^My^tíisztfeS telep flzeaeteet^e tewéfliw kereste meg a képviseiő-testületet a Pd-
gáraester úr kffevetítésével. LevelébeH a 2003. évi szenayvízdíj mértékére tett javasla-
tot, mivel a d^caspSa^ó hatóság ebben az esetbes a hcfyi k^pwelő-testükt. Akkori
számftásai szerinttórte, hc^y a sanqwíz^ 2003. jamár Hől (213r Ft+ÁFA) 238,60
Pt mértéb-e legyen aegemeNe. A képvi^B-testatet akkor dgf döntött, bogy nem fo-
gadja el az ajánlatot, és sajít száBiításokat, kaBmlációkat készft, aeiyek egy későbbi ár-
tárgyalás aiapját szolgá&a^tíe. Az árafc kiahtótÁsával a Pénzagyi Bizottságot bfzta meg.

A t5bbszöri adatkérés és levélváltás után WÖ3. április 10-én ültek tár^alóasztaltoz
a felek. Az önkormányzat részérffl a Potgármerter ár, a Mfiszatí Bizottság, a Jogi Bi-
zottság és a Pénzügyi Bizottság képn^lfii, a DMW részérői a mfiszaki igazgató és az
öikOTmányzati szArefereas kezáte iwg a tárgraláKAat. A tárgyalás végére kedvező
CTedmény szütetett: a DMKV dfogatta az<> érvealEet, hoy a fahi érdekÉbeB közwen
kell tBl^donosnak és szolgátotóaak ̂ aránt miinká&odaia és elfogadta a katfai lád-

órikat.

Mitjetatí ez a lafcres^i pénzt&xA ériatve?
Szennyvízd^ 2tt3. áprffis3<Ng: 1%,50 + 2332 (ÁEA) = 222^8 Ft/m3
Szem^vfadq 2003. május 01-tői; 17930 + 21,54 (ÁFA) s 281.M Wws

2l^eFt/m3

Ha pedig az eredetüeg javanlt, aegemett mértékfi 238,60 Ft/m1 dfjat vesszük ala-
pul, akkor a "csökkeBés" aértéke 37,tt R/m3!

Valljuk be, a mai vüé^ban, atol sajnos még szmte mindenaek felfelé szökik az ára,
ipzáa komofy sifeerkéat köayveüietjük el, togy egy k&züzenri díj közel 10%-os cx>k-
keatését éBtetjük meg nundaa^iani.

Mamsi László,
a Pénzagyi Bizottság elmie
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Hetck óta ég az erdőnk. Néha
naponta kétszer tobban fel a láng
a Kevély oldalában. Tűzoltóau-
tók szirénázására riadunk, s az
emberek egyre nagyabb döbbe-
nettel állnak a tény előtt: valaki
Srújtogat.

Az erdő ég. Az erdő fél. Áz er-
dő némán és tehetetlenül szen-
ved. Mindez a fejünk felett törté-
nik - szó szerint és átyitt értelem-
ben is. Egyre növekvő indulattal,
de tehetetlenül nézzük a tűzoltók

, és az ismeretlen tettes közt folyó
párbajt.

Pedig mi, emberek hangot ad-
hatunk az erdő néma panaszá-
nak. Mi, itt lakó emberek tehe-
tünk azért, hogy megvédjük az
erdőnket, a fáiakat. Mi boros-
jenői lakosok, felébredhetnünk
és összefoghatnunk azért, hogy
véget éijen az erdő szenvedése.

Javaslataink a következők:

- Kérjük fel az Önkormányza-
tot, hogy egy héten belül
tartson nyilvános lakossági
fórumot, ahol a falu lakói
részletes tájékoztatást kap-
nak arról, mi történt eddig
annak érdekében, hogy meg-
állítsák a gyújtogatást. Mit
tesz a rendőrség? Van-e va-

3f

lamilyen eredmény? Segít-
hetjük-e valahogyan a rend-
őrség munkáját? Mke figyel-
jünk? Mit jelentsünk? Lehet-
ne-e őrséget szervezni?

-Gondoljuk át közösen, mi-
lyen egyéb eszközeink van-
nak! Ha például a gyújtogató
naponta lángra lobbantja az
erdőt, nem kellene-e nekünk
naponta egy meghatározott
órában összegyűlnünk a
templombao, vagy a Kálvária
dombon, és közösen imád-
koznunk az crdőért? Vagy
mondjuk nem lehetne-e ju-
talmat ajánlani a nyoxnra ve-
zetőnek? Ha összegyulnénk,
bizonyára sok értelmes javas-
lat hangozna még el!

Kedves borosjenői polgártársa-
im, ősszefogásunkkal megteremt-
hetjük azt az erőt és azt a figyel-
met, amely megállíthaija az
erdőnk tönkretételél. Ennek az
összefogásnak a pecsétje azonban
ne az ismeretlen grújtogató elleni
gyűlölet legyen, hanem az erdőnk
iránti szeretet. Az, ami most tör-
ténüc, ébresszen rá miiiket a kör-
nyezetünk iránti személyes fele-
lősségünkre. Mindannyian tehe-
tünk valamit, hitünk, meg^őző-
désünk és erőnk szerint.

VsJteAAJA^-- K^^^ ^a-l ^f^"^
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Tisztelt AIlampolgárok!

A Földmuvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium általános

tíízgyújtási
tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatko-
zik:

- az erdőkre (a kijelölt tűzra-
kó helyeken is)

- az erdők 200 m-es körzetére
/ beleértve a kiskerteket is /

- az utak és vasutak körzetére,
az azok melletti fásításokra.

A rendelet a visszavonásig ma-
rad énrényben!

A visszavonásról a médiumo-
kon keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabály-
sértési eljárást von maga után.

A nemkívánatos tűzesetek

megelőzése, a köz- és magánva-
gyon védelme érdekében kérjük
Onöket, hogy a tilalomra vonat-
kozó előírásokat tartsák be.

Vörösjános tű. alezredes sk.

tűzoltóparancsnok

avagy a nagysebességű
Internet

Sajnos, lapzártáig még csak
harmincan küldték el jelentke-
zésüket a postaládákba bedo-
bott szórólapokon.

Ha valaki úgy gondolja, hogy
csatlakozna az ADSL típusú
szélessávú intemet elérési lehe-
tőséghez, még megteheti. A
gyorsaság kedvéért adunk egy
e-mailcímet, ahová küldje el ne-
vét, lakcímét, telefonszámát. Ar-
ról, hogy mit kínál az ADSL, a
Községvédő Egyesület pbj.hu
honlapján olvashat. Az e-mail
cim:

varsi@hu.inter.net

Atbérletet keres Pilisborosjenőn hosszú tímra júniusHúUusi költozéssel egyediiláltó, dot^uó nő . 1eh 336-631
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Mélyen tiszteü hölgyeim és uraim!

Engem ért az a megtisztelés, hogy a Pilisborosjenői Német Kisebbségi Önkor-
mányz.at nev.ében megemlékezh. etem az 57 év előtti kitelepítésról és megoszthatom
önökkel ezzel kapcsolatos gondolataimat.

A faiunk néhány száz éwel ezelőtti törtéaetéből tudjuk, hogy német földről őse-
inket a törok dúlta és elnéptelenedett Magyarországba behívták. Igen nehéz körülmé-
nyek között több generáción teresztül virágzó mezőgazdasági falut_hoztak letre E kör-
nyek más németajkú faluival együtt szorgalmukkal elérték, hogy Budapest legjelentő-
sebb élelmiszer ellátói lettek, fejtettek követ, szállítottak fát és adtak kézművességet a
fovárosnak.

Megtartották német anyanyelvüket és kultúrájukat, többségük a ma^ar nyelvet
alig, vagy csak jellegzetes akcentussal beszélte, de magukat magyamak tartották. Ma-
gyárországot szívükben és tudatukban "édes hazájuknak" tekintették. Ha a sors ugy
hozta életüket is adták a magyar hazának. Bizonyíték rá az elso és a második világhábo-
ró 130 halottjának hősi emlékmuve a templom mellett. Az áldozatok száma majdnem
elérte az akkori lakosok 10 %-át.

A II. Világh.áború végét mindenki yárta már, hiszen halottainkon kíviil Budapest
szömyű bombázásának közvetien szemtanúi is voltunk. 1944 év végén a háboró frontja
elérte falunkat. A szoyjet csapatok egy részét itt is elszallásolták, és mint mindenhol ná-
iynk is innen élelmezték magukat. A falunak létszükségletét jelento állatáBományt és
élelmiszei tartalékait felhasználták, vagy elvitték. Tulajdonképpen mindent elvittek, ami
mozgatható volt. A házakat felforgatták, és jaj volt annak akinél valamit eldugva meg-
találtak. Több mint 500 tehénből egyetlen egy maradt életben, eldugva és befaiazva két
házközött.

Az egykor ply gazdag falu máról holnapra élelem nélkül maradt. Miben remény-
kedtek az itt élők? Reménykedtek és bíztak abban, hogy szorgalmukkal, munkaszerete-
tüklcel új'ra felvirágozzák Pilisborosjenőt, hozzajárulnak az ország, Budapest új'ra talpia
állításátíoz, cs.ak béke legyen. Bár suttogtak mindenféle rémtörténetekrol, Szoyjetunió-
rol, kolhozról, csajkarendszerrol, találgatták, hogy lesz, mint lesz, azonban ami szörnyű-
ség reájukvárt, arra még rémáimaikban sem gondoltak.

1945 végén az akkori konnány rendeletben egyes németek kitelepítését határoz-
ta el. Erröl a falunk lakossága még nem értesült. A rendelet megalkotása után hamaro-
san végrehajtási utasítás is készült, amelynek első áldozatai a budaörsi németek elso
csoportja volt. 1946. január 19-én kora hajnalban a rendőrség körülzána Budaörsöt és
a hazakból hangos dörömböléssel álmukból felriasztották a kitelepítendő németek első
csoportját. Rövid időt engedve egy batyura való szemétyes holmij'uk összeszedésére,
kényszerittették őket házuk elhagyására.

Mintha villám sújtott volna falunkba, úgy értesültek a megdöbbentő hírre a boros-
jenoiek. Közben már folytatódtak a közeli falvakban a kitelepítések. Már nem a buda-
orsi éjszakai fellármázással, de a tényen mit sem enyhíve Békásmegyer, Budakalász,
Pomaz, Csobánka, Solymár, Uröm német lakossága került sorra.

A falunkban is megjelent a Nemzeti Bizottság és megalakítva a Kitelepítéséi Bi-
zottságot, közöseh elkészítették a kitelepítendők névsorát.

Milyen szempontok szerint? A kormányrendelet szövege szerint az köteles "el-
hagyni".az oiszágot, aki a 41-es összeírás alkalmával német nemzetiségűnek vallotta
magát, aki a Volksbundnak tagja volt, stb., stb. A gyakorlat beigazolta, hogy a legtöbb
esetben a vagyon számított.

A névsor elkészült azt és április elején a Községházán közszemlére kifüggesztet-
ték. A listán lévők egy része mentelmi kérvényekkel futkosott, igen kevés sikerrel. Az-
tán elkezdődtek a szigoróan meghatározott méretű faládák gyártása. A falunkat a rend-
őiség körülzárta. A "szerenesésen" itthon maradőknak tilos volt bármiféle ingóságot át-
adni az itthon maradó néhány szomszédnak, rokonnak.

1946. április 27-én egy szombati napon mdult el a kitelepítendők első csoportja és
az ürömiek második csoportjával közös vonat várta oket Solymár Vasútállomásán, ahol
"bevagonírozták" őket marhavagonokba. A második csoport május 2-áu indult el a
nagykovácsiakkal együtt ugyancsak a solymári vasútállomásról, ugyanolyan embertelen
körühnények között.

Nehéz évek kezdődtek mind a kitelepítetteknek, mind az itthon maradottaknak.
A kitelepítés a szétszakított családok, rokonok, barátok lelkében gyógyíthataüan sebe-
ket ütött, amelyeket az évek multán jobbra forduló sorsuk csak enyhíteni tudott, de vég-
kgesen megszüntetni nem.

Itt állunk most a kitelepítési emlékoszlop előtt és talán már mmdnyájunkban
megfogalmazódott a kérdés: nem kellene inkább megbékélnünk, felejtenüak?

Megbékélni igen, de felejteni nem. Nem szabad elfelqteni a második világhábo-
rú "divatját", amely végigsöpört Európában, a marhavagonok emberekkel teli vonatjait,
ami más esetben a biztos halálba vitte "utasait", a házukból és hazájukból eluzött em-
berek tömegét.

Miért nem szabad felejteni? Hogy okulva a múlt hibáüi ne fordulhasson elő még
egyszer, sem a mában, sem a jövoben az emberi szabadságot és méltóságot megtipró
cselekmény.

Most azokhoz szolok, akik szabad elhatározással lakóhelyiikké választották ezt a
fatut, tekintsék őseink faluszerétetét példaképül et, és a továbbiakban is éljüak békes-
ségben egymás mellett.

Emlékezzűnk, és koszorúzással tisztelegjünk mindazohiak, akik már nem élnek
és nem nyugodhatnak szeretett szülőföldjükben.
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Meine sehrgeehrten Damen undHerren!
Ich habe die Ehie, im Namen der Deutschen Minderheitsselbstverwaltung

Pilisborosjenő, der vor 57 Jahren geschehenen Vertreibung der Bevölkem Weindorfs
mit einer Rede zu gedenken, und Sie emzuladen, meinen Gedanken zu folgen.

Aufgmnd der schon emige Jahrhunderte alten Geschichte unseres Dorfes wissen
wir, dass unsere nach Ungarn gerufenen Ahnen aus deutschen Gebieten gekommen
sind. um das von den türldschen Horden verwüstetes Land wieder aufzubauen. Erst

nach einigen Generationen gelang es ihnen unter schwierigen Umstanden ein blühen-
des Dorf zu schaffen. Zusammen mit ihren deutschsprachigen Landsleuten der
Umgebung wurden sie die bedeutsamsten Lebensmittelversorger der Hauptstadt,
welcher sie auch zusátzlich mit dem notwendigen Baumaterial, Steinen und Holz ver-
sorgten.

Sie bewahrten ihr deutsche Muttersprache und Kultui. Die Mehrheit sprach zwar
nur gebrochen ungarisch mit kaum zu überhörendem Akzent, aber sie hielten sich für
Ungam. Sie hielten Ungam aus innerer Uberzeugung für ihr "geliebtes Vaterland".
Wenn das Schicksal es wollte, gaben sie auch ihr Leben fiir das Vaterland, Dies bezeu-
gen die 130 Soldáten (etwa 10% der damaligen Bevölkerung), die - wie am Helden-
denkmal zu sehen ist - ihr Leben im Zweiten Weltkrieg hiagaben.

Das Ende des II. Weltkrieges ersehnten alle, hatten wir doch auBei unseren durch
Gefallenen, die schreckliche Belagerung und.Zerstörong unserer Hauptstadt hautaah
miterlebt. Eniie 1944 erreichte die Kriegsfront unser Dorf. Die mssische Annee hat
sich für Monate hier auch einquartiert und sich von hier aus mit Lebensmitteln ver-
sorgt. Das Heer hat den Viehbestand beschlagnahmt und die Lebensmittelresen'en
konfisziert. Was nicht niet- und nagelfest war wurde mitgeaommen. Die Wohnungen
wurden durchsucht und Wehe denen, wo maa etwas gefunden hat! Von den etwa 500
Kühen blieb nur eine einzige, die meines Onkels, weil sie ejngemauert, übrig.

Das emst so reiches Dorfwar sozusagen von heute auf morgen seiner Versorgung
beraubt. Worauf hatten die am Leben Gebliebenen ihre Hof&iung gesetzt? Sie hofften,
dass sie mit ihrem FleiB, mit ihrer Arbeit in Kürze wieder ein blühendes Weindorf
schaffen. Ja, sie tmgen selbst zum Wiederaufbau des Landes und der Hauptstadt bei.
Obgleich es schon zahlreiche Gerüchte über die sowjetische Gesellschaftsordnung, von
den Kolchosen und dem Kommunismus gab, so übertraf doch, was dann kam, an
Schrecken schlicht alles.

Ende 1945 hatte die damalige Regierung durch einen Eriass die Aussiedlung
einzelner Deutscher angeordnet. Davon ist das Dort zunachst nicht informiert worden.
Dem Erlass folgte bald die Anordnung zu seiner Durchfuhrung. Zum ersten Transport
gehörten Deutsche aus Budaörs. Die Polizei umzingelte das Dorf am frühen Morgen
des19. Januar1946. Die Auszusiedelnden wurden aus dem Schlafgerissen. Sie erhiel-
ten nur wenig Zeit, um das Wenige und Nötige zu packen und das Haus zu verlassen.

Wie ein Blitz schlug diese schreckliche Nachricht hier im Dorf ein. Inzwischen
kamen bereits die umliegenden Dörfer zur Aussiedlung an die Reihe. Obgleich die
Vertreibung nicht mehi nachts geschah wie in Budaörs, so hat sich doch an der Hárte
der Durchführung in den Dörfern der Umgebung, Békásmegyer, Budakalász, Pomáz,
Csobánka, Solymár, Uröm, kaum etwas geándert.

Auch in unser Dorf ist dei sog. National Ausschuss eingetroffen. Es wurde
zunáchst ein Aussiedlungsausschuss gebildet, der die Liste der Auszusiedelnden fest-
slegte.

Nach welchen Gesichtpunkten wurde ausgesiedelt? Der Regierungsverordnung
zufolge hatten jene das Land zu verlassen, die sich bei der 1941er Volkszahlung als
Deutsche registrieren liefien, sodann Mitgiieder des Volksbundes waren usw. usf. In
Wirklichkeit war in der Regel das Vennögen der Grund für die Austreibung.

Die Liste wurde dann im Gemeindehaus veröffentlicht. Einige reichten Antráge
ein, um bleiben zu können, aber dies gelang nur wenigen. Dann begann das grofie
Rüsten auf die Reise, das Anfertigen von genormten Holzkisten und das Packen des
Notwendigsten. Das Dorf wurde von der Polizei umstellt. Den "Glücklichen" nicht aus-
gewiesenen Nachbahren, war es strengstens üntersagt, Hinterlassenes anzueignen.

Am 27. April 1946, einem Samstag fuhr der erste Teil der Ausgesiedelten aus
Weindorf zum Bahnhof nach Solymái, wo bereits der aus Viehwagons zusammengeset-
zter Zug wartete. Der zweite Transport folgte am 2. Mai ebenfalls von Solymár, aus
unter den gleichen unmenschlichen Bedinguagen.

Es folgten schwere Zeiten sowohl für die Vertriebenen wie auch für die
Gebliebenen. Die Vertreibung hat zwischen den auseinander-gerissenen Familien,
Verwandten uad Freunden tiefe Wunden hinterlassen. Diese sind zwar alünáhlich
geheüt, aber die Narben blieben.

Wir stehen nun vor dem Denkmahl der Aussiedlung. Vielleicht tauchte schon bei
jedem von uns dei Gedanke auf, sollten wir uns nicht mit dem Vergangenen versöhnen,
und das Geschehene endlich vergessen?

Versöhnen ja, aber vergessen nicht! Die Praktiken des 2ten Weltkrieges dürfen
nicht vergessen werden - eine <Mode> die ganz Europa erfasste, die Menschen wie
Herden in Viehwagons gepfercht teils dem sicheren Tod, teils der Fremde auslieferte.

Warum dürfen wir nicht vergessen? Damit wir aus den unmenschlichen Fehlem
der Vergangenheit lernen, sie, diese Niedertracht und die Freiheit des Menschen ver-
achtende Taten, nicht zu wiederholen, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft.

Mit unserer Kranzniederlegung ehren und erinnem wir uns, an all diqenige, die
fem ihrer geliebten Heimat gestorben sind.

MayerRóbert

Gondolatok a kitelepítés 57. évfordulóján
A nemzetiségi lét kettős identitásának tartalmát csak

mindenki saját maga tudja pontosan meghatározni. A szü-
lők, nagyszülők, a távolabbi ősök tisztelete, a hagyományok
megőrzésének, átadásának belső késztetése együtt jelenik
meg a magyar himnusz szellemének elfogadásával.

'Mindaddig, amíg az egymásrautaltság, a gondközösség
és napi kapcsolati efemekjellemzik a többségi és kisebbsé-
gi neínzetreszek együttélését, nincs igény a megkülönböz-
tetésre. Ha azonban a történelem tanulságaival visszaélő
politikai ambíciók teret kapnak, az egyensúly felbomlik, az
ertelem, a józanság, a béke építő logikáját, az elemi embe-
riességet a gyűlölet és a szégyentelen megtorlás váltja fel.

"Í946 április 27, a Húsvét utániszombat, az ürömi búcsú
szombatja. Ezen a napon csatolták a második ürömi transz-
porthoz a borosjenőiek első csoportjat.

Megkezdődött az 1691 óta a falut építő német lakosság
85%-nak kitelepítése. az 1300 ember sorsát meghatározó
rendeletet a "kundgebung-tudnivaló" plakátról ismerhette
meg először a falu lakossága. néhány héttel később a
traiíszportok két hulláma alatt vált valósággá az addig el-
képzelhetetlen lelki és fízikai szenvedés.

A családok mára már gyakran vegyes etnikai összetéte-
le a közös sorsban történő összekovácsolódás záloga, a kü-
lönböző korszakok feszültségeinek oldódását segíti. a felej-
tés a háborút és a kitelepítést megéltek számára csak a túl-
élés emberi kényszereiből ered. egy ilyen évforduló mind-
annyiunkat meg kell, hogy erősítsen hitünkben a háború és
minden háború értelmetlenségéről, mindenkit egyformán
sújtó tragédiájáról. Fel kell mindenkmek magában tenni a
kerdést: megteszek-e mindent a a béke érdekében, tudato-
sítom-e utódaimban kellően a háború borzalmait, felválla-
lom-e a megelőzésnek ezt az alapvető, mindannyiunkat
kötelező nehéz feladatát akárcsak a családi környezetben?

A tegnapi kitelepítési ünnepséget az eseményeket
megélők es az utódok érzelmeinek harmóniája jellemezte.
a sváb hagyományok és a magyar kultúra szoros kapcsola-
tát a kétnyelvű prédikáción túlmenően a megemlékezések,
az esti közös éneklés és az egész est hangulata is tükrözte.

Asztaltársaim, a kitelepülés kortársai, Béla bácsi és
Rózsi néni elérzékenyülve idézték fel a múltat, de remélve-
mosolyogva tervezték a jövőt. Optimizmusuk és tanítandó
életszeruségük a háborút megélő generáció példamutató,
közös tulajdonsága. építsünk erre a nagyszerű emberí tar-
tásra!

Gröschl György könyvében a kitelepítésre utalva írja:
"ez az érzelmi emlék velünk együtt kihal". Az57. évfordu-
ló bensőséges megünneplése is reményt ad arra, hogy ezt
az emléket'a falu minden generációja méltón megőrzi és
nemcsak történelmi eseményként kezeli. Erre kötelez min-
ket az őszinte tisztelet és a hitelesség iránti elkötelezettsé-
günk is.

Pilisborosjenő, 2003. április 27.
Kozáry Vilmos

Kozáiy Tilmos, német kisebbségi önkormányzati képvisetö, a
Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Kft. wzetője, min-
den hóaap második kedd.jén l8.0&-20.00-ig karrier tanács-
aáást tart elsősorban dipiomás pályakezdők és diplomás
munkanélküliek részére. (Következő alkatommal május 13-
án). Hclyszín a Polgálmesteri Hivatal épületének földszinti
baiszámyában található néaiet kisebbségi önkormányzati
iroda. Előzetes bejelentkezés a 337-108 telefonszámon.

TÁJHÁZ

Települési önkormányzatunk határozata és a telekingatlanunkra alapo-
zott finanszírozási ígérvény alapján konkrét tárgyalásokat kezdhettünk
régi álmunk, a tájház létrehozása céljából. (A pontos elneyezésrol ké-
sőbb döntűnk.) Á Fő u. 49. sz. ház egyik felének megvásáriásával meg-
teremthetjük a falu nemzetiségi kulturális központjának alapjait A íáj-
ház a múft emlékeinek, tárgyainak, szokásainak bemutatásán kivül mó-
dot ad kulturális találkozók, események szervezésére is. Reményeink
szerint megfelelő feltételeket tudunk teremteni a folyamatos femitar-
tásra is.

HEIMATSHAUS - GEMEINSCHAFTSHAUS

Aufgrund des Beschlusses der lokalen Selbstverwaltung und deren
Kreditzusage basierend auf unsere Immobi-lien, haben wir konkrete
Verhandlungen über die Ver-wirklichung einer unserer alten Tráume,
die Errichtung eines Heimatshauses, beginnen können. (Uber die
genaue Bezeichnung werden wir spáter entscheiden). Mit dem Kauf
eines Teiles des Hauses in der Fő Str. 49. können wir die Grundlagen
des Minderheit-Kulturzentrums ablegen. Das Heimatshaus wird ausser
der Ausstellung der Gegenstánde, Bráuche der Vergangenheit auch das
Abhalten von kulturellen Treffen und Ereignisse ermöglichen.

NÉMETORSZÁG AZ EU CSATLAKOZÁS UTÁN IS TAMOGATJA
A NÉMET NYELVTANÍTÁST

Wilfried Gruber, Németország magyarországi nagykövete, úgy nyilatko-
zott, hogy a német kormány Magyarország EU csatlakozása után is egy-
re fokozottabban fogja támogatni a hazai német nyelvtanítást. Míg a
szociális intézményekfeljesztésére biztosított német források a magyar
gazdasági fejlődéssel arányban fokozatosan csökkenni fognak, addig a
kulturálls és'képzési alapok növekedésére számíthatunk

DIE BRD UNTERSTÜTZT DIE DEUTSCHE SPRACHAUSBILDUNG
AUCH NACH DEM EU BEITMTT

Wilfried Gruber, der deutsche botschafter in Ungam, hat in emem
Gesprách mitgeteüt, dass die deutsche Regierung die heimische
deutsche Sprachausbildung auch nach Ungams Beitritt in die EU
immer intensiever unterstutzen wird. Wahrend die Finanzquellen für
die sozialen Institutionen im Verháltniss mit der Wirtschaftsenrwick-
lung Ungams zurückgefahren werden, können wir mit der Erhöhung
der Kultur, - und Ausbildungsfonds rechnen.

NAGYANYÁINK RECEFTFUZETEBOL

Pressburger Kipfel Pozsonyi kifli

Mann nehme ',2 kg Mehl, % kg
Butter, etwas Salz, 2 Esslöffeln
gestoBenen Zucker gut abrebeln,
2 dkg Germ in ganz wenig süBer
Milch gut aufgehen lassen, dann
gibt man die Germ und soviel
Rahm dazu, dass es ein mittel-
máBiger Teig sein soil. Denn gut
ausarbeiten, und eine Stunde ras-
ten lassen.
Fülle die Kipfel mit folgendem:
Koche Simp (3 dl Wasser, oder
Milch, 20 dkg Zucker), gebe Nüs-
se (30 dkg) oder Mohn, etwas
Zitronenschale, Zimt, Gewürz-
nelken und ein stücken Butter.
Aus dem Teig 30 Stück gleiche
Kugeln machen, am Brett ',2 cm
dünn ellipseförmig auswallen,
füllen - Kipfel fomien, am Back-
blech legen, mit Ei bestreichen.
Beiguter Mittelhitze cca',2 Stund
gelb(hell?)braun backen.

',2 kg liszt, */4 kg vaj, kevés só, 2
evőkanálporcukor- az egészetjól
elniorzsolni. 2 dkg élesztőt kevés
édesített tejben jól megkelesz-
tünk, majd az élesztőhöz és annyi
tejfölt adunk hozzá, hogy közép-
keménységű tésztát kapjunk. Jól
kidolgozzuk, és egy óráig pihenni
hagy[uk. ^ ^ ^ ^
A kiflit a következővel töltsd:
víz, vagy tej, 20 dkg cukorból fozz
szirupot, adj hozzá 30 dkg diót
(vagy mákot) citromhéjat, szegfű-
szeget, fahéjat és kevés vajat.

Gyúrj a tésztából 30 egyforma go-
lyöt, a deszkán lh cm vékony ellip-
szis alakúra nyúj'tani, tölteni, kiflit
formálni, sütőlapra tenni, tojással
bekenni. Közép meleg sütőben
kb. '/2 óráig (világos) aranybamára
sütni.

Gutes Gelingen!
Írta és fordította: MayerRcben
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Rajzok a tuzről... Aprilis utolsó napján végre nem a szirénák hang'a miatt
gyökerezett földbe a lábunk, hanem az elgondolkoztató gyerekrajzok kész-
tettek megállásra, amelyekkel teletűzdelték a falut. Talán ennek is lesz ha-
tása. Köszönet érte a gyerekeknek és tanáruknak, Dienes Dórának, vala-
mint Mesterházy Máriának. Az ő ösztönzésükre születtek a rendkívüli kis
alkotások.

Olcsóbb a csatomadíj... Erről olvashatnak bővebben is lapban, de olyan jó
még egyszer leírni: 21,30 Ft-tal fízetünk kevesebbet köbméterenként.

Kevesebb a gödör... Befejeződött a kátyúzás, és megkezdődött a
gléderezés. A legrosszabb útjainkvégre simábbak lettek, nem kell tartani a
tengelytöréstől. Nem ez a végső megoldás, de egyelőre erre és ennyire van
pénz. Reméljük, hamarosan aszfaltos utakra is jut.

Vigyázat, lopnak... Legutóbb a Kőfaragó utcában lopták el a frissen felsze-
relt fűtési rendszert. Itt most éjjel dolgoztak Figyeljünk jobban minden gya-
nús jelre. Reméljük, hamarosan már saját rendőrt tudunk azonnal riaszta-
ni, hiszen itt is fog lakni.

Pünkösdi koncert... A budapesti énekes iskola nemzetközi hírű együttesei
lépnek fel az idei hangversenyen. A helyszínről és a pontos időpontról pla-
kátokról értesülhetnek majd.

Pünkösdi kupa... Csak helyi csapatok versengenek a labdarúgótornán, jú-
nius 8-án. Ez a nap nem csak Pünkösd vasárnapja, hanem Medárd napja
is. A csapatok lelkesedését ismerve, az eső sem számít, csak játszhassuiík!

Ballag már ... Június 13-án búcsúzik az iskolától az idén végző 12 "vén di-
ák."

Búcsú... Községünkben Szent Vid tiszteletére tartjuk, ebben az évben jú-
nius 14-15-én.

Fuss egy fáért... avagy Csúcstúra. Az idén háromszor futhat -aki bírja - a
kijelölt távon, aki meg nem, az háromszor sétálhat fel a Kevély csúcsára,
hogy aztán jutalmul, ősszel elültethessen egy fát. Az első alkalom május 25-
én lesz, a második június 14-én. A harmadikig pihenhetünk, az csak kora
ősszel lesz. A részletes programról időben, és szórólapokról értesülhetnek.

elhívás a pilisborosj Si muÍvészekhez
Szeretnénk olyan mfivészi szmvonalú kiállítást létrehozni, ameN

tütatja az itt élő, professzionálisan alkotó művészekeí.
zeA-etoénk, ha ez a kiállítás hagyománnyá válna, és minden évbec do-

üeatálná az adott év művészi értékeit.

"-eretnénk ha ez a kiállítás mentes lenne irÍQd az országos, iQTtí? &
' polit&ától

Felkérünk minden helyben élő művészt, legyen az képző-, ipar-, vagy
zeneművész, faogy járuljon hozzá a kiállításhoz egy alkotásával.

Terveink szerint a kiállítás szeptember 19-én nyfiik.
Minderről előzetes megbeszélést tartunk a Muvelődési Házban május

22-én csütörtökön, 17.00 órától. Mindentít szeretettel várunk.

Informádő: Bozsódi Zsolt, belsőépítész
teVfax: 06/26/336-415'
Döbröntei Zoltán, festőmfivész
tel: 06/26/336-037

Valaha volt a mi iskolánkban is, de va-
lamilyen oknál fogva megszűnt. Remél-
jük, nem örökre.

Mit tud az iskolaszék?

Javaslattevő jogkörrel rendelkezik pél-
dául a nevelési-oktatási intézmény mukö-
désével kapcsolatos valamennyi kérdés-
ben, különös tekintettel az intézmény irá-
nyítását, a vezető személyét, az intézmény
egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját
érintő kérdésekben. Véleményt nyilvánít-
hat az intézmény működésével kapcsola-
tos valamennyi kérdésben. Egyetértési jo-
got gyakorolhat a szervezeti és muködési
szabályzat elfogadásakor, a vállalkozás
alapján folyó oktatás és az azzal összefüg-
gő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek
meghatározásakor, a házirend elfogadá-
sakor. Az iskolaszék részt vesz a tanulók
jogainak érvényesítésével, kötelezettsége-
inek teljesítésével összefüggésben az in-
tézmény által hozott döntések, intézkedé-
sek ellen benyújtott kérehnek elbírálásá-
ban, feladata a nevelő és oktató munka
segítése, valamint a nevelőtestület, a szü-
lők és a tanulók, az intézményfenntartók
továbbá az intézmény működésében érde-
kelt más szervezetek együttműködésének
előmozdítása.

Ki kezdeményezheti az iskolaszéket?
-a nevelőtestület tagjainak legalább

húsz százaléka,
- az iskolai szülői szervezet (közösség)

képviselője, vagy ennek hiányában az
intézménybe járó tanulók szüleinek
legalább húsz százaléka,

- az iskolai diákönkormányzat képvi-
selője, vagy ennek hiányában a tanu-
lók legalább húsz százaléka.

Ki választ?

- a szülők képviselőit az iskolai szülői
szervezet, ennek hiányában az iskolá-
ban tanuló gyermekek szülei

- a nevelőtestület képviselőit a nevelő-
testület tagjai

- a diákönkormányzat képviselőit a di-
ákönkormányzat tagjai, ennek hiá-
nyában az iskolábajáró tanulók.

Ki ülhet még az iskolaszékbe?
Egy-egy képviselőt delegálhat az érdekelt

- fenntartó,
- gyermek-és ifjúságvédő intézet,
- helyi kisebbségi önkormányzat.

Jó tudni
azt is, hogy az iskolaszék, feladatai ellátá-
sához térítésmentesen használhatja az is-
kola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel
nem korlátozza az iskola muködését.

Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az ér-
dekeltek közül legalább kettonek a képvi-
selői kezdeményezik a megalakítást, és
részt is vesznek a munkában.
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Elmélkedés C. S. Lewís-szal

C. S. Lewis (1898-1963) író, az
angol középkori és reneszánsz
irodalom professzora volt Ox-
fordbw, majd Cambridge-ben.
ToWen barátja. Irodahmtörté-
neti mmkái mellett gyermekme-
séket, regényeket ésfihzófiai esz-
széket írt. Ismertebb művei:
Csurcsavar levelei, Az öröm von-
zásában. Gyermekmeséi közül:
Az oroszlán, a boszorkány és a
különös mhásszeh-ény.

Nincsen biztos befektetés. Ha sze-

retsz, sebezhető vagy. Szeress bár-
mit, és biztosra veheted, hogy meg-
szakad a szíved, de legalábbis sebet
kap. Ha érintetienül meg akarod

őrizni, ne add senkinek, még egy ál-
latnak se! Ovatosan bugyoláld be
mindenféle kis hóbortba és kedvte-

lésbe, gondosan kerülj minden kö-
tődést: zárd be jól önzésed ládikó-
jába - vagy koporsójába! De ott a
koporsóban - ott a biztonságos sö-
tét, fülledt éjszakában elváltozik
majd. Nem törik össze, törhetetlen,
áthatolhatatlan, megválthatatlan
szív lesz belőle. A tragédiának vagy
legalábbis a tragédia lehetőségének
egyetlen alternatívája van: a kárho-
zat. A Mennyországon kívül pedig
csak egy helyen lehetsz teljes biz-
tonságban a szeretet veszélyeitől és
izgalmaitól, ez pedig a Pokol.

C. S. Lewis: A szeretet négy arca

A mai rohanó wiágunkbaB eg^'n' tewsrf^
tdS jut a/. olvasásra, eg}Te kevessbb poaz a
k&Qwásáilásra és a kultúiára. Kér&m, fceres-:

  
fel községi kön}viárunkat, abol biztosan ta.

lál kedv'ére vaió olvasniányt, raintcg}' 13 5W
tötetes álloraáRYunkból. Kón)'\'tánink váito-
zatos, érdekes és szór oztató kunyvekkiíl vár-
ja fcedvss olvasóii.

Konyvtári szoigáitatásunk ingyeuw!
A könwet házhoz elnevezésű prc^ramoi

ianár második évc niűköiltetjük, melvneií: lé-
syege, hogy havs rendszerességge! az tá3s é"'
ffiozgssküriáiozotí embereK részére kisíáflít-
jak a kért konyve et. A szolgáltatás dijinentcs

Tblefonszámunk: 336-377- 536-<J57
Leltározzuk a könwtár áiloroányát, kerem

aiadazoii olva&ókat, ha 30 napnál régebbeD
k&őlcsönzott fconyv van a butokában. hozya
vissa.

Előre is köszönöra együttmuködcsüket.
A könyviári olvasószol álat hétfön és péa-

teten 17-l!(JO-ig, sMrdán 9-12-ig muködik,
aináen délu'ao pedig helyben otvasásra nvii
vavan 4- ig a könyvtártBní!
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Aprilis 26-a verófényes reggelén a hétágra ?ü-
tö vidám nap valamit belesúgott a borosjenőiek
fülébe. 'Aki meghallotta, lelkesen indult a busz-
végállomásra szervezett találkozóra, vagy később
kapcsolódott be a közös munkába, amelynek célja
azvolt - mint ezen a Föld napjához közeli szom-
báton amiyi más helységben -, hogy falunkat tisz-
tábbá varázsoljuk. A legbátrabbak a patakmedret,
a legerösebbek a Budai út bevezető szakaszának
tormelékhegyeit választották. A köztük lévő hosz-
szá részt a legfürgébbek tisztították meg.

Igazán elkeseritő az idei termés, a négy (!)
konténer szemét.

A falu szívében futó patakmeder, amely védett
természeti érték, csak a miénk. Vajon hogyan ke-
rül bele az a rengeteg szemét, sitt, álláti tetem,
vas, kerti hulladék, amelynek gyomorforgató tö-
megétől a patak megközelíthetetlen, egykori
szépsége mára elvezhetetlen?

A Budai úton kifele indulva szpmorúan állápí-
tottuk'meg, hogy bizony elkelne több utcai sze-
métgyűjto. Papírzsebkendők, cigarettás dobozok,
csoklpapír, chipses zacskók voltak itt a leggyako-
ribb leletek. Ahogy azojiban a falu széléhez 'ér-
tünk, kezdett átalaNni a kép. Mindenre elszánt
gyerekesapat bukkant rá egy kerités tövében arra
a nagy meimyiségű ócskavasra, amit aztán szu-
szogva-erólködve húztak ki az út mellé. .

Ezután, elhagyva á HSzakat, abekötőút két ol-
dalán haladtunk előre, s az arra járók alkpholfo-
gyasztási szokásairól szerezhettünk igen pontosan
számszerűsíthető benyomásokat. Néhány m.éter
után már pontosan tudtuk, mi a kedvenc italfajta
és márka. Az egyik kisfiú egy jó nagy zsákot húzott
ma'ga után, és ígj szólt:

- [ly&n sokat iszriak a felnőttek?
Egy nagyobbacska láiiy pedig meg is toldotta a

kérdést:
-Esvezetésközben?!

Találtunk minden elképzelhetőt, sőt elképzel-
hetetlent is. A kőkereszt mögött meglátva a mód-
szeresen lerakott törmelék- és szeméthegyeket, a
ledobált autóalkatrészeket, majdnem sírva fakad-
tunk: Ez lehetetlen, ezt már képtelenség össze-
szedni! De a gyerekek példát mutattak: nem csüg-
gedtek, szökkentek, bújtak a bokrok alá, csillogó
szemmel örültek, mint egy kincsnek, egy-egy izgal-

masabb szerzemény begyűjtése után. Velünk
együtt találgatták, mi lehetett az boldogabb korá-
ban. Ugye emlékeznek Onök is Andersen teás-
kannájára? Csak reméhii tudjuk, hogy a hipac szí-
vében - mert ez inkább lehet tartozéka a szemét-
nek, mmt a. természetet szándékosan rongálók ke-
zének - talált fényképsorozaton látható család
még mmdig ugyanúgy örül egymásnak, mint a fel-
vétel idején... Alegmegdöbbentőbb és legszomo-
rúbb élmény leírásához pedig már szavunk sincs.
Találtunk egy urnát, benne a hamvakkal, .

S miközben mi néhányan nemcsakjócskán el-
fáradtunk, hanem el is erzékenyültünk, hamaro-
san összetalálkozott a két csapat. Az erős férfika-
rok az utolsó törmelékhalmokat lapátolták, az űt
mellett már katonás rendben sorakoztak a teletöl-
tött zsákok, amelyek aztán még néhány órai meg-
feszített munkával - s hála vállalkozó barátaink-
nak! - gépekkel, teherautóval végre odakerülhet-
táí, ahová valók: a kontenerekbe.

Köszönet a Községvédő Egyesűletnek, a buz-
gó és fáradhatatlan gyerekeknek és felnőtteknek
azért, hogy munkánk vé^eztével visszatekintve a
saját örömünkre és megelégedésünla-fi fölsóhajt-
hattunk:

-Deszép!
Hiszen újra gyönyörködhettünk ábban, amit

mindannyian aimyíra szeretünk: az út fölött. ha-
marosan összeboruló zöld lombok alagútjában,
amelyen keresztül cinkosan kacsinto.tt ránk a nap.

Ugye vigyázunk'rá?

Az Ezüsthegyi Gazdák Egyesülete 2003.
április 11-én, és 13-án a pilisborosjenői és az
ürömi önkormányzatok támogatásával meg-
rendezte a 18. Ezüsthegyi borversenyt, és a 6.
Ezüsthegyi borfesztivált.

A versenyre 85 bort neveztek. 81 helyi, 3
kesztölci és 1 bükkaljai bort. A 14 tagú bírálói
testület fehérboros tagozatát dr. Zilahy János,
vörösboros tagozatát dr. Kádár Gyula profesz-
szor vezette.

A borbírák 22 bort bronz jelvén)Te, 20 bort
ezüstjelvényre, és 12bortaranyjelvényrejava-
soltak.

A borfesztiválra közel 400 vendég látoga-
tott el, az ürömi "Oregsváb" étterem nagypin-
céjébe, ahol 10 gazda közel 50 borát kóstolhat-
ták meg.

Itt tartottuk meg a borverseny eredmény-
hirdetését is.

A vendégek kétszer kóstolták végig a boro-
kat: eredményhirdetés előtt és utár,.

Minden évben megválasztjuk, az elmúlt év
legjobb termelőjét, a borbírálat alapján.

A 2002-es év legjobb gazdája Gábeli
György lett, 4 aranyjelvényes borával. Jutalma
egy ezüst kóstoló csésze, amelyet negyedik al-
kalömmal nyert el.

Aranyjelvényes boraink:
SzabóJózsef cserszegi fűszeres
Gábeli György chardonnay
Dr. Hídvégi István chardonnay
Huszti Gábor chardonnay
Ambrus István chardonnay
Meggyesi János chardonnay (ausbruch)
Gábeli Görgy Irsai Olivér
Gábeli György rose
Zsitnyányi Attila zweigelt
Korom Péter zweigelt
Szabó Jószef kékfrankos
Gábeli Görgy kékfrankos
Áz Ezüsthegyi gazdák megköszönik min-

den résztvevőnek, hogy megkóstolták borain-
kat, és véleményükkel támogatták munkánkat.

Igyekszünk a hibákból tanutai, és jövőre az
ideinél is fmomabb és tisztább borokat készíteni.

Várjuk vendégeinket pincéinkben, ahol
több bort kóstolhatnak, és vásárolhatnak.

Pilisborosjeno 2003. 04. 26.
a szervezök

Pl ISBOROSJ 01 DU
Gyermek lánykategó-
na:

1. Nemes Réka és
Riba Fruzsina

2. Baumann Brigitta
S. BihalyBorbála

Gyermek fiú kategória:
1. Szarka Reginald
IPereViítor

3. Kis Gábor
4. ZakariásJános
5. Nemes Aron

6. Kopcsay Zoltán
7. Varga Tamás
8. Bihaly Aron
9. Budai. Tamás

Ifjúsági fiú kategória:
l. DérZsolt

2.1

Mottó:

Köteles
Miklós

3. Pere Péter
4.:
5.'
6.:

Riba Gergely
Ungi Ixion
Meggyesi Gergő

Meggyesi János

Mindenki győzött, akit nem ri-
asztott vissza a zord időjárás!

2. Kopcsayné Novák
Andrea

Felnőtt férfi kategó-
na:

1. Meggyesi Csaba
2. Galla Zoltán

Felnőtt női kategória: 3. Zakariás István
1.:Budainé Solymosi 4. Kopcsay Péter

Anna 5. Bihaly Márton
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A Nagy-Kevély mondája

Réges-régen ezen a vidéken egy óriás lakott, aki őrizte a fa-
lut. A kedves óriás nem bántotta az embereket, ezért a falusiak
étellel, itallal köszönték meg neki, hogy vigyáz a nyugalmukra.

Egy napon másik óriás tévedt erre, aki szétrombolta a háza-
kat, és ijesztgette az embereket. A mi óriásunk, akit Nagy Kevély-
nek hívtak, összeverekedett a másikkal. Sikerült őt elüldöznie, de
Kevély megsérült. A falu szélén lefeküdt, az emberek próbálták
meggyógyítani, de az őrző meghalt. A falusiak nem bírták elvin-
ni onnan, ahol feküdt, így hát ott temették el.

Az óriás fekvő testéből alakult ki a hegy formája, amely az-
óta körülveszi a falut, és így Nagy-Kevélynek hívják.

(Chinellato Richárd)

1 Dédnagyanyáink mesélték, hogy egyszer régen egy fiatal le-
gényke Nagykevély Péter a hegy lábánál szántott.

Az ekevas kifordított egy ládát, amely tele volt arannyal. A
legényke hazavitte a ládát, s megmutatta a szüleinek. Este össze-
ültek, és megbeszélték, hogy mi legyen a kincs sorsa. A fiú - mi-
vel ő találta meg az aranyat -, úgy gondolta, hogy szétosztják a fa-
lu szegényei között, amit meg is tettek. A maradékból pedig ők
éldegéltek boldogan.

A falu népe összefogott, és megbeszélték, hogy a fíúról neve-
zik el a hegyet Nagy-Kevélynek.

(László Fanni)

Régen a Kis-kevély volt csak meg Pilisborosjenőn. Nagyon
magányos volt, és úgy döntött, hogy megkeresi az anyukáját.

Először lenézett a völgybe, amit nagyon ritkán tett meg. Mi-
vel nem látott más hegyeket, elhatározta, hogy útra kel. Am bár-
mennyire is igyekezett, nem bírt elmozdulni. Nagyon szomorú
volt, és elpityeredett. A természet látta a kis hegy szomorúságát,
és létrehozta a Nagy-Kevélyt.

A Kis-Kevély olyan boldog volt és hálás a természetnek,
hogy megalázkodott, és azóta úgy néz a Nagy-Kevélyre, mint ta-
pasztalt édesan^'ára.

(Szabó Zsófia)

Volt egyszer egy ember, aki nagyon szertett vándorolni. Egy
napon úgy döntött, hogy elhagyja kis faluját, s világgá megy.

Már este volt, mikor egy erdőbe tévedt. Vonyítást hallott, és
sötét alakokat látott. Farkasok voltak! Az ember felmászott egy
fára, s onnan nézte a farkasokat és a tájat. Nem mert lemászni,
így hát ott töltötte az éjszakát. Mikor felébredt, kömlnézett. A táj
jobban kirajzolódott előtte, mint este. A fáról tisztán lehetett lát-
ni egy nagy hegyet. Elindult hát felé, s közben más emberek után
kutatott. Mivel nem talált senkit, úgy döntött, hogy majd mikor
felér a csúcsra, nevet ad a hegynek.

Mikor a lábánál volt, már tudta, hogy a jelzője Nagy lesz.A
Nagy hegy megmászása hosszúnak bizonyult, de mikor fenn volt,
el is felejtette ezt. A hegy büszkén nézett le kisebb társaira, így a
kalandvágyó ember elnevezte Nagy-Kevélynek.

(Balázs Barbara)

Valamikor réges-régen a magyarok letelepedése idejében
Püisborosjenőn teljesen egyforma hegyek sorakoztak. Egyszer az
egyik ilyen kiemelkedett domb megelégelte, hogy olyan sok egy-

forma rokona van, ezért úgy döntött, megváltoztatja külsejét. Igy
szólt a magyar néphez:

- Ti élőlények, ott lent! Mostantól Nagy-Kevély lesz a ne-
vem; és én leszek a legnagyobb hegy itt a közelben. Olyam ma-
gasra növök, hogy csak leshetitek hol lesz a hegytetőm!

Es csak nőtt és nőtt, míg a többi már picinyke rokon nagyon
megelégelte a dolgot. Ok is elkezdték meghódítani az óriási bá-
rányfelhőket.

- Ez így nem mehet tovább - mondta I. István király -, most
azonnal hagyjátok abba ezt az idétlen viaskodást, és maradjatok
olyanok, amilyenek vagytok! - parancsolt rájuk.

Es mivel a királlyal senki sem mert újat húzni, így pont mi-
kor a többiek már-már utolérték a Nagy-Kevélyt, abba kellett
hagyniuk a növést.

Azóta ilyen az alakjuk a pilisborosjenői hegyeknek, és a
Nagy-Kevély hiába is bosszankodik, a király szava parancs a
"népnek"

(Temleitner Zsófia)

o
VERSENYEREDMENYEK

Kaán Kárwty kázi biológia verseny

5. osztály

1. Szabó Márta
2. Fábián Stefánia, Tiborszky András
3. Progner János, Nagv Nikolett

6. osztály

1. Bíró Anna
2. Szabő Zsófia
3. Farkas Viktor Mátyás

Hermsnn Ottó kázi biológia verseny

7-8. osztály

1. Mészáros Szabina, Gergely Enikő
2. Veres Róbert
3. Kiss Márk, Riba Gergely

A helyezettek a Nebutó Alapítvány segítségével
nyáron 3 napos túrán vehetnek részt a Bükk-hegység-
ben.

A továbbjutó versenyzők a megF ei verseayeken is

naC>szerűen szerepeltek:

Szabó Márti III. helyezett lett az ötödik osztályo-
sok között!
Horváth Orsotya és Bíró Anaa VIII. és IX. helye-
zést értek el.

Szentesi Zsuzsanna
felkészítő tanár
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AZ ŐSZÍ GÓLKÍRÁLYNŐK íí.
A Pilisborosjenoi SE noi kézilabda szakosztályánál az oszi szezon házi
góikirálya az iQúsági csapatnál Döbrei Krisztina lett 78 góllal. Második
helyezett Baiázsi Judit lett 55 góllal. Az oszi szezon házi gólkirálya a fel-
nott csapatnál Czihlár Krisztina lett 74 góllal. Második helyezett Döbrei
Krisztina letí 49 góllal.

Czihlár Krisztina
Életkora: 23 év.
Beceneve: Kiki.
Posztja: bal átlövő.
Egyesülete: Pilisborosjenői SE.
Munkahelye: Inwear Matinique - boltvezető.
Kedvenc állata: tigris.
Példaképe: a lányok közül Kökény Bea, a fíúk közül Éles József.
Hobby: kézilabda.

Pilisborosjenoi Hírmondó: Az őszi szezonban 74 góllal lettél a csapatban
gólkirály, melyet 12 meccsen szereztél. A meccsenkénti átlagod ősszel 6
gól volt. Ez kiegyensúlyozott formát tükröz.
Kiki: Igen. Bár voltak olyan mérkőzéseim, ameiyeken csak 2-3 gólt lőt-
íem, de volíak olyanok ís, amelyeken 8-9 gólt lőttem. Az őszi formám
még kiegyensúlyozott volt, de a tavaszi eddigi teijesítményemmel egyálta-
lán nem vagyok megelégedve.
PH: Mi az oka az elégedetlenségednek?
Kiki: A tavaszi mérkőzéseinken csak 4-5 gólt lőttem. Ez lényegesen rosz-
szabb, mint az őszi gólátlagom. Mivel bal átíövő vagyok, ezért tőlem vár-
ja a csapat a dobotfgólok legalább 1/3-át. Az sem mellékes, hogy a hét°
métereseket is én dobom, chhez képest a !őtt góljaim száma nagyon ke-
vés. Csak azért nem szomltam még ki a kispadra, mert ebben a szezon-
ban kevés átíövővel rendelkezik csapatunk. Ehhez még az is hozzátarto-
zik, hogy derékproblémáim vannak, melyek tívizsgálása folyamatban van.
PH: Pedigjelentős mértéku az eivárás Veled szemben, hiszen Te a csapat
korábbi legjobb játékosának - Szócsi Enikőnek - a hclyét töltöd be. Nem
ez a magas szintu elvárás korlátozza a teljesíünényedet?
Kiki: Ez közvetetten érvényesül. Míg ősszel a gólok 40%-át én dobtam,
jelenleg csak a 20%-át tudom teljesíteni. Szécsi Enücő a csapat góljainak
50-60%-át lőtte, ezért még ha nem mindig ezjár a fejemben, azért tisztá-
ban vagyok vele, hogy tőlem is hasonló teljesítményt várel a csapat, Per-
sze azzal is tisztában kell lenni, hogy 2002 nyarán nem, csak Szécsi Enikőt
veszítettük el, hanem még további 6 meghatározó játékostársuní hagyta
abba a kézilabdázást. Emiatt a jelenlegi csapat természetesen gyengébb
teljesítményt nyújt, de ezzel már akkor tisztában voltunk, amikor tavaly
nyáron úgy döntöttünk, hogy a 7 meghatározójátékos kiválása miatt egy
osztállyalÍentebb fogunk versenyezni ebben a bajnoki szezonban.
PH: Ezek szerint teljesen új csapatot kellett felépítenetek? Edzőtök -
Marcsi néni - mit tudott tenni ebben a helyzetben?

Kiki: Így igaz. Tavaly nyár óta folyamatosan ezen dolgozunk. Ajelenlegi
csapatót edzőnk nagyon okosan úgy próbálja felépíteni, hogy legalább
3-4 egymással megegyező és hasonlóan jó képességu játékos vezesse. Cé-
lunk az, hogy ebben az osztályban alakuljon ki az új csapatszerkezet, s az
új csapat minél hamarabb dobogós helyezést érjen el ebben a bajnokság-
ban.

PH: Mivel boltvezetőként dolgozol egy igen forgalmas űzletben, ezért fel-
vetődik a kérdés, hogy el tudsz-e jámi minden edzésre?
Kiki: Igazából az életem 90%-át az teszi ki, hogy reggel 10-től este 9^ig
dolgozom, kivéve az edzések napjait, amikor munkábóljövök edzésre. Ez
hetikét alkalom. Ehhezjonnek még a hétvégi mérkőzések, s a magánéle-
temre alig marad idom. Oriási szerencsém, hogy a kézilabda a kedvenc
időtöltésem.

PH: Még családalapítás előtt állsz, de várhatóan néhány éven belül ez is
be fog következni. Meddig számíthat még Rád a csapat?
Kiki: Még legalább 3-4 évig szeretnék kézilabdázni. Aztán jöhetnek az
anyai örömök. De remélem, hogy leendő gyermekeim világra hozatala
után is visszatérhetek a sporthoz, továbbá remélem, hogy ebben majd a
családom is segítségemre lesz.

A képen a csapat őszi gólkirálynoi: Kiki és Darázs.

Sporfchírak
A kézilabdás lányok eredményei

2003. 03. 30.:
Ifjúsági:
Mogyoród KSK- Pilisborosjenői SE: 11 -17
Góllövoink: Döbrei 7, Balázsi 5, Galambos 3, Frei 2.

Felnőtt:
MogyQ tód KSK - Pilisborosjenői SE: 18 -17

Góllövőink: Czihlár 7, Döbrei 4, Tamási 3, Pálmai 1, Rottler 1,
Frei 1.

2003. 04. 05.:
Ifiúsáei:
Pilisborosjenői SE - Szigetszentmiklósi NKSE: 25 - 24
Góllövőink: Döbrei 11, Frei 6, Balázsi 4, Gáspár 2, Podnt 1,

Galambos 1.

Felnőtt:
Püisborosjenői SE - Szigetszentmiklósi NKSE: 21 - 25
Góllövőink: Tamási 9, Czihlár 4, Döbrei 4, Pálmai 1, Rottler 1,

Galambos 1.

2003. 04. 13.:
Ifjúsági:
Pilisborosjenői SE - Budakalász SC: 23 -17
Góllövőink: Döbrei 8, Balázsi 6, Frei 5, Galambos 4, Gáspár 1.

Felnőtt:
Pilisborosjenői SE - Budakalász SC: 20 - 21
Góllövőink: Czihlár 6, Döbrei 5, Tamási 3, Pálmai 3, Rottler 3.

2003. 04. 20.:

Bugyi SE - Pilisborosjenői SE: 12 -12
Góllövőink: Döbrei 4, Balázsi 3, Galambos 3, Frei 1, Görcz 1.

Felnőtt:
Bugyi SE - Pilisborosjenői SE: 26 -15
GóUövőink: Döbrei 5, Czihlár 3, Pálmai 2, Rottler 2, Balázsi 2,

Galambos 1.
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A Teve-sziklanál

Majus 25-én, vasárnQp

10 órakor a játszótérről rajtol
az idei mezei futóverseny. Cél
az Egri vár.

103°-12 óráig akadálypálya
vár minden játékos kedvű
családot, csapatot.

12 órátót bemutatók sora ve-
szi kezdet^:

. Néptánc, rock and rott,

. Karate

. Tűzoltók

13 órától ebédre hívunk
minctenkit.

Az ebéd a délelőtti program
résztvevőinek ingyenesSH

Kanalat és tányért mindenki
hozEon magávall!!

14 órától: számháború, foci,
lövészet, tréfás vetélkedők,
várjáték, sportversenyek, kö-
télhúzás, zsákban futás.

17 órakor eredményhirdetés!

Az esti szalonnasütésre
mindenki hozzon magával

szalonnát!

Mindenkit szeretettel
várunk!

A Pilisborosjenői Hírmondó 2003.
áprilisi számában közzé tették a 2002.
évi bevételek és kiadások adatait. A

31. oldalon az "Onkormányzat 2002.
évi támogatások, átadott pénzeszkö-
zök" címu táblázatban szerepel a Ci-
vil Kör sorában: 300 ezer Forint. Ezt
az összeget a Civil Kör 2001. novem-
ber 23-án levélben kérte az Onkor-

mányzattól, arra a célra, hogy a fíata-
lok részére a szabadidő eltöltését elő-
segítsük, ehhez valamilyen szervezett
formát biztosítsunk. Az előző Onkor-
mányzat a célt helyeselte, és az össze-
get meg is szavazta. Azonban részben
a fiatalok, részben az idősek érdekte-
lensége, valamint a falu túlpolitizált-
sága miatt tervünkből semmi sem va-
lósult meg. Ezért a Civil Kör egy fíl-
lért sem vett fel az Onkormányzattól.
Szerintünk nem helyes ezt az össze-
get az "átadott pénzeszközök" között
feltüntetni, mert az előző Onkor-
mányzat ugyan megszavazta, de nem
lett elköltve.

Dr. FáyArpád

Gyermeydi^yeíetet vállalok
otthonomban.

Ovómi gyah)Tlattá Urwwm.
Erétíő^ön a 06-30-399-24-30-ow.

Képviseloi fogadóórák
májusban

Dr. Fiák István: 19-én
Marosi László: 20-án
Dér András: 21-én
Varsányi Zsuzsa: 22-én
Keresztessy Péter: 23-án
Dr. Farkas László: 26-án

Kara Arpád: 27-én

tart fogadóórát a Művelődési
Házban 17 és 18 óra között.

Kedves Olvasóink!

\ továbbiakban - dr. Péterffy
föorvos úr kérésére - a házior-

vosi ügyeleti beosztást nem kö-
zöljük részletesen. Az ürömi la-
pokhoz hasonlóan csak az
ügyeletes rendelö telefonszá-
mát adjuk meg. Ezen a számon
éjjel-nappat felvilágosítást kap-
nak az ügyeleti rendröl. Uröm,
orvosi rendelö: 06 26 350-224.

9 éves autista kislányuiA
mellé gyermekfelügyelőt

keresünk Urömre.
Telefon: 06 20 9320-614

os z "^tá rai i .1

Beépített terület 500 m2 + 500 m2 udvar.

Közművek: 3x63 A villany, központi gázfűtés, csator-
na, ISDN + analóg telefonvonal, távfelügyelet.

Bérelhető egyben vagy két részben megosztható.

Egyéb hasznosítási megoldás is szóba jöhet.
Bővebb információ a 20/3636-952-es telefonszámon

kérhető.

Őketaében (iHisztoróutónáJ) Biétefáre, revidáru, (akástextH, ilivatárv, vffiamosság, iparcikk, barkácsáru! Függönyvarrás, a(alrftás,
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Konténeres szállítás

SZOMORA JENŐ
teherfuvarozó

Telefon:
06-309 427-922
06-309 840-062

^r10^'
^míu.

ff
.^n>

Dr. MotaárAttila
T: 06 26 360 919; 06 30 984 66 92

ig. DnMotaárAttíla
T: 06 26 360 919; 06 30 964 21 60

Cím: Solymár,
Tersztyánszky u. 120.

Rend. idő: kedden 14-19 ó;
szombaton 9-12 ó.

Műtéti nap:
csütörtökön 8-12 ó.

The Power of Dreems

AZ ÚJ - - . MEGÉRKEZETT!
és meateMnthetők a Hondta 2003^8 ú|donságai iss

aa K s^tós ÍSvte 1M !?.< tffaalmotonaff
anagysllf>'eJa>e2-999. WMF>értl
a megújult 4 a}t6s dvlcl

ÉrdeMődjftn kereskedésttnkbenS

 

INOA TENNO AUTAMAZ

1037 Budape^, Bl^ttt u. 48-M.
relJfaat: W-M-TS Tet. : 4SÍ-2Z-22; 240-11-W
B-nwft: honitatennnatexste.lBAu

Web; www. hon<latenno. hü

ÜfiŐMíSZfiRELVÉNYBOLT
Víz-, gáz-, fiStéskészüléU és szerelvények

nagy választékban!
AIíciómk: rczcsöTek, lapradiátoro];

20% kedvezménnyeli
Hwjon, kcressen fel minket Urömön a

régi pi lisborosjenői elágazásnáll
Urömi út íQ/c.

Tel: 0626350997, 06309515484

r^ásl qsp k í
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojíerek, Hajdú gépskjavMsa.

DÉKÁNY IMRE, Budakalász, JózstíA. u. 37.
Tetefon: 06-26-341-759 MobH: 06-20-938-5373

Lépcsők, párkányok, épületdíszftö elemek,
térszobrok készítése műkőből, terméskőből,

gránitból egyedi elképzelések szerint is.
Cím:Urömiút 015Hrsz.

Telefon: 06 26 720 075,
Mobil: 06 30 944 2305, 06 30 989 4709

Szobafestő, mázolo, tapétázó

NA OS
2097 sjenQ

Pataku. 13.
.-26-336-218, 06-30-992-6661

HIRMONDO

PIUSBOROSJBNŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

fatelfiskiadó:
A képnselö-tcstület Kultorátis és Sport Baottsága

Fffsaerkesztö' Görög Athína

Szerkesztőteottség:
dr Fiák Igtván, Keresaessy Péter, Komry Vilmos

A szerkeszt&ég eime:
2097 Pifeboroqenő, Ezütíhegyi ét 26.

E-aail- mediamaRmail. datanet. hu

Tipográfia és nyomdai munkák: Röau Bt.

Megelenik: havonta, lapzárta mindeo hónap 25-én.

Eagedétyszán; 3.4. 1/463/2/1999.
Teqestíi a MaC'ar Posta

B
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, SG NEM RÉS !
(Ugye nem szeretne lemaradni?)

Uj SWIFT és SEDAN 10% befizetéstol, akár 30 000 Ft havi törlesztővel!

Ajándék klímás limitált modellünk már 229 900 Ft-tól az Oné lehet!

Uj és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO díjak!

Használt Suzukik óriási választékban, ajándék átírási költséggel vagy telitankkal!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
-Mf- Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

Q LJBI3I3I3IBIBI5IEIEIBIET1 ai3j@ilg]3|g|gl@j@fglg|g|gj@jg|@p [g
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2003. JÜNIUS

A képviselő-testület a 2003. május 13-i ülésén úgy
döntött, hogy Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes jegyző
közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselőkről szóló
1992. évi XXII. tv. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján
2003. május 31. napjával közös megegyezéssel megszün-
teti. A képviselő-testület ugyanezen az ülésén úgy dön-
tött, hogy pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére. A
pályázat elbírálásáig és az új jegyző kinevezéséig Borisz
Edit aljegyző látja el a jegyzői feladatokat.

Pályázat
Pilisborosjenő Község Onkormányzat

Polgármesteri Hivatalában
jegyzői állás betöltésére

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdésében és a
köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 8.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:

0 magyar állampolgárság,
. büntetlen előélet,

. igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,

. legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.

Csatolandó iratok:

. személyi és szakmai önéletrajz,

. végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,

. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beadásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétől számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati
határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-
testületi ülés.

Az állás betölthető: a képviselő-testületi döntést
követően azonnal. A kinevezés határozatlan időre szól.

A képviselő-testület Jogi és Ugyrendi Bizottsága a pá-
lyázókat személyesen meghallgatja. A meghallgatás
időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

Erdeklődni: Küller János polgármesternél lehet a
(26) 336-603-as telefonszámon.

A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyúj-
tani: Pilisborosjenő Község Onkormányzata - 2097
Pilisborosjenő, Fő út 16.

A belterületbe TOnásokrél

Közös feUépés szukséges:
AW-nem

IIírek a fatubó!

Kerdesek és vaiaszok - a

csatornadíjakról és
am esztiáról

1
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Zeneiskola

Az ürömi néuetek története

ReBáeletek és módosítások

Fogászati szfírések eredményei

Nyári táborok

Iskolai faírek
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okról
Dr. Petrik János, a Pest Megyei Köz-

igazgatási Hivatal vezetője 2003. április
2-án törvényességi észrevételt tett az előző
képviselő-testület által hozott 112/2002.
(IX. 12. ), 113/2002. (IX. 12. ), 114/2002.
(K. 12. ) és 118/2002. (K. 12. ) Kt. hatá-
rozatoh-a, s megállapította, hogy ezen ha-
tározatok törvénysértők, valamint felhívta
a képviselő-testületet arra, hogy a jelzett
határozatokat a törvénysértés megszünte-
tése érdekében 2003. május 15-ig vonja
vissza.

Mit tartalmaznak ezek a határozatok?

. A 112/2002. (IX. 12.) Kt. határozatá-
ban az előző képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Pilisborosjenő 041
helyrajzi számú terület megosztása
után a 041/1-041/172 helyrajzi szá-
mú területet - vagyis a Malomdűlő
területét - belterületbe vonja.

. A 113/2002. (IX. 12. ) Kt. határozatá-
ban az előző képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Pilisborosjenő 094/3
helyrajzi számú telek megosztása
után a 096/12-14 és a 096/16-22
helyrajzi területeket - vagyis a "papi
földek" mellett fekvő ingatlanokat -
belterületbe vonja.

. A 114/2002. (IX. 12.) Kt. határozatá-
ban az előző képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Pilisborosjenő
038/1, 2,3 helyrajzi számú ingatlanok-
ból a 038/3 helyrajzi számú ingatlan
megosztása után a 038/4-75 helyrajzi
számú ingatlanok alakulnak ki. A
038/1, a 038/2 és a 038/3 helyrajzi
számú ingatlanok megosztásával ki-
alakuló 038/4-75 helyrajzi számú in-
gatlanokat belterületbe vonta. A
030/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 10, valamint
a 12, 13 helyrajzi számú ingatlanokat
belterületbe vonta. A belterületbe

vont területek a Budai Tégla Rt. tu-
lajdonát képezik.

. A 118/2002. (IX. 12.) Kt. határozatá-
ban az előző képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Pilisborosjenő
013/3-9 és a 013/12-14 helyrajzi szá-
mú ingatlanokat belterületbe vonja.
Az ingatlanok a Fő út és a Budai út
között helyezkednek el.

Miért találta törvénysértőnek ezeket a
határozatokat a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetője?

Az épített környezet alakításáról és vé-
delmérol szóló 1997. évi LXXVIII. tv.
(Ékt.) 12. § (5) bek. a) pontjában, illetve a

13. § (2) bek. a) pontjában úgy rendelke-
zik a jogalkotó, hogy a helyi építési sza-
bályzatban és szabályozási tervben kell
megállapítani a település bel- és külterü-
leti határát. Sem az Ekt., sem más építés-
ügyi és területrendezési tárgyú központi
jogszabály nem tartalmaz egyéb telepü-
lésrendezési eszközt annak meghatározá-
sára, hogy a településen külterület és bel-
terület határát más módon is meg lehet
állapítani.

Az Ekt. 7. § (3) bekezdése leszögezi,
hogy erre aUíalmas eszköz a település-
szerkezeti terv, melyet határozattal fogad
el a képviselő-testület, valamint a Helyi
ÉpítésiSzabályzat és Szabályozási Terv,
melyet a képviselő-testület rendelettel ál-
lapít meg. Pilisborosjenő rendelkezik az
egész településre kiterjedően elfogadott
Településszerkezeti Terwel, Helyi Epítési
Szabályzattal és Szabályozási Terwel.
Ezen településrendezési eszközökben a
bel- és külterület határa szerepel. A
4/2002./IV. 05.) Kt. rendelettel elfogadott
Helyi Epítési Szabályzat és Szabályozási
Terv településrendezési eszközhöz képest
az előző képviselő-testület által hozott
112/2002. (IX. 12. ), 113/2002. (IX. 12. ),
114/2002. (IX. 12.) és 118/2002. (IX. 12.)
Kt. határozatok nem helyezhetők el ajog-
szabályok által meghatározott település-
rendezési eszközök sorába.

Ha a képviselő-testület Pilisborosjenő
Község bel- és külterületi határát meg kí-
vanja változtatni, abban az esetben az
Ekt. 9. §-ában foglaltak szerint kell módo-
sítania a 4/2002. (IV. 05. ) Kt. rendelettel
elfogadott Helyi Epítési Szabályzatot és
Szabályozási Tervet. E rendelet szerint a
112/2002. (IX. 12.) Kt. határozatban, a
113/2002. (IX. 12. ) Kt. határozatban és a
114/2002. (IX. 12.) Kt. határozatban sze-
replő ingatlanok belterületi határon be-
lül, rníg a 118/2002. (IX. 12.) Kt. határo-
zatban szereplő ingatlanok - fejlesztési
tartalékteriiletként - belterületi határon
kívül szerepelnek. A Malomdűlő, a Budai
Tégla Rt. tulajdonában lévő és a "papi
földek" mellett fekvő területek tehát a
4/2002. (IV 05.) Kt. rendelet hatályba lé-
pésétől kezdve belterületi határon belüli
ingatlanok.

Pilisborosjenő Község Településszer-
kezeti Terve szerint a Fő út és Budai út
közötti terület, a Lazarét területe, vala-
mint a Tücsök utca melletti területek bel-
területi határon kívüli fejlesztési tartalék-
területek. Ezen területek tulajdonosaival
több hónapon keresztül tartó egyeztetést

folytatott le a képviselő-testület annak
érdekében, hogy ezen területek a 4/2002.
(IV. 05. ) Kt. rendelet módosításával bel-
területi határon belüli területekké válja-
nak. A képviselő-testület azért támogatja
a tulajdonosok erre irányuló kérését,
mert ezen területek az MO autóút terve-
zett nyomvonalában helyezkednek el.
Mivel a képviselő-testület nem fogadja el
az MO autóút tervezett nyomvonalának
Pilisborosjenőt érintő szakaszát, ezért
minden eszközzel meg kívánja akadá-
lyozni azt. Ezen eszközök egyike a jelzett
területek belterületbe vonása.

Ezen fejlesztési teriiletek tulajdonosa-
ival lefolytatott egyeztetések építészeti,
műszaki része a Műszaki, Bemházási, Te-
lepülésfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 2003. május 28-i, 11.00 órától
18.30-ig tartó ülésein sikeresen lezárult.
Az egyeztetések közműfejlesztési kötele-
zettségek biztosítékaira vonatkozó része
a Tücsök utca melletti területek tulajdo-
nosaival sikeresen lezámlt, míg a másik
két terület tulajdonosaival továbbra is
zajlik. A Tücsök utca melletti területek
ily módon alkalmassá váltak a belterületi
határon belüli szerepeltetésre, míg a má-
sik két terület a tulajdonosaildkal jelenleg
még folyamatban lévő egyeztetések lezá-
rultával válnak alkalmassá ugyanerre.

A belterületbe vonások témaköréhez
tartozik még, hogy a Pest megyei Köz-
igazgatási Hivatal vezetője 2003. április
8-i keltű levelében törvényességi észrevé-
telt tett az előző képviselő-testület
108/2002. (IX. 12. ) Kt. határozatára,
mely a Pilisborosjenő Község területén a
külterületi ingatlanok belterületbe voná-
sának, építési övezetbe sorolásának fel-
tételeiről és eljárásáról szólt. A törvé-
nyességi észrevétel szerint a 108/2002.
(IX. 12. ) Kt. határozat mind formáját,
mind tartalmát tekintve törvénysértő, s
erre tekintettel a Pest Megyei közigazga-
tási Hivatal vezetője felhívta a képviselő-
testületet arra, hogy a törvénysértő Kt.
határozatot legkésőbb 2003. május 31-ig
vonja vissza.

A képviselő-testület 2003. május 29-i
ülésén eleget tett a pest megyei közigaz-
gatásí hivatal vezetője által tett törvé-
nyességi észrevételekben foglaltaknak és
visszavonta a 108/2002. (IX. 12. ), a
112/2002. (IX. 12.), a 113/2002. (IX. 12.),
a 114/2002. (IX. 12.) és a 118/2002. (IX.
12. ) Kt. határozatokat.

dr. Fiák István,
a Jogi Bizottság elnöke

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Közös fellépés szükséges
az O nyomvonala ellen
A képviselő-testület 2003. május 28-án 09.00 ófától

rendkívüli üiést tartott, mclyre meghívta a Miniszterel-
nöki Hivatal, az Igazságügyi Minisztérium, a MEH Nem-
zeti Teniletfejlesztési Hivatal, a BM Közép-magyaror-
szági Területi Főépítészi Iroda és Pest megye, valammt a
Budapesti Agglomeríció Területreodezési Tbrveit készí-
tő PÉSTTERV Kft. képviselőit. A meghfvottak tájékoz-
tatást adtak az Országos Területrendezési Tervről szótó
2003. évi XXVI. törvény PiliAorosjenőt érintő tartalmá-
ról, mety a Magyar Közlöny 50. számában jelent meg
2003. május 13-án és 2003. július 1. napján lép hatályba.

A törvény 1/1. számú meUékletének 1 b) pontjában
kerültek meghatározásra az MO Budapest körűli gyurűje
áftal érmtett települések. Ezen települések sorában sze-
repel Pilisborosjenő is. A törvény 2. számú mellékiete
tartalmazza az Ország Szerkezeti Tervét, mely terven
Pilisborosjenő és Uröm között elvezetett ^orsforgalmi
út is szerepel. A törvény alkotása során a jogaUcotó
Püisborosjenő teküitetébeB megsértette a jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. törvény azon rendelkezését, mely sze-
rint az érintett közösség véleményének kftérése nétkül a
közösség életviszonyait befotyásoló jogszabalyt alkotni
tilos. Erre tekintettel Pilisborosjenő Község Ontormány-
zata az Alkotmánybírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A tájékozíatónjelen íévő képviselők, az MO nyofflvo-
nala által ériníett fejlesztési területek tulajdonosai, a
"NEMO" és a Községvédő Eg^esületek képviselői, a pi-
lisborosjentíi, ürömi és békásmegyeri lakosok egyöntetfi-
en az MO lakóhelyünket átszelő nyomvoaala ellen tilta-
koztak. A tájékoztatást adó köztisztc'iselők felhívták a fí-
gyelmünket arra, hogy a törvény 1/1. számú meüétíeté-
nek 1 b) pontja azt is tartalmazza, bogy: "az MO nyugati
szektorában a nyomvonalat kömyezeti hatásviz^áiat
alapján a védett tennészeti terűleten - ahol szükséges -
alagútban kell vezetni". Ezzel azonban nem nyugtatták
meg a jelenlévőket, akik a tiltakozás minden szükséges és
lehetséges eszközét be tívánják vetni az MO lakólielyün-
ket érintő nyofflvonalának más, annak elhefyezésére al-
kalmasabb tcriiletre történő áthefyezése érdekében. A
tiltakceó eszközök kiteött felmerölt az Alkotmánybíró-
ság döntéséoek kikérése, títakozó aláírásgyíSjtés és a 10-
es úton isméüődő üŰesÁrást, forgalomlassítást okozó til-
takozó lakossági tűatetések megszervczése. Á tiltakozó
eszközök bevetése niellett azonban szűkséges a döntés-
hozók meg^eresése és velük éráekérvényesítő tárgyalá-
sok azonnali megkezdése.

Ezúton me^érönk mmdentít arra, ho^ aki bármi-
lyen (^szeköttetéssel, kapesolattal rendelkezik a döntés-
borók és ASntéseiőkésaftők tetíntetében, 6s egyetért az-
zal, hogy az MO tervezett nyomvc^aala kerűlje el
Pilisborosjenő Közs^ tózigazgatási területét, az jeleot-
kezzen Kűller János poigánnestemél a (26) 336-603-as
telcfon.számon. Fogjunk össze az MO lakóhetyünktí, érintő
lyomvonala eilen!

dr. Ffák István

Végre... Megnyflt az ügyfélszolgálati iroda. Nem kell már min-
denki füle hallatára, egy zsúfolt irodában intézni - sokszor bizal-
mas - ügyeinket. Az ügyfélszolgálat a polgármesteri hivatal föld-
szintjén működik, és nyitva van minden nap, a hivatalos munka-
időben.

Érdektelenség... Egyetlen javaslat sem érkezett az újságban is
meghirdetett határidőig - de azon túl sem - a díszpolgári címre.
Ezért idén nem lesz díszpolgáravatás.

Siker... Május 10-én nagysikerű egészségnap volt az iskolában.
A legtöbben az allergia és kandida állapotfelmérés, azaz a veg-
ateszt, illetve a biorezonancia, és a celladam vizsgálatokon vettek
részt. A nagy érdeklodésre való tekintettel ezeket - külön kérés-
re - hamarosan ismét megtartja az egészségügyi bizottság.

Internet - olcsón... Már több, mint 50 jelentkező van a szélessá-
vú Internet elérésre, és ebben a számban még nincsenek benne
az intézmények. A képviselő-testület arra illetékesei találtak az
ADSL-nél egy oicsóbb megoldást: ez az RDSL. Telefondíj nincs.
Az ügyben hamarosan döntés születik.

Most mutasd meg... A kulturális bizottság kiállítást tervez a fa-
luban élő amatőr művészeknek. Az ősszel nyfló táriatra minden-
ki jelentkezhet egy-egy alkotással. Ez lehet rajz, festmény, fara-
gás, hímzés, bármi, amiról alkotója úgy gondolja hogy az bemu-
tatásra érdemes. Jelentkezéseket vár a bizottság július végéig, az
ügyfélszolgálati irodában.

Szégyen... Hét 16 és 21 év közötti pilisborosjenői fiatal ellen fo-
lyik eljárás a sajnos országosan is elhíresült "házibuli" ügyben. A
budakörnyéki bíróság eröszakos közösülés, kényszerítés, kábító-
szerrel való visszaélés, és aljas indokból elkövetett személyi sza-
badság megsértése címén indított nyomozást a soronkívüliséget
élvező ügyben. Lapzártánkkor még három fíatal előzetes letar-
tóztatásban, egy pedig lakhelyelhagyási tilalommal várja a felte-
hetőleg még egy hónapig tartó nyomozás eredményét. A nyomo-
zást minden bizonnyal kiterjesztik a tűzesetekre is - mondta el a
budaörsi rendőr-kapitányság szóvivője.

Tuz... Május eleje óta - szerencsére - csak három esetben szól-
tak a tűzoltók szirénái. A Fő utcában egy padlástérben gyulladt
meg az elektromos vezeték, az Erdo és Fenyő utca sarkán - saj-
nos - leégett egy ház, lakója pedig füstmérgezésben meghalt, és
ugyanazon a napon a külső Bécsi úti részen öngyulladás volt a
szeméttelepen.

Bilincs... Május 30-án a Gepárd csoport lefoglalt az Iskola utca
9-ben két lopott autót. Találtak még marihuánát és kábítószer
terjesztésre utaló jeleket is, ezért az ott lakó Pf. F. -et előállítot-
ták.

Üjság... A képviselő-testület mindig a hónap utolsó csütörtökén
tartja havi rendes ülését. A polgánnester külön kérésére - a lap-
zártával ezt meg kell várni, mert ha az ülésen születik olyan ren-
delet, amit meg kell jelentetni, akkor annak benne kell még len-
ni az újságban. A szerkesztés, a nyomdai munkák, valamint a
sokszorosítás és a terjesztés pedig 10 munkanapot vesz igénybe.
Ezért jelenik meg a Püisborosjenői Hírmondó a hónap közepén.
Így tud a falu lakossága minden fontos ügyről szinte ázonnal ér-
tesütai.

Lomtalanítás! Ne felejtsék el: június 26-án, csütörtökön.
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- csatornadíjról, vízdíjról, kedvezményekról és amnesztiáról -

A legutóbbi számunkban már röviden
beszámoltunk a csatornadíj csökkentéséról,
a meg nem fizetett csatörnarákötések ked-
vezményes befizetésérol és a keletkezett
szennyvíz kezelésének problémájáról. A
cikk és a kapcsolatos hírek megmozgatták a
lakosság fantáziáját, sok kérdés érkezett a
szerkesztőségbe és hasonló kérdések merül-
tek fel a képviselői fogadóórákon is. Azóta
megszülettek a szükséges képviselő-testüle-
ti határozatok, és a megfelelő rendelet mó-
dosítása is megtörtént. Mindezek alapján
érdemes közzétenni az összegyűlt kérdése-
ket és válaszokat is.

. Valóban csökkent a csatomadíj?
Igen. A sücerről érdemes még egyszer

szótai: a csatornadíj mértéke 21,30 Ft/m3
összeggel csökkent 2003. május l.-től, így a
jelenleg érvényes díj: 201 Ft/m3.

. Lesz-e idén nyáron is vízdíj kedvezmény
a locsolás miatt?

Igen, az igénylők 10%-os kedvezményt
kaphatnak a vízdíj mértékéből a nyári idő-
szakban. Fontos megjegyezni, hogy a ked-
vezményhez külön kérelmet kell benyújtani,
amihez szükséges nyomtatvany beszerezhe-
tő a Polgármesteri Hivatal Ugyfélszolgálati
Irodájában, minden munkanapon.

. Kiket érint a csatoma rákötési díjfizetési
amnesztia és kedvezmény?

Azokat érinti, akik rendelkeznek rákö-
téssel, de - feledékenységből, tévedésből,
vagy "csak úgy" - még nem fizették ki a
180.000 Ft-os lakossági érdekeltségi egysé-
genként kivetett díjat. ők önkéntjelentkezé-
sük alapján késedelmi kamat és egyéb bírsá-
gok megfizetése nélkül fizethetik meg a tar-
tozásukat.

. Vonatkozik-e a kedvezmény az új rákö-
tésekre?

Jó hír, hogy a módosított rendeletben a
képviselő-testület azokra is gondolt,. akik
most, a kedvezményes időszakon belül új
bekötésként szerétnének csatlakozni a csa-
toma-hálózatra, tehát a kedvezményeket ők
is megkapják.

. Milyen kedvezményeh-ől van szó?
Az a fogyasztó, aki 2003. június 30-ig ön-

ként jelentkezik a késedelmes rákötési díj
rendezése érdekében, illetve az az új fo-
gyasztó, aki 2003. június 30-ig a szennyvíz-
csatorna hálózatra való rákötés iránt kérel-
met nyújt be (és a rákötés 2003. július 31-ig
megvalósul), a következő kedvezmények-
ben részesül:

- késedelmi kamatot nem kell megfizet-
nie (tartozás esetén)

- a befizetett összeg után az önkormány-

zat a 15% közműfejlesztési hozzájáru-
lást megelőlegezi

- a közműfejlesztési hozzájárulás mérté-
kével csökkentett összeg 10%-a a teljes
összeg megfizetésének időpontjában
visszafizetésre kerül (azaz ennyivel ol-
csóbb most a rákötés),

- a gerincvezetékre kötés díját -180, 000
Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás -
a fogyasztó 6 .havi részletben is megfí-
zetheti küiön kérelem alapján.

. Mitjelent a keletkezett szemyvíz kezelé-
sének problémája?

Ervényes helyi rendelet szerint minden
ingatlan tulajdonosa köteles elszámolni az
ingatlanon keletkezett szennyvíz kezelésé-
nek módjáról, melynek alapja:

- a vízórákon mért fogyasztás;
- a vízdíjjal együtt számlázott és fizetett

szennyvízdíj;
- a szippantós leeresztő jeggyel ellátott

és az ingatlan mindenkori tulajdonosa
által kifizetett számla.

. Kiket érint és müjelent itt az amnesztia?
Azokat érinti, akiknek a szolgáltató

(DMRV) bármely okból az ivóvíz fogyasz-
tással egyidőben nem számlázott szennyvíz-
díjat 2002-ben. Ők ezt 2003. június 30-íg az
önkormányzatnak önként bejelenthetik, és
kamat megfizetése nélkül, a teljes 2002. év-
re terjedő időszakra a (vízfogyasztás alapján
számított) szennyvízdíjat 6 egyenlő részlet-
ben 2003. december 31-ig kiegyenlíthetik.

. Mit kell tenni annak a lakosnak, aki él-
ni szeretne a fenti amnesztiával, illetve
kedvezményekkel?

Jelentkeznie kell a Polgármesteri Hiva-
talban az Ugyfélszolgálati Irodában, (melyet
megtehet minden hétköznap), és ki kell töl-
tenie egyadatlapot attól függően, hogy csa-
torna rákötéssel és/vagy szennyvízdíj fizetés-
sel kapcsolatos ügyet szeretne rendezni.

. Meddig érvényes az amnesztía és a ked-
vezmények?

2003. június 30-ig kell jelentkeznie min-
denkinek, aki élni szeretne az amnesztiával,
illetve a kedvezményekkel, mind a rákötési
díj megfizetése, mind a szennyvíz kezelésé-
nek problémája esetén.

Természetesen a fenti határidő leteltét

követően a "tartozók" (rendelkeznek csa-
toma rákötéssel, de nem fizették meg a dí-
jat), illetve azok, akik nem tudnak elszámol-
úi a keletkezett szennyvíz kezelésének mód-
jával, szigorú elszámolásra és határozott el-
járásokra számíthatnak.

A kérdéseket és a válaszokat csokorba
szedte:

Marosi László,
a Pénzü^i Bizottság elnöke

ISKOLAI HÍREK

Német vers- és prózamondó verseny

1. évfolyam:
3. helyezett: Kozák Dóra 1. a)

II. helyezett: Durst Hanna és
Kenyeres Bence 1. a)

III. helyezett: Cojocar Dávid és
Papp Kristóf 1. b)

2. évfotyam:
I. Varga Mónika

II. Antonovits Abel
III. AczélMihály

3. évfolyam:
I. SzabóKristóf3.b)

II. Peltzer Anna 3. a)
III. Aczél Sára 3. b)

4. évfolyam:
I. KádiFanni

II. Szalay Krisztina
III. Marosi Alexandra

5. b) osztáty:
I. Bozsódi Borbála

II. Majer Mercédesz
III. KovácsKitti

A Rumpold területí környezetvé-
delmi vetélkedon III. helyezést ért el
a pilisborosjenöi csapat, amelynek
tagjai: Veres Róbert 8. o., Gergely
Enikő és Mészáros Szabina 7. osztá-
lyos tanulók.

A Herman Ottó megyei biológia
versenyen a legerősebb általános is-
kolák és gimnáziumok 76 legjobb bio-
lógusa vett részt. Diákjaink itt is jeles-
kedtek: Mészáros Szabina a 13., Ve-
res Róbert és Gergely Enikő a 15.,
Riba Gergely a 24., Győző Ildikó a
33. és Molnár Bernadett a 38. helyen
végeztek.

A Vöröskereszt elsősegélynyújtó
területi versenyen csapatunk (Mészá-
ros Szabina, Papp Sára, Kardos Bar-
bara, Horváth László és Wittmann
Péter) III. helyezett lett.

Ez úton is köszönjük Szentesi Zsu-
zsanna felkészítő tanárnő munkáját!

ISKOLAI NYÁM TÁBOROZÁS

Tisza tábor
2003. július 6 -13-ig

Tivadar

Balatonkerülo kerékpár túra
2003. július 27-augusztus 3-ig

Szilvásvárad
2003. július 14-20-ig

Tánctábor
2003. augusztus 11-17-ig

Boldogkőváralja
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Minden ellenkező híresztelés ellenére
lesz. Gyarapodik tehát a falu, mert ez a
zeneiskola a miénk lesz. Az általános is-
kola része, hiszen a képviselő-testület (8
igen, 1 nem és 2 tartózkodás) megszavaz-
ta, hogy az iskolánk ezentúl Püisboros-
jenői Német Nemzetiségi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, ahol egye-
lőre a művészetek közül a zenei oktatás
indiü meg szeptemberben.

^Tem csak az iskola lesz a miénk, ha-
nem a hangszerek is, amelyek megvásár-
lásához a pénzí nem a falu kasszájából
kellett Jdvenni, hanem azt - Vas Katalin
csellómuvész hathatós közbenjárására -
még Görgey Gábor muvelődési miniszter
adta a falunak. Hárommillió forintról van
szó. Nem kevés pénz, és nem kis tett.

Nagyon nagy köszönettel tartozunk
néhány falunkbelinek, jelesül Duray Esz-
temek és Léderer Tamásnak akik egy he-
gedűt és egy brácsát, Zakariás Istvánnak,
aki egy csellót, és Matuz Gergetynek, aki
egy fuvolát ajánlott fel az iskolának. Dér
András képviselői, Perczel Ferenc pedig
bizottsági tiszteletdíjával jáml hozzá egy-
egy hangszer megvásáriásához. Igéretünk
van még az oktatási minisztertől is pénz-
beli támogatásra, valamint - nem akarom
elkiabálni, de - úgy tűnik, hogy a Szeren-
csejáték RT. eg)' igazi hangversenyzongo-
rát vásárol a falunak.

Támogatja tehát ezt az igazán szép
ügyet mindenki, aki tudja, hogy mennyire
fontos a zene, a művészet az ifjúság neve-
lésében, hogy mennyire fontos, hogy ne
szakadjoa meg a faluban az a folyamat,
ami nyolc éve elkezdődött, és ha lehető-
ségünk van rá, akkor folytassuk azt egy
magasabb színvonalon.

Nem tartozunk azonban köszönettel
azoknak, akik riogatnak, hogy ez milyen
sokba fog kerülni. Eppen ezért leírom,
hogy az előző - a magán - zeneiskola
igazgatója, Hoós Sándor azért mondott le
a pilisborosjenői zeaeiskola további
működtetéséröl, mert az állam jövőre
jócskán megvonja a támogatást a magán-
iskoláktól, és azt így ő már nem tudta vol-
na működtetni, illetve olyan nagy mér-
tékben kellett volna megemelni a tandí-
jat, hogy azt a szülők nem tudták volna
vállalni, valamint az önkormányzattól is
többmilliós nagyságrendű támogatást
kellett volna kapnia a rentábilis műkö-
déshez. Már idén is haw 150 000 Ft támo-
gatást szeretett volna kapni. A testület el-

fogadva Hoós úr lemondását, elhatároz-
ta, hogy saját, önkormányzati zeneiskolát
alapít. A döntés erről március 12-én szü-
letett meg. Am ez után Küller János pol-
gármester és Szimeth Mária alpolgár-
mester - figyelmen kívül hagyva a testület
többségi döntését - egy már eddig is több
száz tanulóval muködő budapesti alapít-
ványi zeneiskola kihelyezett tagozatát
szerették volna ide telepíteni, szintén
Hoós Sándor vezetésével. A képviselő-
testület - miat már tudjuk - nem ezt fo-
gadta ei. A íandíj az alapítványi iskolá-
ban is jóval több lett volna, mint amit ed-
dig fizettek a gyerekek.

Döntöttünk tehát saját önkormányza-
ti iskola mellett, ahol mindenbe beleszó-
lása lehet a falunak, a szülőnek és a diák-
nak egyaránt. Sőt, olyan vezetése lesz az
intézménynek, amelyik bármikor megta-
lálható a faluban, mert itt él.

Most már a falun a sor, hogy - az egyik
legfontosabb fejlesztésében - vállaljon
valamivel többet, mint amit a magánisko-
lánál kellett, hiszen ez most már a sajátja.
S aztán jönnek a szülők. Nekik is egy ki-
csivel többet kell áldozniuk gyermekük
zeneoktatására, mint amit eddig fizettek.
Meggyőződésem, hogy többet is fognak
kapni érte.

Nézzük a számszerű adatokat:
Az előképzősöknek, ületve a zeneovi-

soknak havi 1200 Ft a tandíj.

A zeneiskolában havi 2000 Ft a tandíj.
(Ennyit fízet az, akinekjeles a tanuimányi
eredménye. Ha ennél rosszabb, akkor va-
lamivel többet. A mostani beiratkozásnál
mindenkit úgy vesznek fel, mintha jeles
tanuló lenne, tehát az első félévben a ke-
vésbé jó tanuló is ennyit fizet.)

A hangszerhasználati díj: havi maxi-
mum 1000 Ft, akkor is, ha több hangsze-
ren tanul a gyerek, illetve ennél kevesebb,
ha pl. zongorát tanul. Akkor csak hozzá-
járulást fizet az intézmény zongorájának
- amin az órákon játszik - karbantartásá-
hoz. Az előképzősök és ovisok nem fizet-
nek a hangszerhasználatért.

Minderről részletes tájékoztatást kap-
hatnak a beiratkozáskor.

Felvételi és beiratkozás a zeneiskolá-
ba: 2003. június 16-án és 17-én, délután
14.00-18.00-ig, az iskolában.

Es amit még nem mon^tam el: egy új
iskola alapítása rengeteg munkával, után-
járással, engedélyeztetéssel, tanárverbu-
válással, költségvetés készítéssel, reggelig
sorolhatnám, mi mindennel jár. Ezt a sok
munkát -jószerivel egyedül - Vas Katalin
végezte el, az oktatási bizottság olykori se-
gítségével. Pedig ezt a muiikát mind-mind
az önkormányzat hivatalának kellett vol-
na az elejétől a végéig lebonyolítani... De
nem tette, mert nem is tehette, hiszen nin-
csen oktatási szakreferense, aki értene az
üyen ügyekhez. Nincs, nem is volt, továb-
bá kulturális ügyekhez értő munkatárs
sincs, és ez azt jelenti, hogy a hivatal sza-
bályellenesen működött és működik a mai
napig. Őszintén remélem, hogy a közel-
jövőben ezen is tudunk változtatni.

Azt pedig még jobban, hogy az új ze-
neiskolánk jól muzsikál majd mindany-
nyiunk, de főként a gyerekek örömére és
épülésére.

Varsányi Zsuzsa,
a Kulturális Bizottság elnöke
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Ismerkedjünk szomszédainkkal...

Az ürömi németek története

I. rész

Üröm már a római korban is lakott település volt, amit az
előkerült régészeti leletek is tanúsítanak. A honfoglalást követő-
en az első említés 1211-ből való és fejlett szőiőművelésről ír.

Üröm település a török hódoltság alatt elnéptelenedett. A
budai szandzsákhoz tartozó területek összeírásakor, 1580-ban
pusztaként szerepel. Az első telepes 1699-ben érkezik. Neve
Holzer Péter. 1701-ben tizenkilenc, 1720-ban harminchét háztar-
tást regisztrálnak. A lakók származási helye Bajorország. A köz-
ség első pecsétje 1700-ból való.

A templomot 1737-ben építették a régi románkori templom
romjaira, majd 1936-ban bővítették. Ekkor találtak rá egy közép-
kori temető maradványaira is.

A község 1789-ig az óbudai klarisszák tulajdona volt. A rend
feloszlatása után a Vallásalaptól József nádor vásárolta meg
1800-ban. A sváb lakosság elsősorban szőlőműveléssel foglalko-
zott. Ekkor építették a még ma is meglévő pincéket.

József nádor 1799-ben feleségül vette Alexandra Pavlovnát,
Nagy Katalin orosz cárnő unokáját. A főhercegi pár 1800. febru-
árjában költözött Budára. Alexandra egyik kirándulásán ismerte
meg Ürömöt és a birtokot a nádor ekkor vásárolta meg számára.

1801. március 8-án a főhercegnő leánygyermeknek adott
életet, de a csecsemő még aznap meghalt. 16-án édesanyja is el-
hunyt. Feltehetőleg politikai okok miatt megmérgezték. Ale-
xandra nagyon szerette Urömöt, és az volt a kívánsága, hogy itt is
temessék el.

hat Üröm im Laufe einer ihrer Ausflüge kennengelernt und der
Palatin kaufte ihr dann das Grundstück.

Am 8. Márz 1801 hat die Erzherzogin ein Mádchen
geboren, aber der Sáugling ist noch am gleichen Tag gestorben.
Am 16. ist auch die Mutter gestorben. Vermutlich wurde sie aus
politischen Gründen vergiftet. Alaxandra hat Uröm sehr gern
gehabt und ihr Wunsch war, hier bestattet zu werden.

(Forrás: Bondor Gyula
"Az ürömi svábok kálváriája 1946" c. könyv)

Felavattuk a falu helytörténeti kiállítását, az emlék-
szobát (Heimatstube)

Geschichte der Urömer Deutschen

Die Siedlung Üröm war bereits zur Römerzeit bewohnt,
wovon die gefundenen Ausgrabungsfunde zeugen. Die erste
Erwáhnung nach der Landnahme stammt aus dem Jahre 1211
und handelt von entwickeltem Weibau.

Üröm entvölkerte sich wáhrend der Türkenherr-schaft. Bei
der Zusammenschreibung der den Ofener Sandschen gehören-
den Gebiete im Jahre 1580 wurde sie als ein ödes Gebiet
aufgezeichnet. Der erste Siedler kam im Jahre 1699. Sein Name
war Peter Holzer. 1701 wurden neunzehn, 1720 siebenunddreis-
sig Haushalte registriert. Die neuen Bewohner kamen aus
Bayern. Das erste Siegel der Gemeinde stammt aus dem Jahr
1700.

Die Kirche wurde im Jahre 1737 auf die Ruinen der alten
romanischen Kirche errichtet. 1936 wurde sie dann erweitert. Zu
dieser Zeit entdeckte man auch die Ruinen eines Friedhofs aus
dem Mittelalter.

Die Gemende war bis 1789 der Besitz der Ofener Klarissen.
Nach der Auflősung des Ordens wurde sie im Jahre 1800 vom
Palatin Josef gekauft. Die deutsche BevöUeemng bescháftigte
Sich hauptsáchlich mit Weibau. Damals wurde die bis heute
erhaltenen Keller gebaut.

Paklatin Josef heiratete 1789 Alexandra Pavlova, ein
Enkelkind der russischen Zarin Katharina der Grossen. Das^
erzherzogliche Paar zog im Febmar 1800 nach Ofen, Alaxandra

Május 31-én 14.00-kor mintegy 80 vendég jelenlétében
több generáció álma teljesült, felavattuk az emlékszobát. A Fő
u. 45. alatt található helytörténeti kiállítás két helyiségét
Perlinger Györgyi bocsátotta a falu rendelkezésére mindaddig,
amíg az új tájházba egy-másféléven belül a kiállítás át nem köl-
tözik. Györgyi többéves fáradhatatlan gyűjtőmunkája révén sike-
rült 70 db legkülönfélébb használati tárgyat, bútort, edényt, nép-
viseleti öltözeteket, szerszámokat, dokumentumokat, fényképe-
ket megszerezni ill. kölcsönbe kapni a múzeum számára.

Kitűnően sikerült a múlt hangulatának részleteit is bemu-
tatni a két szobában, ill. a ipari-mezőgazdasági szerszámokat is
befogadó pajtában.

Ezúton szeretnénk megköszönni az adományokat, eseten-
kénf családi ereklyének számító tárgyakat, eszközöket, amelyet a
falu lakói adtak át a múzeumnak, segítő közremuködésűk nélkül
nem jöhetett volna létre a hagyományőrzés borosjenői központ-
ja! Szívesen fogadjuk a jövőben is a múlt emlékeit és megőriz-
zük, tiszteletben tartjuk és ápoljuk Onöknek, utódainknak.

A megnyitón rövid köszöntőt mondott Küller Janos polgár-
mester úr, Szegedi Ferenc úr, a Német Kisebbségi Onkormány-

- zat elhöke és méltató szavakkal járult hozzá a bensőséges hangu-
lathoz SÍkos Antal plébános úr is. Szépen szerepeltek Pelczer
Anná és Fábián Stefánia, a Német Nemzetiségi Altalános Iskola
tanulói is.

PlLISBOROSJENŐlHÍRMONDÓ

A megnyitót egy késő estig tartó, vidám, anekdotázó beszél-
getés követte, amihez a hangulatos háttérzenét Karádi Laci szol-
gáltatta. Az estét tovább színesítette - lévén május utolsó napja -
a májusfa "kitáncolása" is.

A helytörténeti kiállítás meglátogatására mindenkit buzdí-
tunk, még nem alakítottuk ki a látogatási rendet, de valószínű,
hogy hétvégeken két órára ill. előzetes egyeztetés után lesz meg-
tekinthető.

MIT JELENT NEKÜNK AZ EMLÉKSZOBA?

. A múltat ötvözi a jelennel, segít megérteni elődeink élet-
módját.

. Betekintést nyújt egy közösség életébe.

. Megismertet a közösség mentalitásával, szokásaival, ha-
g}'ományaival.

. Egy szép példa falunkbeli emberek összefogására és a ha-
gyománytisztelet összetartó erejére.

. Segít a múlt megértésében, az emberi és tárgyi érték fel-
ismerésében.

. A kiállított tárgyak ápolása, gondozása a létrehozók iden-
titásának és önbecsülésének tükre.

. Segít megismertetni múltunkat a faluba újonnan költöző
lakosokkal.

* Ez egy kezdő gyűjtemény, amely a majdani tájházunkban
elhelyezendő múzeumba kerül.

Szeretettel meghívjuk Onöket, hogy ezen gondolatok kísé-
retében tekintsék meg mázeumunkat.

Német Kisebbségi Onkormányzat

Kedvezoen bírálta d a Püisborosjenői Német Kisebbségi
Qnkormányzat két pályázatát az Országos Német Kisebbségi
Onkormányzat, aminek következtében összesen 300 000 Ft-t
kaptunk a kitelepítési ünnepség és a Pilisborosjenői Búcsú ren-
dezési költségeinek részleges fedezésére.

A Pilisborosjenői Búcsút (Kiritog) június 14-15-én rendez-
zük, amelyen résztvesznekvendégeink németországi partnertele-
pűlésünkből Steinheimből is. A program:

Szombat, június 14.

18.00 Térzenét szolgáltat a Pilisvörösvári Fúvószenekar.
19.00 Kulturális est a Magyar és a Német dalkörrel, valamint

a Sol).'mári Asszonykórussal a Művelődési Háznál.

20.00 Búcsúbál a Pilisvörösvári Fúvószenekarral a Művelő-
dési Házban.

Vasámap, jánius 15.

10.00 Nagymise a templomban.
11.00 Koszorúzás a Hősi Emlékmunél.
12.00 Temetőlátogatás.

Das Program des diesjáhrigen Kiritogs:

Samstag, 14. Juni

18.00 Platzkonzert mit der Blaskapelle Pilisvörösvár.
19.00 Kulturabend im Kulturhaus mit dem Ungarischen und

Deutschen Singkreis sowie mit dem Schaumarer
Frauenchor.

20.00 "Kiritogball" mit der Blaskapelle Pilisvörösvár.

Sonntag, 15. Juni

10.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche.
11.00 Kranzniederiegung bei Heldendenkmal.
11.20 Totenehrung am Dorffriedhof.

Haben Sie das mal gehört? Hallotta már?

Mein Vater hinterliess mir den untenstehenden Satz, der
vielleicht auch anderen eine Haltestange bietet, die sich auf ihr
Recht störrisch beharren:

Edesapám hagyta rám ezt a mondatot, amely talán másnak
is kapaszkodót nyújt, ha csökönyösen ragaszkodik saját igazához:

"Niemand kam absolut Unrecht haben. Selbst eine Uhr,
die stehen geblieben ist, zeigt am Tag zweimal die richtige Zeit
an."

"Egy kicsit mindenkinek igaza van, hiszen még az álló óra
is naponta kétszer a pontos időt mutatja".

"KENNEN SIE DEN SCHON?" Ismeri ezt On?

Zwei Fakire liegen auf einem Nagelbrett und unterhalten
sich. "Was machst Du denn heute nachmittag?" fragt der eine. -
"Ich geh zum Zahríaizt. " - "Ach, Du denkst wohl auch immer
nur ans Verknügen."

Két fakír fekszik egy tűágyon és beszélget: "Mit csinálsz ma
délután?" kérdezi az egyik. "Fogorvoshoz megyek" válaszol a
másik. Mire az egyik: "Bezzeg, Neked mindig csak a szórakozás
jár a fejedben!"

Fragt der Arzt den Patienten: "Was tun Sie gegen Ihre
Erkáltung?" "Ich trinke táglich acht Gláser Rum." Der Arzt
entsetzt: "Das genügt doch nicht!" Der Patient: "Mehr bringe
ich nicht runter!"

Az orvos kérdezi a betegét: "Mit tesz On megfázás ellen?"
"Naponta nyolc pohár rumot iszom. " Az orvos felháborodva vá-
laszol: "Az ugyan nem elég!" A beteg: "Többet akkor sem tudok
lenyelni!"

Im Bus Pbj-Arpádbrücke. "Wollen Sie sich nicht setzen?"
fragt der Fahrer einen Fahrgast.

"Nein, danke, erwidert der, "ich hab's eüig."

A sárga buszon kérdezi a sofőr az egyik utast: "Nem akar
leülni?" "Köszönöm nem, sietek. "...

(A német nemzetiségi rovatot Kozáry Vilmos szerkeszti)
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Pilisborosjenö Onkormányzatának
4/1998. (IV. 23. ) számú

RENDELETE
az egyes helyi közszolgáltatások

kötelező igénybevételéröl

(egységes szerkezetben a 4/1999. (IV. 1.), a 14/2001.
(XI. 5.), és a 19/2001. (XII. 20.) sz., 12/2003. (VI. 15.)

sz. helyi rendeletekkel)

Pilisborosjenö község Onkomiányzat Képviselö-testülete
az 1995. évi XLII: tv. 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja a település szilárd és folyékony hulla-
dék összegyüjtésével, elszállításával és ánalommentes elhe-
lyezését biztositó hely közszolgáltatással ellátott területen lévö
ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: tulajdonos)
számára az ingatlanon keletkező szilárd és folyékony hulladék
elhelyezésével kapcsolatban:

I. fejezet
Szilárd hulladék kezelése

1. § a) ,4 rendelet twgya: A község közigazgatási területén
keletkezö lakossági szilárd kommunális hulladék gyüjtése,
szállítása, lerakásának elvégzése.

b) A kőzszolgáltatással ellátott (müködési) terület: Pilisbo-
rosjenő Község közigazgatási területe.

2. § A szilárd hullcidék kezelését ellátó szerrezet: Rumpold-
Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 2060 Bicske, Kos-
suth u. 60-62. (a továbbiakban szotgáltató).

3. Sf A közszolgáltutás ellátásának rendje és módja, a szol-
gáltató és a íulajdonos ezzel összefüggöjogai és kötelességei:

a) Lakössági hulladék gyüjtése minden hét csütörtökön
6. 00-12. 00 óráig történik az ingatlanok elé kihelyezett kukák-
ból ill. a kuka mellé elhelyezen szemét elszállítása révén. (A
hulladék elhelyezése kukába, vagy a község területén elhelye-
zett konténerekbe történhet.)

b) Az elszállítást a szolgáltató végzi a rendelkezésre állójár-
müparkkal. A szemét a Bicskei Körzeti Hulladéklerakóba kerül
elvitelre.

c) Az ingatlan-tulajdonosnak joga van ahhoz, hogy a ház-
tartásban keletkezett hulladék minden héten (amennyiben a
szállitás napja munkaszüneti nap, a következö elsö munkana-
pon) elszállitásra kerüljön.

d) Az ingatlan-tulajdonosnak kötelessége az a) pontban feltün-
tetett idöpontra a háztartási hulladékot az ingatlan elé kitenni el-
szállításra megfelelö állapotban. A tulajdonos kötelezettsége a
szemétszállitás soran a szolgáltatóval való együttmüködés. Az in-
gatlan-tulajdonos köteles a kuka beszerzéséröl gondoskodni.

e) A közszolgáltatás keretében háztartási hulladék elszállitá-
sára kerül sor, ezért veszélyes hulladéknak minösitett anyag ki-
tétele tilos. A veszélyes hulladék gyüjtése a szolgáltató és az
önkormányzat által egyeztetett idöpontban, meghatározott he-
lyen és idöben történik.

Háztartási hulladéknak minösül a lakás céljára szolgáló helyi-
ségekben rendeltetésszerü használat soran keletkezett hulladék.

Nem minösül háztartási hulladéknak:
- jég, sár, hó
- állati trágya, tetem
- növényi hulladék, építési törmelék
- folyékony, mérgezö, tüz- és robbanásveszélyes anyag
- minden olyan tárgy, amely terjedelménél fogvaa szemét-

szállítás soran nem elszállítható

Nem háztartási hulladéknak minösülö anyag elszállításáról
az ingatlari-tulajdonosa saját költségére köteles gondoskodni.

f) A szolgáltatójoga: az önkormányzattal megkötött szerzö-
dés alapján a szolgáltatás díjának igénybevétele.

g) A szolgáltató kötelessége: a szolgáltató köteles a háztartá-
si szilárd hulladékot szállitani a "b. )" pontban megjelölt helyen
lerakni, minden környezetvédelmi igényt kielégítö, műszaki
védelemmel ellátott formában.

A szolgáltató köteles a hulladékok szelektiv gyüjtéséröl -
meghatározott rend szerint - gondoskodni.

Aszolgáltató a veszélyes hulladékok gyü]tésére és évenkénti
1-2 alkalommal történö elszállitására és az elszállitott hulladék
ártalmatlanitására köteles.

A szolgáltató köteles évenként legalább egyszer a lomtala-
nitás során összegyült szemetet elszállitani.

4. § ̂  közszolgáltatás díja háztartásonként: 450 Ft/hó.
* Megállapította a 19/2001. (XII. 20.) számú helyi rendelet, mely ha-
tályba lépett 2002. január 01. napján. (2001. december 31. napjáig a
közszolgáltatás dija 400 Ft/hó összegben volt megállapitva)

a) A közszolgáltatási dij fízetése lakóingatlan tulajdonosok
esetében egész évre szóló.

b) Az üdülöingatlan-tulajdonosok az éves dijból 10 % ked-
vezményt kapnak.

c) A közszolgáltatás dija kérelemre, méltányossági szem-
pontokat figyelembe véve csökkenthetö, vagy elengedhetö. Az
eljárás során fígyelembe veendö értékhatás az, hogy a család-
ban az egy förejutójövedelem a mindenkori öregségi nyugdij-
minimum összegét eiéri-e.

5. § ̂  közszolgáltatás dijfizetésének rendje:
a) A közszolgáltatás díját negyed évente, a tárgy negyedévet

követö minden negyedév kezdö hónapjának 10. napjáig kell
megfízetni.

* Megállapitotta a 14/2001. (XI. 5. ) száinú helyi rendelet. mely hatály-
ba lépett 2002. január 01. napján.

b) A díjat az önkormányzat alkalmazásában álló közalkal-
mazott szedi be.

c) A közszolgáltatás során számla adására kötelezett.
5/A § A szilárd hulladék kezelésének dijfizetésétöl mentesül

az a településen lakóhellyel rendelkezö 70. éven felüli sze-
mély, aki háztartásában egyedüt él.

6. § Azingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igény-
be venni, a háztartási hulladék kezelésével kapcsolatban a reá
vonatkozó kötelezettségnek eleget tenni.

7. § Azzal a személlyel szemben, aki huzamosabb ideig nem
fizeti a közszolgáltatás diját - felszólitás ellenére sem - ügyé-
ben ajegyzö kőteles eljámi.

II. fejezet
Folyékony hulladék kezelése

8. § A rendelet tárgya: A község közigazgatási területén ke-
letkezö háztartási folyékony hulladék kezelése.

Folyékony hutladéknak minösül az emésztöből, fürdöböl,
mosógépböl stb., kereskedelmi-szolgáltatási, háztartási tevé-
kenységböl származó hulladék.

9. § /í közszolgáltatással ellátott terület: Pilisborosjenö köz-
ség közigazgatási területe belterület.

10. § Ahaztartási folyékony hulladék kezelését Pilisborosje-
nö község Onkormányzata (Pilisborosjenö, Fö út 16. ) látja el.
A szennyvíztisztító telep müködtetése bérbeadás folytán való-
sul meg.

11. § ,4 közszolgáltatás ellátásának módja: A folyékony hul-
ladék elszállitása és feldolgozása a községben kiépült csator-
nahálózat közremüködésével a pilisborosjenöi szennyviztiszti-
tó telep folyamatos müködtetésével történik.

12. § /l közszolgáltatás dijfizetésének módja: Az önkor-
mányzat külön rendeletben meghatározott módon rendelkezik
a csatomadij mindenkori mértékéröl.

]2/A§
(1) A szennyvízcsatorna hálózatra 2003. július 31-ig meg-

valósiton rákötéseket, illetve geríncvezetékre rákötéseket a
DMRVRt. ellenöry.

(2) A rákötési dij megfizetésének alapja a DMRV Rt. által
az önkormányzat rendelkezésére bocsátottfogyasztóijegywk.

(3) Az afogyasztó, aki nemjízette meg a rákötési díjat, azt
annak megftzetéséreaz önkormányzat köteley, és nemfizetés
esetén a behajtásról végrehajtó útján gondoskodik.

12/B§
(1) Az afogyasstó, aki 2003. június 30-ig önként jelentke-

zik a késedelmes rákötési dij rendezése érdekében, az alábbi
ke^veunényekben részesül:

a) késedelmi kamatot nem kell megfiwtnie,
b) a befizetett összeg után az önkormányzat a 15% köyiiü-

fejlesztési hozzájárulásí megelölegeü,
c) a közmüfejlesztési hozzájárulás mértékével csökkentett

összeg 10%-a a teljes összeg megfizetésének idöpontjában
visswfizetésre kerül,

d) a gerincvezetékre kötés diját-180. 000 Ft/ingatlan érde-
keltségi hozzájárulás a fogyasztó 6 havi részletben is megfi-
zetheti külön kérelem alapján,

(2) Azt az új fogyasztót, aki 2003. június 30-ig a szennyviz-
csatorna hálówtra való rákötés íránt kérelmet nyújt be és a
rákötés 2003. július 31-ig megvalósul, az (I) bekezdésben
foglalt kedvezményben részesül a késedelmi kamatmentesség
kivételével.

(3) Nem részesíthető semmiféle kedveynényben az a fo-
gyasztó, akik 2003. június 30-ig nem jelentí be a szennyviz-
csatorna hálózatra megvalósult rákötését, illetve ráköíés
irántí kérelmet a fenti határidöben nem nyújt be az önkor-
mánywthoz.

(4) Egyéb fizetési kedveynényről a Pénzügyi Bizottságja-
vaslata alapján a Képviselő-testület dönt, a (3) bekezdésben
foglalt kháró rendelkezés kivéíelével.

13. § Minden ingaílan tulajdonosa köteles elszámolm az
ingatlanon keletkezett szennyvíz kezelésének módjáról, mely-
nek alapja:

a) a víwrákon mért fogyasztás;
b) a vízdijfal együtí számlázoít ésfizeteU swnnyvizdíj;
c) a szippantós leeresztőjeggyel ellátott és az ingatlan min-

denkori tulajdonosa által kifizetett számla.
(2) ̂  swnnyviz mérésének alapja a vi^fogyasztás, a kelet-

kezett siennyvíz elswmolásának alapja a DMRV Rt. álíal
irásban megadott 2002. évi vizfogyasztás mértéke.

(3) Akínek aDMRVRt., bármely okból a vízfogyasztással
egy időben nem számláwtt szennyvizdíjat, de a fogyasztó e
tényt 2003. június 30-ig az önkormánywtnak bejelentí, az ka-
matfizetése nélkiil a 2002. évre vonatkow időszakra kiszám-
láwi elmulasztott swnnyvizdijat 6 egyenlö részletben 2003.
december 31-ig kiegyenlitheti.

(4) A fogyasztó a 2003. évi fogyas'stást 2003. január 1. és
2003. április 30. közötti fogyasztási időszakra az erröl kiállitott
swmlában fogalt teljesitési határidőben köteles megfizetni.

14. § Folyékony hulladékot közterületre (utcára, parkba,
árokba stb) kivezetni tilos.

A szennyviz íly módon történő kivezetése eljárást von
maga után. Az eljárás lefolytatására ajegyzőjogosult a sza-
bálysértési kódexben rögzített feltételek fennállása esetén, a
szabálysértési eljárásról szóló tv-ben meghatározott dij fíze-
tése mellett.

III. fejezet
Közterületek tisztaságának védelme

15. § Pilisborosjenő közterületein bármilyen szilárd, folyé-
kony hulladékot (épitőanyagot, építési-, bontási törmeléket,
veszélyes folyékony hulladék stb) lerakni, elhelyezni külön en-
gedély nélkül tilos.

16. § Közterületen szemetelni, a kömyezetet szennyezni,
gondtálanságból, vagy szándékosan ipari, kereskedelmi, ház-
tartási és élelmiszer hulladékot hagyni tilos.

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

18. § A közterület azon részét, amely az úttest és az ingátlan
határa közöft van, az ingatlan tulajdonosa köteles tisztántarta-
ni, ill. arról gondoskodni. Ezeken a területeken az évszaknak
megfelelöen kötelezö a fünyírás, lomtalanitás, hó-eltakarítás,
csúszásmentesités.

19. § Ipari, kereskedelmi, vendéglátói célra bérbevett közte-
rületek tisztántartásáról a bérbevevőnek kell gondoskodnia.

20. § A közterület tisztasága ellen vétökkel szemben sza-
bálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, a szabálysértési eljá-
rásról szóló törvényben foglaltak alapján.

Az eljárás lefolytatására ajegyzöjogosult.

IV. fejezet
Záró rendelkezés

21. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egy-
idejűleg hatályát veszti a köztisztaságról szóló 7/1997. (VI. 5.)
sz. rendelet.

Szegedi Róbert sk.
polgármester

22. § A rendelet kihjrdetéséröl ajegyzö gondoskodik.

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes sk.
jegyzö

Akiadványhiteléül:
Borisz Edit

aljegyzö

Pilisborosjenö, 2003. június 2.

A helyi közszolgáltatások kötelew igénybevételéröl szóló
4/1998. (IV, 23.) számú rendeletet a 12/2003. (VI. 15. ) számú
rendelet a kiemelt betüvel írt részek szerínt módositotta.

Pilisborosjeno Onkormányzat
10/2003. (VI. ) számú Kt. rendelet

a Pilisborosjenö Község Onkormányzat
2002. évi zárszámadásáról

Pilisborosjenö Község Onkonnányzata az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a, valamint az államház-
tartás müködési rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm.
rendelet, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10. §. d) bekezdése alapján a 2002. évi költségvetés
végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
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l.§
A rendelet hatály

Arendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra.

2.§
Az önkormányzat zárszámadása

A Képviselö-testület Pilisborosjenö Község Polgármesteri
Hivatal a település e rendelet mellékleteiben részletezett 2002.
évi költségvetési beszámolóját:

. 42415 eFt nyitó pénzkészlettel

. 122324 eFt záró pénzkészlettel

. 431211 eFt bevétellel

. 36438 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

. 30796 eFt függö bevétellel

. 382098 eFt kiadással

142 eFt függö kiadással
. 85693 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az AItalános Iskola (mint önálló költségvetési szerv)
. 1769 eFt nyitó pénzkészlettel
. 3668 eFt záró pénzkészlettel
. 77583 eFt bevétellel

. 2546 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

. -776 eFt íüggö bevétellel

. 74908 eFt kiadással

. 719 eFt fiiggő kiadással

. 5940 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az önkormányzat 2002. évi költségvetési beszámolóját, össze-
sített halmozódás kiszüréssel

. 44184 eFt nyitó pénzkészlettel

. 125992 eFt záró pénzkészlettel

. 432856 eFt bevétellel

. 38984 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

. 30020 eFt fúggő bevétellel

. 380207 eFt kiadással

861 eFt függö kiadással
. 91633 eFt módosítottpénzmaradvánnyal
. 6377 eFt normatív támogatás visszafízetéssel
jóváhagyja.

3.§
Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testülete a 2002.

évi pénzmaradvány felhasználását a 11/a, és 12/a mellékletek
alapján hagyjajóvá.

4.§
Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testülete a Né-

met Kisebbségi Onkormányzat a 2002. évi költségvetési
zárszámadását a Német Kisebbségi Onkormányzat 10/2003.
(IV. 04.) és 11/2003. (V. 07.) számú Kt. határozatok alapján
hagyjajóvá.

5.§
Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselö-testülete az Ön-

kormányzat 2002. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfo-
gadja.

6.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzat 2002. évi zárszáma-

dási rendeletének mellékleteit az alábbiak szerint határozza
meg:

- 1. sz. melléklet: bevételek alcímek, kiemett előirányzat
szennt

- 2. sz. melléklet: kiadások alcímek, kiemeit elöirányzat
szennt

- 3. sz. melléklet: beruházások alcímek, kiemelt előirány-
zat szennt

- 4. sz. meiléklet: támogatások, átadott, pénzeszközül a!cí-
mek kiemelt előirányzat szerint

- 5. sz. melléklet: bevételek szakfeladatonként, elöirány-
zat, módosított elöirányzat, teljes bontásban

- 6. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok el-
öirányzat, módosított előirányzat, teljesítés bontásban

- 7. sz. melléklet: dologi kiadások elöirányzat, módosított
előirányzat, teljesités bontásban
8. sz. melléklet: pénzeszköz átadás, támogatás, elöirány-
zat, módositott elöirányzat, teljesítés bontásban

- 9. sz. melléklet: beruházások, előirányzat, módosított el-
őirányzat, teljesités bontásban

- 10. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Tanitó Al-
talános Iskola pénzkészlete

- 10/a. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
- 11. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány

kimutatás 29. ürlap
- 11/a. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmarad-

vány felhasználás
- 11/b. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulás elszá-

molása 31. ürlap
- 11/c. sz. melléklet: Normatív kötött felhasználású támo-

gatás elszámolás 51. ürlap
- 12. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás 29. ürlap
- 12/a. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Tanitó

Altalános Iskola pénzmaradvány felhasználás
- 13. sz. melléklet: Müködési és felhalmozási bevétele és

kiadások mérlegszerü bemutatása
- 13/a. sz. melléklet: önkormányzat sajátos bevételek rész-

letezése

- 14. sz. melléklet: önkormányzat vagyon alakulása mér-
legben

- 15. sz. melléklet: önkormányzat követelések, kötelezett-
ségek

- 16. sz. meliéklet: Iparüzési adó túlfízetés eredete
17. sz. melléklet: Beruházások következö évi kihatása

- 18. sz. melléklet: Létszámkeret önkonnányzati
- 19. sz. melléklet: Jelzáloggal terhelt önkormányzati in-

gatlanok
- 20. sz. melléklet: Német Kisebbségi Onkormányzat

2002. évi zárszámadásáról szóló kisebbségi önkormány-
zat határozata.

- 21. sz. melléklet: Peres ügyek
- 22. sz. melléklet: a Pilisborosjenö Onkormányzat tulajdo-

nában lévö ingatlanok kimutatása 2002. december 31-i
állapot szerint.

7.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihir-

detéséről ajegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes sk.
jegyzö
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Pilisborosjenö Onkormányzat Képviseló-testületének
9/2003. (VI. 15.) KT rendelet

az Onkormányzat 2003. évi költségvetésröl szóló
4/2003. (V. 15.) KT rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat Képviselö-testülete az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alap-
ján, valamint az államháztartás müködési rendjéröl szóló
217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendelet alapján a 2003. évi költ-
ségvetésröl az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§
Arendelet hatálya a Képviselö-testületre és annak szerveire.

az Onkormányzat intézményére terjed ki.

2.§
A Polgánnesteri Hivatal költségvetésében szereplö szakró-

ladatok az I. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-kü-
lön címet alkotnak.

1

A költségvetés bevéteiei és kiadása
3.§

A Képviselö-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek 2003. évi költségvetését 754. 183 eFt bevétellel és kiadás-
sal állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei
4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi föösszeg forrásonként a 2.
számú mellékletben megállapítottak szerint alakul

4/a.§
A 4. §-ban megállapitott bevételeket forrásonként a 2/a szá-

mú melléklet tartalmazza.

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények

szakfeladatonkénti bevételeit az 2. számú meli éklet tartalmaz-

za.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§
AKépviselö-testület a 2003. évi költségvetési kiadásokat cí-

menként és kiemelt elöirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-

mogatását a Képviselö-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben
biztosítja. Ettöl eltémi csak a Képviselö-testület engedólyével
lehet.

8.§
A Képviselö-testület a beruházási, felújítási elöirányzatok

címenként és célonként történö felosztását a 4. számú mellék-
let szerint határozza meg.

9.§
A Képviselö-testület az önkonnányzati költségvetés terhére

történö táinogatások, pénzeszközök átadásának bemutatását
alcimek szerint az 5. számú mellék szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása
10. §

A köztisztviselők alapilletményét a Képviselö-testület
33.000,- Ft-ban állapítja meg 2003. január 1. napjától.

11. §
Pilisborosjenő község Onkormányzat a köztisztviselők létszámát

a Polgám-iesteri Hivatal Ugyrendjében meghatározottak szerint ál-
lapítja meg, az intézményekben dolgozó közalkalmazottak létszá-
mát az adott intézmény Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és
Müködési Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja.

AItalános tartalék

12. §
A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tartalékát

132. 178 eFt összegben, a céltartalékot 201.216 eFt összegben
hagyjajóvá.

13. §
A rendelet kihirdetésekor lép életbe.

Küller János sk. Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes sk.
polgármester jegyzö

Költségvetési rendelet l. sz. melléklete

CÍMREND

Föcim Alcím Cím/Alcim neve

1 Pol ármesteri Hivatal
1 Na közi Otthonos óvoda mint részben önálló
2 Ore ek Na közi Otthona mint részben önálló

3 Müvelődési Ház mint részben önálló
4 , Onkonnán'yzat I az atási tevéken sé e
5 I KisebbsegiOnkormán zat
6 Hivatali tevéken sé ek

La kiadás
Kön vkiadás
Ovodai étkeztetés
Iskolai étkeztetés
Munkahel i vendé látás
Sa'át va bérelt in atlan hasznosítása
Onk. Int. ellátó kise ítö tevéken sé

Város és Közsé azdálkodás
Családsegítö szol álat
Onkoniiánvzat elszámolásai
Közvilá itás
U eleti szol álat

Iskola e észsé ü
Fo ászati ellátás
Védönöi szol álat
Allate észsé ü i tevéken sé
Körzeti házi ondozó tev.
Szociális étkeztetés
Eseti énzellátás
Rendszeres énzellátás
Szenn izelvezetés és kezelés
Tele üléshulladék
Ok. feladatra nem tervezhetö
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l.§
A rendelet hatály

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra.

2.§
Az önkormányzat zárszámadása

A K.épviselö-testület Pilisborosjenő Község Polgármesteri
Hivatal a település e rendelet mellékleteiben részletezett 2002.
évi költségvetési beszámolóját:

. 42415 eFt nyitó pénzkészlettel

. 122324 eFt záró pénzkészlettel

. 431211 eFt bevétellel

. 36438 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

. 30796 eFt fúggö bevétellel

. 382098 eFt kiadással

142 eFt függö kiadással
. 85693 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az Altalános Iskola (mint önálló költségvetési szerv)
. 1769 eFt nyitó pénzkészlettel
. 3668 eFt záró pénzkészlettel
. 77583 eFt bevétellel

. 2546 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel
-776 eFt fiiggö bevéteilel

. 74908 eFt kiadással

. 719 eFt függő kiadással

. 5940 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az önkormányzat 2002. évi költségvetési beszámolóját, össze-
sített halmozódás kiszüréssel

. 44184 eFt nyitó pénzkészlettel

. 125992 eFt záró pénzkészlettel

. 432856 eFt bevétellel

. 38984 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

. 30020 eFt függö bevétellel

. 380207 eFt kiadással

861 eFt fiiggö kiadással
. 91633 eFt módosított pénzmaradvánnyal
. 6377 eFt normatív támogatás visszafizetéssel
jóváhagyja.

3.§
Pilisborosjenö Onkonnányzat Képviselö-testülete a 2002.

évi pénzmaradvány felhasználását a 11/a, és 12/a mellékletek
alapján hagyjajóvá.

4.§
Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-festülete a Né-

met Kisebbségi Onkormányzat a 2002. évi költségvetési
zárszámadását a Német Kisebbségi Onkormányzat 10/2003.
(IV. 04.) és 11/2003. (V. 07.) számú Kt. határozatok alapján
hagyjajóvá.

5.§
Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az On-

kormányzat 2002. évi egyszerüsített éves beszámolóját elfo-
gadja.

6.§
Pilisborosjenő Község Onkormányzat 2002. évi zárszáma-

dási rendeletének mellékleteit az alábbiak szerint határozza
meg:

- 1. sz. melléklet: bevételek alcímek, kiemelt elöirányzat
szerínt

- 2. sz. melléklet: kiadások alcímek, kiemelt előirányzat
szennt

- 3. sz. melléklet: beruházások alcímek, kiemelt elöirány-
zat szennt

- 4. sz. melléklet: támogatások, átadott, pénzeszközül alcí-
mek kiemelt elöirányzat szerint

- 5. sz. melléklet: bevételek szakfeladatonként, elöirány-
zat, módosított elöirányzat, teljes bontásban

- 6. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok el-
őirányzat, módosított előirányzat, teljesités bontásban

- 7. sz. melléklet: doiogi kiadások előirányzat, módosított
előirányzat, teljesítés bontásban
8. sz. melléklet: pénzeszköz átadás, támogatás, elöirány-
zat, módosított elöirányzat, teijesítés bontásban

- 9. sz. melléklet: beruházások, elöirányzat, módosított el-
öirányzat, teljesités bontásban

- 10. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Tanító Al-
talános Iskola pénzkészlete

- 10/a. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzkészlete
- 11. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány

kimutatás 29. ürlap
- 11/a. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmarad-

vány felhasználás
- 11/b. sz. melléklet: Normatív állami hozzajárulás elszá-

molása 31 . űrlap
- 11/c. sz. melléklet: Normatív kötött felhasználású támo-

gatás elszámolás 51. ürlap
- 12. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás 29. ürlap
- 12/a. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Tanitó

Altalános Iskola pénzmaradvány felhasználás
- 13. sz. melléklet: Müködési és felhalmozási bevétele és

kiadások mérlegszerü bemutatása
- 13/a. sz. melléklet: önkoniiányzat sajátos bevételek rész-

letezése

- 14. sz. melléklet: önkormányzat vagyon alakulása mér-
legben

- 15. sz. melléklet: önkormányzat követelések, kötelezett-
ségek

- 16. sz. melléklet: Iparüzési adó túlfizetés eredete
17. sz. melléklet: Beruházások következö évi kihatása

- 18. sz. melléklet: Létszámkeretönkonnányzati
- 19. sz. melléklet: Jelzáloggal terhelt önkormányzati in-

gatlanok
- 20. sz. meliéklet: Német Kisebbségi Onkormányzat

2002. évi zárszámadásáról szóló kisebbségi önkormány-
zat határozata.

- 21. sz. melléklet: Peres ügyek
- 22. sz. melléklet: a Pilisborosjenö Onkormányzat tulajdo-

nában lévö ingatlanok kimutatása 2002. december 31-i
állapot szerint.

7.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihir-

detéséröl ajegyzö gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes sk.
jegyzö
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Pilisborosjenó Onkormányzat Képviselö-testületének
9/2003. (VI. 15.) KT rendelet

az Onkormányzat 2003. évi költségvetésröl szóló
4/2003. (V. 15.) KT rendeletének módosításáró!

Az Önkormányzat Képviselö-testülete az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alap-
ján, valamint az államháztartás müködési rendjéröl szóló
217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendelet alapján a 2003. évi költ-
ségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§
Arendelet hatálya a Képviselö-testületre és annak szerveire.

az Onkormányzat intézményére terjed ki.

2.§
A Polgánnesteri Hivatal költségvetésében szereplö szakfe-

ladatok az I. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-kü-
lön cimet alkotnak.

-s

A költségvetés bevételei és kiadása
3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek 2003. évi költségvetését 754. 183 eFt bevétellel és kiadás-
sal állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei
4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi föösszeg forrásonként a 2.
számú mellékletben megállapitottak szerint alakul

4/a.§
A 4. §-ban megállapitott bevételeket forrásonként a 2/a szá-

mú melléklet tartalmazza.

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények

szakfeladatonkénti bevételeit az 2. számú melléklet tartalmaz-

za.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§
A Képviselö-testület a 2003. évi költségvetési kiadásokat cí-

menként és kiemelt elöirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-

mogatását a Képviselö-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben
biztosítja. Ettöl eltémi csak a Képviselö-testület engedólyével
lehet.

8.§
A Képviselö-testület a bemházási, felújitási elöirányzatok

cimenként és célonként történő felosztását a 4. számú mellék-

let szerint határozza meg.

9.§
A Képviselö-testület az önkonnányzati költségvetés terhére

történö táinogatások, pénzeszközök átadásának beinutatását
alcímek szerint az 5. számú mellék szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása
10. §

A kcztisztviselök alapilletményét a Képviselö-testület
33.000,- Ft-ban állapitja meg 2003. január 1. napjától.

11. §
Pilisborosjenő község Onkoniiányzat a köztisztviselők létszámát

a Polgániiesteri Hivatal Ugyrendjében meghatározottak szerint ál-
lapítja meg, az intézményekben dolgozó közalkalmazottak létszá-
ináí E.Z adott intézinény Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja.

Altalános tartalék

12. §
A Képviselö-testület az Onkormányzat általános tartalékát

132. 178 eFt összegben, a céltartalékot 201.216 eFt összegben
hagyjajóvá.

13. §
A rendelet kihirdetésekor lép életbe.

Küller János sk. Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes sk.
polgármester jegyző

Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete

CÍMREND

CíiWAlcim neve

Pol ármesteri Hivatal
Na közi Otthonos óvoda mint részben önálló
Ore ek Na közi Otthona mint részben önálló

Müvelődési Ház mint részben önálló
OnkoiTnányzat I az atásitevéken sé e
Kisebbségi Onkormán zat
Hivatali tevéken sé ek
La kiadás
Kön vkiadás
Ovodai étkeztetés
Iskolai étkeztetés
Munkahel i vendé látás
Sa'át va bérelt in atlan hasznositása
Onk. Int. ellátó kise ítö tevéken sé
Város és Közsé azdálkodás
Családsegitő szol álat
Onkormán zat elszámolásai
Közvilá ítás
U eleti szol álat

Iskolae észsé ü
Fo ászati ellátás
Védönői szol álat
Allate észsé ü i tevéken sé
Körzeti házi ondozó tev.
Szociális étkeztetés
Eseti énzellátás
Rendszeres énzellátás
Szenn izelvezetés és kezelés
Tele üléshuliadék
Ok. feladatra nem tervezhetö

Föcím Alcim

1

1

2

3

4_
5
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14 RENDELETEK PlLISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

5. sz. melléklet

Onkormányzat 2003. évi támogatások, átadott pénzesz-
közök eFt-ban

Fö- Al-
cim cim

Név Megnevezés

Pol ármesteri Hivatal
I az atási tev. Nemzetisé i Klub

Ik"
r

Osszeg

500

FELHÍVÁS
Telephelyengedélyek meghosszabbításának határideje

2003. június 30.

A 80,1999. (VI. 11.) Korm. Rendelet - amely a telephelyen-
gedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenysé-
gekről, valamint a.telepengedélyezés rendjéröl szól - 10. §(1)
bekezdése alapján:

"Azok, akik e rendelet hatálybalépésekor már müködő tele-
pen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységüket, kö-
telesek 2003. június 30. napjáig telephelyengedélyt kémi".

Pilisborosjenö, 2003. június 3.

r

r ová sh'
i- k

i nk

Osszesen
Hivatali tev. I
I . i

p

Ki e ' i ' nk K
n a ö szes n

k rv
ziorv s

tám t

la fínan zír zása

1 ' '
1 . t i

. által a

1 Z

Hv t 1
ott támo

4

4

7961
92

10
-9

7'

8

45

4

961
144
105

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

11/2003. (VI. 15) Kt. rendelete
az Onkormányzat vagyonáról szóló 9/2000. (X. 10.)

sz. helyi rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79. §. b/ pontja, valamint a
80. §. /l/ bekezdése alapján, az ott biztosított felhatalmazás szerint
-figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. § /l/ és /2/ bekezdésében, valamirit az egyes állami
tulajdonban lévö vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit-az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyomal kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekröl szóló 9/2000. /X. 10., sz. helyi rendeletet az
alábbiak szerint módosítja:

l.§
A helyi rendelet mellékletei és függelékei:

A vagyonrendelet 1. számú melléklete: A vagyonleltár
szerkezete.

A vagyonrendelet 1. sz. függeléke: Pilisborosjenő önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok listája.

A vagyonrendelet 2. sz. függeléke: Statisztikai összesítö,
A vagyonrendelet 3. sz, fiiggeléke: Pilisborosjenő önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanok listaja (forgalomképes, forga-
lomképtelen, korlátozottan forgalomképes).

2.§
Az önkormányzat vagyonról szóló 9/2000. (X. 10. ) számú

rendelet 50. §-át és 51. §-át hatályon kívül helyi.

3.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
a Hivatalos Autóbusz Menetrend 1 sz. kötetéhez.

En^ényes: 2003. július 1-étől

Ertesítjük a tisztelt Utazóközönséget, hogy a menetrendben
meghirdetettjáratok közlekedésében az alábbi módosítást lép-
tetjük életbe

2871 Budapest-Uröm-Pilisborosjenö
autóbuszvonalon

- a 37 sz. járat (Bp., Arpád híd aut. áll. : 9.25) munkanapokon
137járatszámmal 10 perccel késöbb, munkanapokon: 9. 35
órakor közlekedik,

- a 39 sz. járat (Bp., Arpád hid aut. áll. : 9.55) csak szabad- és
munkaszünet napokon közlekedik,

- a41 sz. járat(Bp., Arpádhídaut. áll. : 10.25)munkanapokon
141 járatszámmal 10 perccel korábban, munkanapokon
10. 15 órakor közlekedik,

- a 63 és 75 sz. járatok (Bp., Aq^ád híd aut. áll. : munkanapo-
kon 14.35 és munkanapokon 15.35) nem közlekednek,

- a 65 és 77 sz. járatok (Bp., Arpád híd aut. áll. : iskolai elöa-
dási napokon 14.45 és iskolai elöadási napokon 15.45) 5
perccel korábban, és tanszünetben munkanapokon is közle-
kednek. Ennek megfelelöen ajáratok Bp., Arpád híd aut. áil.
i. : munkanapokon 14.40 és munkanapokon 15.40 órakor,
valamint Pilisborosjenö, aut. ford. é. : munkanapokon 15. 10
és munkanapokon 16. 10 órakor,

- az50sz. járat(Pilisborosjenö, aut. ford. : 10.00)munkanapo-
kon 150 járatszámmal 10 perccel késöbb, munkanapokon
lO. lOórakorközlekedik,

- az52sz. járat(Pilisborosjenö,aut. ford. : 10.30)csakszabad-
és munkaszünet napokon közlekedik,

- az 54 sz. járat (Pilisborosjenő, aut. ford. : 11.00) munkanap
okon 154 járatszámmal 10 perccel korábban, munkanapo-
kon 10. 50 órakor közlekedik,

- a 76 és 88 sz. járatok (Pilisborosjenő, aut. ford.: munkanapo-
kon 15. 10 és munkanapokon 16. 10) nem közlekednek,

- a 78 és 90 sz. járatok (Pilisborosjenö, aut. ford. : iskolai elö-
adási napokon 15.20 és iskolai előadási napokon 16.20) 5
perccel korábban és tanszünetben munkanapokon is közle-
kednek. Ennek megfelelöen a járatok Pilisborosjenö, aut.
ford. i. : munkanapokpn 15. 15 és munkanapokon 16. 15 óra-
kor, valamint Bp., Arpád híd aut. áll. é.: munkanapokon
15.45 és munkanapokon 16.45 órakor.

Küller János sk.
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes sk.
Jegyzö

Jelmagyarázat:
munkanapok (hétfötöl-péntekig)

Budapest, 2003. majus 28.

VOLANBUSZRt.
BUDAPEST
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ffltíSZflTI SZŰflDVIZSGtíLflí
2003. január 6. és március 25. között elvé-
geztük a Püisborosjenöi Általános Iskola ta-
nulóinak fogászati szűróvizsgálatát és szűlői
kérésre a szükséges kezeléseket is.

Az alábbi eredmények születtek a szűrő-
vizsgálaton:

lány
fiú'
összesen:

résztvett

99
99

198

nemvettrészt
5
6

11

A fogászati kezelést 56 esetben a szülő
nem kérte.

Fogszabályozási beutalót kapott 27 tanu-
10.

Tejfogak kezelése 25 tanulónál, maradó
fogak helyi fluoridálása 121 esetben történt
meg.

Amalgám tömés 7 fogba került, míg esz-
tétitíus tomés 55 fogba keszült.

Fogkő eltávolítására és nyálkahártya he-
lyi kezelésére 2-2 esetben volt szükség.

Fogmosási gyakorlatot a rendelőben - a
lepedék megfestésével - 7 esetben alkal-
maztunk.

Köszönettel tartozom az iskola tanárai-
nak, hogy segítették a szűrés lebonyolítását!

Iskolafogászat keretében a 2003/2004-es
tanévben ismét találkozni fogunk, de a köz-
tes időben is fogpanasz esetén a rendelési
időben felkereshetnek.

Tiszteüfelnott korú lakosság!

Magyarországon a szájüregi daganatok
okozta halálozási arány a legrosszabbak kö-
zé sorolható a világon. 2001-ben az "Egész-
séges Nemzetért" indított Népegészségügyi
Program a szájüregi daganatok korai felis-
merését, szurővizsgálatát súlyponti kérdés-
ként kezeli. A hazai fej-nyak illetve ezen be-
lűl a szájüregi daganatok előfordulása egyre
romló tendenciát mutat.

Felhívom a figyelmet, hogy minden
egyes új páciens - illetve a régiek ismételt
megjelenése, külön kérés nélkül is - rutin
szájüregi rákszűró vizsgálatot jelent. Ezt a
szűrövizsgálati eredményt rögtön kézhez is
kapják. "Gyanús", pozitívnak látszó esetben
a beteg beutalót kap a megfelelő szakinté-
zetbe. Korai diagnózis esetén a szájüregi
daganatok nagy része gyógyítható és a túl-
élési arány javítható.

A fogászati alapellátást nyújtó rendelő
cime:

Pilisborosjenő, Hunyadi J. u. 25.
tel. : 06-30/276-6946'

Rendelési idő:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

11-19
08-14
11-18
08-13

errwetí

JÓWS í 6-20
'jEZnVEDfíM-KUL

Ad&ntít, aki szeret sokat mozogni, u.
vagy csak egyszcrfea szEretne e^ játéicks

r

RÉSZLETES PRO(
16. Kirándulás az Ezüst-hegf

ásványotícal. C^ümötesgy
Kirándulás a Nagf Kevél]
Kirándulás Csobánkára. ]
kérdései?el.

l?. (cs&t&t%) Kiránáulás a Házirétí-tóli
állatvilágga}. AIlati kvíz é
Kirándulás a Kövesbérci i

növényvüággal. Számbáború.

kü

SziUamászás.

a könyezetvÉáetem

Rtevételi feltéteiete

Maxteális tétsxím:

4-14 éves kor, megfelelő kondíció.
otthonról hozott hideg élelem.
30 fő.

ATÁBORINGYENES!
Szeretettel vámak a táborveze^Sc:

Berec^dné Ssmdrey Éva és Gelányi Barbara

ÖLVÁSÓ-

tas 23. (Mtfö)

JéB>M(teAI)
Jéaias 25. (mrda)
Jéaiw26. (crtt6rtök)

Jéato27. (péatek) héten tanultatí^; el

ó ̂  szerctő C'ennA

É sés:
MaxöaáMs

Ktítoég<
20ffi,
40(MFt/ff él.

MMmkÜ s eftí^l ví

Dr. Herth Judit fogszakorvos

el. s 6 20 7-76 3
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Konténeres szállítás

SZOMORA JENŐ
teherfitvarozó

Telefon:
06-309427-922
06-309 840-062

The Powar of Dreams

AZÚJ - > . ^EGÉRKEZETTJ
... és megteldnthetők a Nondla 2003^is éjdlenságal tes

- asKSttflósCMelWtS-silüMlaiotmmll
- anaoyslltwiíJívaa^O. fflllOFtértt
- a magSfult 4 stftAs CMel

Dr. Mohár Attila

T: 06 26360 919; 06 30 984 66 92

iQ. Dr. MolnárAttiIa
T: 06 26360 919; 06 30 964 21 60

Cím: Solymár,
Tersztyánszky u. 120.

Rend. idő: kedden 14-19 ó;
szombaton 9-12 ó.

Műtéti nap:
csütörtökön 8-12 ó.

AUTÓM.̂ Z

1837 BtKte^ffirt, Bc^Ar u. 48^.

Tet^ax: M7W-n W.: 453^2-22; aw.13.1t

E-mail: (tonc(a<etwioftax*tom.hu

WB&: www. hondatenno. hu

ÜfiŐMíSZERELVÉNYBOLT
Víz-, gá?,-, fűtéskészüléU és szerelvények

nagv váiasztékbanl
Akdóink: rezcsowk, lapraAtorok

20% keávezmérmyel!
Hívjon, kercssen kl minlset Ürömön a régi

pilisborosjenfii elágazásnál'
Urömi út 30/c.

Tel: 0626350997, 06309515484

ásl q' pc í

Lépcsők, párkányok, épületdíszííő elemek,
térszobrok készftése műkőből, terméskőből,

gránitból egyedi elképzelések szerint is.
Cím: Urömiút 015Hrsz.

Telefon: 06 26 720 075,
Mobil: 06 30 944 2305, 06 30 989 4709

. IMMBa^M--. N<<IMI^^^T><

Szobaf sto, mazotó, tapétázó

Mosógépek, csrÉrifugék, hi

DÉKÁNYI
jQteton-. OQ-

kályhák, villanyboflerek, Heftú gépekjavMsa.

06-26-336-218, 06-30-992-6661

Q dEIBIBIEISIEIBI5ISlBJBJBI3IBJBIBISIEI3I51BIBiaBJBEIBIBIEIEJBJ5I@JBJEET:i B

s
HIRMONDO

PIUSBOROSJENÖ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HTVATALÖS LAPJA

Pelelős kiadó:
A képviselö-tBStulet Kulturáiis és Sport Biaotts^a

PSszerÍECSBtő; Gorög Athéna

SBerfcesztőbiaottság:
dr. Piák Istvfa, Kereatíes^ Péter, Kozáry Vtinos

A szerkesztöség cfsie:
2097 PilisborosjeiiS, Ezüsthagri út 26.

E-aail: neái<nn;@maa.d<taBet.hu

Tlpográfia ét nyondai minkák; Római Bt.

Mej}eteiA: havonta, laptárta naxlen bónap 25-én.

Bngedélyszám- 3. 4. 1/463/2/1999
Teqeszti a Mayar Posta

i
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^ NEMRES
(Ugye nem szeretne lemaradni?)

!

Üj SWIFT és SEDAN 10% befizetéstol, akár 30 000 Ft havi törlesztővel!

Ajándék klímás limitált modellünk már 229 900 Ft-tól az Oné lehet!

Uj és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO díjak!

Használt Suzukik óriási választékban, ajándék átírási költséggel vagy telitankkai!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Telj'es körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
---Wf- Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

B [_ElEIgISIgJ@JBISI3EIEJEJ@IBI5ISI3I3I31BJ5I5ISISIEI3I5I3IBJEEISIBIBISIBP 1°1
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Az utóbbi hetekben, hónapokban olyan információk (dezin-
formációk) láttak napvilágot, ametyek alapján szükségesnek és kö-
telességemnek érzem az ürömiek mellett a pilisborosjenői polgárok
objektív tájékoztatását az MO-ás körgyűrűvel kapcsolatban.

A kormányzati szinten előkészített és eltervezett MO-ás autóút
nyomvonalának Urömöt és Pilisborosjenőt érintő szakaszának meg-
építése nem lehet közömbös egyik település számára sem.

Több kérdés is felmerül:

- Megépül-e, és ha igen mikor?
Amennyiben megépül, milyen formában?

A településeket, ezen belül is elsősorban Urömöt és Pilisbo-
rosjenőt képviselve terjesztettem elő módosító indítványomat az Or-
szággyűlésen és természetesen saját módosító indítványomat én is
megszavaztam, de az Országos Terüietrendezési Terv egészére (zá-
rószavazás) igennel szavaztam, hiszen ebben a tervben számos oiyan
feladat és terv van, amellyel azonosulni tudok (pl. gyorsforgalmi
utak, 10-es út, új hidak, M6-os autópálya stb. ). Továbbra is nemcsak
mondom, hanem képviselem is, hogy ilyen esetekben az emberek az
elsődlegesek, nem az anyagi szempontok.

Mint Pilisborosjenőn, Urömön is beszélgetést kezdeményezett
a Nemzeti Autópálya RT A tárgyaláson részt vett Wéber Géza al-
polgármester úr és Szilvási Károly képviselő úr és ezeket az érdeke-
ket képviseltük.

Ugy gondolom, Uröm jelenleg előnyösebb helyzetben van,
mint Pilisborosjenő, mert a község külterületére a képviselő-testüle-
tűnk változtatási tilalmat rendelt el.

A változtatási tilalom alatt semmiféle építmény, telekalakítás,
telekösszevonás, útvonal kijelölés, de legfőképpen hatósági hozzájá-
rulás nem engedélyezhető. Vagyis az MO-ás nyomvonalának kijelö-
lése sem.

A. leghatásosabb módszer a nyomvonal kijelölése ellen a szá-
mításba vehető területek védetté nyilvánítása. Ez esetben ugyanis
az ORT (2003. évi XXVI tv. ) 1/1 sz. melléklete alapján idézem "Az

MO nyugati szektorában a nyomvonalat - a védett természeti terü-
leteken, ahol szükséges - alagútban kell vezetni."

Ezen a szakaszon olyan országosan védett növényzet és állat-
világ található, amely egyedülálló ökológiai értéket képez.

Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr
fogadóóráján tájékoztatott arról, hogy hatástanulmány erre a terü-
letre még nem készült, ekkor átnyújtottam neki az ÜBT (Ürömiek
Baráti Társasága) által készített hatástanulmányt, amelyben részle-
tesen fel van soroiva több tucat védett állat és növényfaj.

Az előbb feisoroltak miatt az MO északnyugati szektoránál a
nyomvonal kijelölés megakadt és véleményem szerint a döntésho-
zóknak újra kell gondolni a körgyűrű továbbépítését.

Tájékoztatni szeretném önöket arról is, hogy az előző ürömi
vezetés a településszerkezeti tervezetbe berajzoltatta az MO-ás
nyomvonalát. Arra sajnos már kevésbé tudnék válaszoini, hogy a
pilisborosjenői szakaszra ráadásul felszín feletti elvezetéssel.

Elképzelhető, hogy elkerülte a figyelmét, de az sem kizárt,
hogy az ügybuzgóság motiválta. Kérem tekintsék meg ennek mellé-
kelt fénymásolatát.

Természetesen nincs túl nagy jelentősége, de engedjenek meg
egy megjegyzést: ezt nem kellett volna.

Semmiképpen nem kívánom elvenni a pilisborosjenői testület
kenyerét, de a közös cél érdekében érdemes volna egy környezeti
hatástanulmányt készíteni és elrendelni a változtatási tilalmat.

Ezekkel a lépésekkel tudjuk távol tartani, de a legrosszabb
esetben is a felszín alá kényszeríteni az MO-ást, hogy mindannyiunk
nyugalma örökre megmaradjon.

Javaslom, hogy a jövőben - amennyiben a kérdés napirendre
kerülne -csak együttesen üljön a két település tárgyalóasztal mellé,
hiszen egységesen jobban tudjuk érvényesíteni az itt lakók érdekeit.

Uvözlettel: Laboda Gábor

Országgyú'lési képvisető
Uröm polgármestere

Tisztelt szomszédok!

E-település proiekt

Vasáro^on számttőgépet^.

Szoiciális readetet

T^jékoztatás az ugyfels
rendrol

Az üröiMi németek története
II. resz

láaörsi Passió 2003

Fórum

Iskulai faírefc

Putíkösdi taipa
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Megfelelő számú jelentkező esetén - minimum 150 fő - a
régióban olyan egyedülálló és példaértékű vezeték nélkü-
li (az országban mashol már működö) Internet szolgálta-
tást valósít meg az Onkormányzat, amely alacsony havidíj-
jal, gyors és korlátlan Internet hozzáférést tesz lehetövé.

A szolgáltatás jellemzoi:

. Bármely felhasználó csatla-
kozhat 12 500 Ft egyszeri be-
lépési díjért.

. A szolgáltatás átalánydíjas,
forgalmi díj, telefon- és egyéb
költségek nélkül.

. Az előfízetési díjak sokkal
kedvezőbbek, mint a piacon
jelenleg elérhető hasonló szol-
gáltatások ára.

. A havi előfízetési díj az igé-
nyelt forgalmi sebesség mérté-
kétől függ.

. A szolgáltatás igénybevétel-
éhez nem szükséges modem!

. A rendszer lehetővé teszi a
következő többletszolgáltatá"
sok igénybevételét:
- Belső, települési internet

hálózat,

- VPN network az Onkor-
mányzat és intézményei kö-
zött,

- Vagyonvédelmi szolgáltatás
jelzőrendszere,

- Internet alapú telefon,
melynek révén a települé-
sen belül a rendszer hasz-
nálói között ingyenes tele-
fon kommunikációt tesz le-
hetővé,

- Webkamera hálózat (infor-
mációs, bűnmegelőzési cél-
lal).

DÍJCSOMAGOK

Minden díjcsomag egyszeri be-
lépési díja: 10 000 Ft+ÁFA, azaz
12 500 Ft, melyet a Belépési nyi-
latkozat leadásakor kell kifizetni.

Teve-szikla díjcsomag:

Normál, analóg telefonvonalon
keresztül elérhető forgalmi sebes-
ség.

Korlátlan igénybevétel, tele-
fonköltség nélkül.

Ára: 2400 Ft/hó+ÁFA, azaz
3000 Ft bruttó összeg havonta.

Köves-bérc díjcsomag:

ISDN telefonvonalon keresztül
elérhető forgalmi sebesség.

Korlátlan igénybevétel, tele-
fonköltség nélkül.

Ára: 4000 Ft/hó+ÁFA, azaz
5000 Ft bruttó összeg havonta.

Nagy-Kevély díjcsomag:

ADSL vonalon keresztül elér-

hető forgalmi sebesség (384
Kbit/sec).

Korlátlan igénybevétel, telefon-
költség nélkül.

Ara: 6400 Ft/hó+ÁFA, azaz
8000 Ft bruttó összeg havonta.

Mindez csak akkor valósul meg,
ha 150 előfizető jelentkeT.ik!

Amennyiben 2003. augusztus 31-
ig 150 előfizető nem fizeti be a 12
500 Ft belépési díjat, abban az eset-
ben aprojekt meghiúsul, és az addig
befizetett belépési díjakat az Onkor-
mányzat 2003. szeptember 5-ig ma-
radéktalanul visszafizeti.

Jelentkezni az alábbi belépési
nyilatkozat kitöltésével és a Pol-
gármesteri Hivatal Ugyfélszolgá-
lati irodájánál történő leadásával
lehet 2003. augusztus 31-ig!

Itt levágandó

BELÉPÉSINYILATKOZAT

Alülírott (név)

(lakcím),

.- (elérhetőségi telefonszám)................... .............. nyilatkozom, hogy
csatlakQzni Kívánok a Pilisborosjenő E-település Projekthez.

Váltatom, hogy a rendszerbe lépéskor - jelen Belépési nyílatkozat
leadásakor - egyszeri alkalommal 10 000 Ft+ AFA, azaz 12 500 Ft rend-
szerbe lépési díjat megfizetek.

Tudomásul veszem, hogy aszolgáltatást 24 hónapon belül nem
mondhatom fel.

Azáitalamválasztottclíjcsomag:

. Teve-szikla díjcsomag: 2400 Ft+AFA, azazSOOOFt/hó,

. Köves-bérc dijcsomag: 4000 Ft+ÁFA, azaz 5000 R/hó.

. Nagy-Kevély dficsomag: 6400Ft+ÁFA, azazSOOQ R/hó.

Tuetomásutveszem, hogy aszolgáltatás be?ntíításához 150 et0fize-
to belépése szükséges.

PilisborosjenQ, 2003.

aláírás

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

s r "on mftó épeta Sylinet Prog am rót ben
Onkormán^at közreinfíködésévet

A Sulinet Program keretében az alábbi számítógépes konfigurációkat vásárolhatja meg. A programmal
kapcsolatban felvilágosítást kaphat és a vásárlás teljes
Ügyfélszolgálati irodájában.

Tipus

Név

Prosszeszor

Alapbip
(chipset)

Memória

HDD

Fhppy

CD

ri deo

Monüor

Modem

LAN

Audio

Hangswró

Bilt+egér

Ház

Op. Rendsser

USBPenDrive

Bruttó

ajánlati ár

RSR.021

Albacomp Activa Expressz 021

Intel Celeron 1, 7 GHz

Soltek SL85 MIV2-L
(VIA P4M266)

Hynix DDR-256

Samsung SV4012H, 40GB HDD,
5400rpm

TEACFD235HF;3,5"1,44MB

LG GDR-8161B
16xDVD/48xCD-ROM

Integrált S3 Graphics ProSavageS

LG 773F-EJ SVGA 17",
1280xl024/60Hz, TC099

SunSway PCI.FM56k.RWS V92
56Kbps

Integrált Reaitek RTL8139C
LAN Controller

Integrált: AC'97

Labtec SPIN 2-40 sztereó, 2x0.5W

Logitech SAR48 PS/2 3 gombos,
görgös egér, egéralátét, BTC 108
gombos magyar billentyuzet
(BTC5121w)

ANS-164JA Standard ATX/P4,
235W CE táp (4x5 1/4" k.,
2x3 1/2" k., 5x3 1/2" b.)

UHULinuxl. OQuick

64 Mbyte

163. 850 Ft

RSR-022

Albacomp Activa Expressz 022

IntelCeleronl,7GHz

Soltek SL85 MIV2-L
(VIA P4M266)

Hynix DDR-256

Samsung SV4012H, 40GB HDD,
5400rpm

TEACFD235HF;3,5"1,44MB

LG GDR-8161B
16xDVD/48xCD-ROM

Integrált S3 Graphics ProSavageS

LG773F-EJSVGA17",
1280xl024/60Hz, TC099

SunSway PCI-FM56k-RWS V92
56Kbps

IntegráltRealtekRTL8139C
LAN Controller

Integrált: AC'97

Labtec SPIN 2-40 sztereó, 2x0.5W

Logitech SAR48 PS/2 3 gombos,
görgös egér, egéralátét, BTC 108
gombos magyar billentyűzet
(BTC5121w)

ANS-164JA Standard ATX/P4,
235W CE táp (4x5 1/4" k.,
2x3 1/2" k., 5x3 1/2" b.)

MSWindowsXPHome

64 Mbyte

192. 400 Ft

ügyintézését kérheti

RSR-031

Albacomp Activa Expressz 031

Intel P4 2.4 GHz

SoltekSL85MIR2-L
(Intel 845GE+ICH4)

Hynui DDR-256

Samsung SV4012H, 40GB HDD,
5400rpm

TEACFD235HF;3, 5"1,44MB

LGGCE-8520BIDEcd-író,
52xW/24xRW/52xR,+cd író SW

Integrált Intel Extreme Graphics

LG 773F-EJ SVGA 17",
1280xl024/60Hz, TC099

SunSway PCI-FM56k-RWS V92
56Kbps

Integrált Realtek RTL8139C
LAN Controller

Integrált: 6-csatornás AC'97

Labtec SPIN 2-40 sztereó, 2x0.5

Logitech B-69 USB-PS/2 3 gom-
bos, görgös egér, egéralátét,
BTC 108 gombos magyar billen-
tyűzet (BTC5121w)

ANS-164JA Standard ATX/P4,
235WCEtáp(4x51/4"k.,
2x3 1/2" k., 5x3 1/2" b.)

UHU Linux 1.0 Quick

64 Mbyte

230.250 Ft

a Polgármesteri Hivatal

RSR.032

Albacomp Activa Expressz 032

Intel P4 2.4 GHz

Soltek SL85MIR2-L
(Intel845GE+ICH4)

HynixDDR-256

Samsung SV4012H, 40GB HDD,
5400rpm

TEAC FD235HF; 3,5" 1.44MB

LGGCE-8520BIDEcd-író
52xW/24xRW/52xR,+cd író SW

Integrált Intel Extreme Graphics

LG 773F. EJ SVGA 17",
1280xl024/60Hz, TC099

SunSway PCI.FM56k.RWS V92
56Kbps

Integrált Realtek RTL8139C
LAN Controller

Integrált: 6-csatomás AC'97

Labtec SPIN 2-40 sztereó, 2x0.5W

Logitech B-69 USB-PS/2 3
gombos, görgös egér, egéralátét,
BTC 108 gombos magyar billen-
tyuzet(BTC5í21w)

ANS-164JA Standard ATX/P4,
235WCEtáp(4x51/4"k,
2x3 1/2" k., 5x3 1/2" b.)

MS Windows XP Home

64 Mbyte

256. 800 Ft

,

k-

'^

>.

PUNKOSDI KUPA... Jó hangulatú focitorna volt, amelyen csak helyi
csapatok indultak. Sajnos, nagypályás csapatunk hiányzott, mert ugyan-
ekkor mérkőzésük volt Solymáron, és bármilyen ügyesek, két helyenegy-
szerre mégsem tudnakjelen lenni. A toma végeredménye így alakult:

1. Balfékek RC. 2. Bableves S.C. 3. A.C. Jenő (i^úsági csapat).
Köszönjük tíízoltóinknak a pálya pormentesítésében nyiytott segítséget.

FUSS EGY FÁÉRT - CSÚCSTÚRA IL... Kellemes gyalogtúra volt ezút-
tal a Nagykevélyre. Még az óvodás korú gyerekek is becsülettel teljesítet-
ték a távot. A csúcson tombolát rendeztünk, apró de becses ajándékok-
kal. Szomorúságot azonban éreztünk, mert végig láttuk a felperzselt
hegyoldalt! Legközelebb szeptember 7-én találkozunk, a Fuss egy fáért
III. és egyben ez évi utolsó túráján.
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Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
13/2003. (VII. 15.) Kt. rendelete

az Önkormányzat 2003. évi költségveteséről szóló
4/2003 (V. 15. ) számú 9/2003 (VI. 15. ) Kt. rendelettel

módosított önkormányzati rendeletének
módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartás muködési rendjéről szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. Törvény alapján, valamint az ál-
lamháztartás működési rendjéröl szóló 217/1998. (XII.
30. ) Korm. rendelet alapján a 2003. évi költségvetésről
az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak
szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat
intézményére terjed ki.

2.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő
szakfeladatok az 1. számú melléklet szerinti felsorolás-
ban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények 2003. évi költségvetését 756 272 eFt bevé-
tellel és kiadással állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forráson-
ként a 2. számú mellékletben megállapítottak szerint
alakul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a
2/a számú melléklet tartalmazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intéz-
mények szakfeladatonkénti bevételeit az 2. számú mel-
léklet tartalmazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§

7.§

Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségve-
tési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti
ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a testület en-
gedélyével lehet.

8.§

A Képviselő-testület a beruházási, felújítási
előirányzatok címenként és célonként történő felosztá-
sát a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés
terhére történő támogatások, pénzeszközök átadásá-
nak bemutatását alcímek szerint az 5. számú melléklet
szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §

A köztisztviselők alapilletményét a Képviselő-
testület 33 OOO,- Ft-ban állapítja meg 2003. január 1.
napjától.

11. §

Pilisborosjenő Község Onkormányzata a köztisztvi-
selők létszámát a Polgármesteri Hivatal Ugyrendjében
meghatározottak szerint állapítja meg, az intézmények-
ben dolgozó közalkalmazottak létszámát az adott intéz-
mény Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja.

Altalános- és céltartalék

12. §

A Képviselő-testület az Onkormányzat általános
tartalékát 106 573 e Ft összegben, a céltartalékot 201
216 eFt összegben hagyja jóvá.

13. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetési ki-
adásokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 3.
számú melléklet szerint állapítja meg.

Küller János sk.
polgármester

Céltartalékok

Polgármesteri Hivatal

Utépités
Tervezések

Pályázati önrészek
Háromfünkciós épületek

Általános fo almi adó
Összesen

Borisz Edit sk.
aljegyző

Adatok
eFt-ban

3037
7500

40000
109 321
39964

199 822
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3. sz. melléklel
2003. évi költségvetés kiadásainak bemutatása alcímek és kiemelt elöirányzatok szerintf bontásban. Adatok eFt-ban

Költségvetésidmszámaésinegnevezeseg^^^^^^^ eilá. Beruhá-Fel- ". Csat.
Al- .,. ""..". Kladas y^utta ^adói^ kiadá. M^-tottak . zás újitás K^ hUel-Tanalék ̂ j^ÖSSZe- .'ta'cní'' iámÍpl. "'onV Pe-atad 'ÍiitF' pcTtí. ^'afo csön 'ró^ "~~"'" tartalék
cim

Megnevezés
sen

tások járulék sok jutt. és áfa és áfa töke

6 Hivatali tevéken sé

14

o o

552411. Munkah 1 iv. látás 2126 O O 2126

V

853224. Körzeti házi .
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2502 1 821 609
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72
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12687
901116. Szenn izelvez. 2438 ! 438
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Pilisborosjenő Község
Onkormányzat Képviselő-testülete

BERUHÁZÁSI BONYOLÍTÓI
szolgáltatás nyújtására pályázatot ír ki.

Gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó
jelentkezését várjuk. |

A pályázati kiírás részletes anyaga
megtekinthető a polgármesteri hivatalban.

Erdeklődni lehet a jegyzőnél a
0626/336-028-as telefonszámon.

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

14/2003. (VII. 15.) Kt. sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Az Onkormányzat annak érdekében, hogy a Magyar Köz-
társaság Alkotmánya 70/E. §-ában foglaltaknak megfelelően il-
letékességi területén élő állampolgárok számára a szociális biz-
tonságot a rendelkezésre álló anyagi erőforrások között hozzá-
tartozói (családi viszonyaira alapozott) erkölcsi normákat is fi-
gyelembe véve megteremtse az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) be-
kezdés alapján a többször módosított 1993. évi III. tv. (továb-
biakban Sztv.) végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Altalános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Pilisborosjenő Község lakossá-
ga szociális biztonsága érdekében meghatározza az Önkor-
mányzat által ellátandó szociális feladatokat, meghatározza
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azok formáit, a jogosultság feltételeit, az eljárás rendjét és
garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatáiya kiterjed Pilisborosjenő közigazga-
tási területén élő valamennyi állandó lakóhellyel rendelkező
magyar állampoigárra, az állandó pilisborosjenői tartózko-
dásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező nem ma-
gyar állampolgárra, valamint a magyar hatóság által mene-
kültként elismert családra vagy személyre, továbbá az Sztv.-
ben megjelölt személyekre.

Eljárási rendelkezések

3. § (I) A szociális ellátások iránti kérelmet a polgármes-
teri hivatalhoz az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet
benyújtani.

(2) A kérelmező köteies minden ellátási formához csatolni
a) az 1. sz. melléklet alapján jövedelemnyilatkozatot és a

jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekröl a típusá-
nak megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát.

A jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhe-
tő jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapot,
egyéb jövedelmeknél az 1 évet kell fígyelembe venni.

b) Közgyógyellátásra jogosultság megállapításához - a
(2) bekezdés a) pontjában foglaltakon kívül - a gyógyszer-
költségröl a háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár igazo-
lását.

c) A jövedelempótló támogatás valamint aktív korú sze-
mély rendszeres szociális segélyének megállapításához - a (2)
bekezdés a) pontjában foglaltakon kívül - a Munkaügyi Köz-
ponttól igazolást.

d) A temetési segély megállapításához - a(2)bekezdés a)
pontjában foglaltakon kívül - eredeti temetési számlát és ha-
lotti anyakönyvi kivonatot (vagy annak másolatát), vagy
halottvizsgálati bizonyítványt.

(3) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igény-
lők szociális, vagyoni körülményeinek, valamint egészségi ál-
lapotának megismerése érdekében szükség szerint környezet-
tanulmányt kell készíteni, továbbá háziorvosi, szakorvosi, vé-
dőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető.

Az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezetta-
nulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a ké-
relmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja tu-
lajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló doku-
mentum benyújtására.

(4) Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az el-
járás során valótlan adatokat állit vagy valótlanul nyilatkozik,
a megállapított támogatás visszafizetésére kötelezhető az
Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint.

(5) A hiánypótlásra .visszaküldött kérelmet az igénylő 8
napon belül a hiányosságokat pótolva újra benyújthatja.

4. §* Az újabb kérelem elbírálásánál a család bármely
tagja részére egy éven belül nyújtott valamennyi önkormány-
zati támogatást figyelembe véve kell eljárni.

5. § (1) Az e rendeletben megállapított ellátások pénzben
lakcímre vagy folyószámlára utalással, készpénzben pénztári
kifizetéssel, közüzemi vállalatokhoz, intézményekhez történő
utalással, élelmiszerutalvány, valamint egyéb utalványi for-
mákban adhatók.

(2) Amennyiben kétségesnek látszik, hogy a megállapí-
tott segély, vagy támogatási összeg a célnak nem megfeletően
kerül felhasználásra, az elsőfokú jogkör gyakorlója a jogosult
helyett a teljes összeget más személy részére is utalhatja, el-

számolási kötelezettség előírása mellett. Ezen esetben be
kell szerezni asegéty felvételére jogosult személy büntetőjo-
gi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, miszerint vállalja
és biztosítja a kiutalt segély jogosultra történő rendeltetés-
szerű feihasználását.

6. § (1) Nem állapíthatók meg az e rendeletben szabályo-
zott támogatások és nem adható ki az Sztv. 54. §-a alapján a
társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybe-
vételére jogosító igazolvány, ha

a) az igénylő vagy családja szociális helyzete életvitele,
vagy életmódja ezt nem indokolja,

b) általa nem lakott értékesíthető ingatlannal rendelkezik,
c) hasznosításra alkalmas, nem lakáscélú helyiség tulaj-

donosa, vagy bérlője,
d) tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján

eltartásra jogosult kivéve, ha a szerződés felbontás alatt áll,
vagy a kötelezett igazoltan nem tesz eleget a szerződésben
foglaltaknak,

e) az eljárás során a hatáskör gyakorlója által megjelölt
intézményekkel nem működik együtt.

Időskorúak járadéka
(Sztv. 32/B.§-37. §.)

7. § Az időskorúak járadéka ügyében a hatáskör gyakor-
lója a Szociális Bizottság, kivétel a felülvizsgálat, ami a Kép-
viselő-testület hatásköre.

II. Fejezet

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások

Rendszeres szociális segély
(Sztv. 37/A - 37/G. §)

8. § Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek számára a kérelem, vagy a felülvizsgálat benyújtá-
sáról számított 30 napon belül, illetve a segély folyósításának
időtartama alatt - alkalmanként legalább 30 munkanap idő-
tartamú - közcélú foglalkoztatás megszervezéséröl gondos-
kodik - kivéve az aktív korú nem foglalkoztatott személy al-
kalmi munkavállaló könywel foglalkoztatják. A foglalkozta-
tásról az önkormányzat az őt e célra megillető támogatás
összegének erejéig gondoskodik.

(2) A közcélú foglalkoztatás lehet: házi ápolás, idősgon-
dozás, középületek állagmegóvása, község közterületeinek
védelme, gondozása, községrendezés, úthálózat karbantartá-
sa, közcélú szolgáltatás szervezése, stb.

a) A szociális ügyintéző az aktív korú, nem foglalkozta-
tott személyek esetébe kérelem benyújtását követő 8 napon
belül értesíti a polgármestert a foglalkoztatás megszervezése
céljából.

b) A polgármester haladéktalanul értesíti az önkormány-
zatot

- a kérelmező munkába áliításáról,
- a munkába állítás akadályáról.
Az a személy, aki az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja

alapján jogosult rendszeres szociális segélyre a Budaörsi
Munkaügyi Központ Kirendeltségével (a továbbiakban:
munkaügyi központ) és a Pilisborosjenői Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban: családsegítő
szolgálat) az alábbiak szerint köteles együttműködni:

(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a munka-
ügyi központtal történő együttműködés során

- munkanélküliként nyilvántartásba véteti magát,
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- rendszeres kapcsolatot tart,
- a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget

elfogadja,
- maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásá-

ban,
- a saját maga által talált, vagy a munkaügyi központ ál-

tal felajánlott munkahelyen munkaviszonyt létesít,
- a felajánlott képzési lehetőséget elfogadja,
- írásban megállapodik az együttműködés tartalmáról.
(2)a családsegítő szolgálat által megjelölt időpontok-

ban és helyen meg kell jelennie és az általa előírt programo-
kon részt kell vennie.

(3) Ha az aktív korú, nem foglalkoztatott személy az
előbbiekben meghatározott együttműködési kötelezettsé-
gét nem teljesíti, illetve mulasztását nem igazolja, a kérel-
mét el kell utasítani, illetve a rendszeres szociális segély fo-
lyósítását meg kell szüntetni.

(4) Ha az aktív knru; nem foglalkoztatott személy ré-
szére a rendszeres szociális segélyre való jogosultság meg-
állapítására, illetve a kérelem benyújtására 2003. július 1.
napja előtt került sor, az együttműködési kötelezettsége a
rendszeres szociális segély felülvizsgálata időpontjától áll
fenn.

9. § A rendszeres szociális segély ügyekben a hatáskör
gyakorlója első fokon a Szociális Bizottság. A Szociális Bi-
zottság hatáskörével kapcsolatban benyújtott fellebbezést a
képviselő-testület bírálja el.

Lakásfenntartási támogatás
(Sztv. 38-39. §)

10. § (1) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető
- e rendeletben meghatározott feltételek esetén - Pitisbo-
rosjenő közigazgatási területén lakásban vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségben lakó személy, vagy személyek,
amennyiben nem esnek a (2) bekezdésben felsorolt kizáró
körülmények alá.

(2) Nem részesíthető lakásfenntartási támogatásban,
ha a kérelmező

a) és a vele közös háztartásban élő személyeknek egy
főre eső nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló kérelmező ese-
tén ezen összeg 200%-át meghaladja,

b) és a vele egy háztarásban élő személyeknek lakás-
hasznosításból származó jövedelemmel rendelkeznek.

c) és vele közös háztartásban együtt élő személyek tu-
lajdonában a lakóingatlanukon kívül ingatlan van,

d) Az általa lakott épület állagmegóvásáról, illetve a la-
kás és közvetlen környezetének rendben és tisztántartásá-
ról nem gondoskodott, iltetve nem gondoskodik.

U. *§ A településen elismert minimális lakásnagyság
150 m2.

12. § A településen efísmert minimális lakásminősség:
összkomfort.

13. § A lakásfenntartási költségek közé sorolandó (a
Sztv. 38. § (5) bekezdésben adottakon kivül) a villamos
energia, a csatorna- és vízdíj, a gáz és a tüzelőanyag költsé-
ge. A költségeket a kérelem benyújtását megelőző egy éven
belül keletkezett számlák közül a július és december havi
fogyasztást igazoló számlákkal, pénzintézeti kölcsön befíze-
tését igazoló 3 havi szelvénnyel, a háztartási fűtőanyagot
forgalmazó cég által kiállított számlával kell igazolni.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a havi la-
kásfenntartási költség a háztartás havi jövedelmének

- lakásfenntartásra nyújtott támogatás esetén legfel-
jebb a jövedelem 35%-a.

- a lakás fűtésére nyújtott támogatás esetén legfeljebb a
jövedelem 20%-a lehet.

14. §. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet min-
den év március 31-ig lehet előterjeszteni (kivétel 2003. év
ekkor: 2003. augusztus 31.)

15.§. A lakásfenntartási támogatásravaiójogosultságról
és a támogatás mértékéröl a Szociális Bizottság dönt. Az
egyszeri támogatás mértéke nem lehet több, mint 10 000 Ft,
és nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál.

Az havi rendszerességgel folyósítandó támogatás mérté-
ke 1000 Ft és 3000 Ft között összeg lehet.

Ápolási díj
(Sztv. 40-44. §)

16. § Az ápolási díj iránti kérelmek elbírálását a Képvi-
selő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át, aki egyben
gondoskodik a jogosultság feltételeinek kétévente legalább
egyszeri felülvizsgálatáról is.

17. § A Sztv. 41. § (4) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva a Szociális Bizottság méltányossági ápolási díjat
állapíthat meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki 18.
életévet betöltött, tartósan beteg személy gondozását vagy
állandó és tartós felügyeletre szoruló két év feletti gyermek
súlyos, fogyatékos ápolását végzi, ha

- háziorvosi igazolás és környezettanulmány alapján
megállapításra kerül, hogy ápolásra szoruló, önmaga
ellátására képtelen, állandó, vagy tartós felügyeletre,
gondozásra szorul,

- az ápolttal közös háztartásban él, az egészségi állapo-
ta alapján a gondozásra alkalmas,

- az ápolás céljára és időtartamára fízetés nélküli sza-
badságot vesz igénybe, vagy a munkaviszonya az ápo-
lási díj igénybevétele miatt szűnt meg, feltéve, hogy az
egy főre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egye-
dülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg, ettől
eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

18. § Az ápolási díj mértéke a Szociális Bizottság dönté-
se alapján a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegé-
nek 80%-a és 150%-a között terjedő összegben állapítható
meg.

19. § Ajelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben
az Sztv. 40-44. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaz-
m.

Atmeneti segély
(Sztv. 45. §)

20. § Az átmeneti segély iránti kérelem elbírálására a
Szociális Bizottság jogosult.

A visszatérítendő támogatás iránti kérelmek egyebek-
ben a Szociális Bizottság* hatáskörébe tartoznak.

21. § Atmeneti segélyben részesíthető elsősorban a lét-
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, va-
lamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddalküz-
dő személy, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jöve-
delem a mindenkori öregségi nyugdíj tegkisebb összegének
200%-át, egyedülálló esetén annak 250%-át nem haladja
meg.

(1) Egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb
négy alkalommal részesíthető segélyben.

(2) Atmeneti segély nyújtható elsősorban
- tartós (legalább 1 hónapot meghaladó időtartamú) be-

tegség, illetve egyéb méltánylást igénylő ok miatti jö-
vedelem-kiesés,
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- előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül je-
lentkező többletkiadás,

- elemi kár bekövetkezése esetén.
22. § Az átmeneti segély - élethelyzettől függően -

pénzben és természetben is nyújtható.
(1) Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban
a) házi szociális gondozóhálózat utján

-tartós élelmiszer, ruhanemű, tüzelő és egyéb fo-
gyasztási cikkek vásárlása,

- étkeztetés biztosítása,
- közüzemi díjak befizetése.

b) Atutalással az érintett intézmény számlájára
- tankönyv, füzetcsomag, iskolai felszerelés biztosítása,
- kötelező iskolai rendezvényen való részvétel költsé-

geinek viselése,
- gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, il-

letve ahhoz történő hozzájárulás (óvoda, iskolai
napközi, diákotthoni, koilégiumi díjak).

c) Elelmiszerutalvány biztosítása.
23. §, Az átmenetisegély összege az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 0,2-1-szerese.

Temetési segély
(Sztv. 46. §)

24. § A temetési segély iránti kérelem elbírálását a
képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

25. § (1) A települési önkormányzat temetési segélyt
állapíthat meg annak a piiisborosjenői lakosnak, aki a
meghalt személy eltemettetéséröl gondoskodott, annak el-
lenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve,
hogy az egy főre számított havi családi jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
egyedülálló esetén annak 200%-át nem haladja meg.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a sze-
mélynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv.
alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(3) A temetési segély mértéke 20 OOO^Ft és 50 000 Ft
közötti összeg, amely az eltemettetőt illeti meg.

(4) A kérelemhez csatolni kell - a 2. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakon kívül - az halotti anyakönyvi kivo-
natot, vagy halottvizsgálati igazolványt illetve a temetési
számlát.

Köztemetés

(Sztv. 48. §)

26. § A polgármester köteles gondoskodni - a halál-
esetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - azon
pilisborosjenői lakhellyel rendelkező személyek közköltsé-
gen történő eltemettetéséröl, akinek haláleseti illetékessé-
gi területén következett be és

a) akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és
képes hozzátartozója,

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetés-
ról nem gondoskodik.

27. §* A közköltségen történő eltemetésnél a helyben
szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljár-
ni., lehetőség szerint az elhalt felekezeti hovatartozása fi-
gyelembe vételével. Az összeget a Képviselő-testület az
éves költségvetési rendeletében szabályozza.

28. § (1) Ha az elhalt állandó lakóhelye, illetve az elte-
metésére köteles személy, vagy az örökösök kiléte megál-
lapításra kerül, úgy a temetési költség megtérítésére a

szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni,
mégpedig

- az állandó lakóhely szerinti önkormányzattól a köz-
temetés költségeit visszaigényelni, ennek hiányában

- hagyatéki hitelezőként az illetékes közjegyzőnek a
költséget a megtérítés érdekében bejelenteni.

(2) Ha az elhaltnál értéket képviselő ingóság (óra, ék-
szer, biztosítási kötvény, készpénz, stb.) található, úgy ar-
ról tételes leltárt kell készíteni és az ingóság megőrzéséröl
- a jogosult részére történő átadásig - gondoskodni kell.

Közgyógyellátás
(Sztv. 49-53. §)

29. § (1) Közgyógyellátási igazolvány - az Sztv. 50. §
(2) bekezdése szerinti méltányosságból - történő kiadása
elbíráiásának jogkörét a Képviselő-testület a Szociális Bi-
zottságra átruházza.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot a Szociális
Bizottság megállapíthatja annak a személynek is, akinek

- családjában az egy főre juto nettó jövedelem meg-
haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, de nem haladja meg annak
200%-át és a gyógyszertár igazolása szerint a gyógy-
szerek, gyógyászati segédeszközök - amelyek a köz-
gyógyellátási igazolványra felírhatóak - után fize-
tendő térítés a havi nettó jövedelem 25%-át eléri.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

30. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tásokról a többször módosított, személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 14/1994. (XI. 17.) számú
Kt. rendelet alapján kel! eljárni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/1997. (VI. 26. ) Kt. sz.
önkormányzati rendelet.

Küller János sk.
polgármester

Borisz Edit sk.
mb. jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

A képviselő-testület 2003. július 3-án elfogadta a szo-
ciális rendeletet, melynek értelmében a következő szociá-
lis ellátási formákat vehetik igénybe az arra rászorulók:

1. Rendszeres szociális segélyt vehetnek igénybe azok
az aktív korú munkanélküliek, akik a rendeletben szabott
feitételeknek megfelelnek.

2. Lakásfenntartási támogatásban részesülhetnek
azok, akik ingatlana maximum 150 m2 összkomfortos la-
kás. A jogosultság függ az egy főre eső havi jövedelemtől
és a számlákon igazolt költségek mértékétől. A támoga-
tást igénybe lehet venni csak fűtéssel kapcsolatos költsé-
gekre vagy egyéb rezsiköltségekre. Az egyszeri támogatás
mértéke 10 OOO,- Ft, a havi támogatás mértéke havi 1000,-
Ft és 3000,- Ft közötti összeg lehet.
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3. Az ápolási díjat - a Szociális törvényben foglalta-
kon kívül - annak ítélhet oda a Szociális Bizottság, aki tar-
tósan beteg személy gondozását vagy két évnél idősebb
beteg gyermek gondozását végzi, a rendeletben meghatá-
rozott feltételek mellett.

4. Átmeneti segélyt ítélhet oda a Szociális Bizottság, an-
nak a személynek, aki méltánylást igénylő rendkívüli élet-
helyzetbe keriilt (pl. : váratlan többletkiadása jelentkezik)
és családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja
meg a 43 600,- Ft-ot, egyedülálló esetén 54 500,- Ft-ot.

5. Temetési segély adható annak a temetés költségét
viselő személynek, akinek a családjában az egy főre eső
havi jövedelem nem haladja meg a 32 700, - Ft-ot, egye-
dülálló esetén 43 600, - Ft-ot. A temetési segély mértéke a
polgármester döntése alapján 20 OOO,- Ft és 50 OOO,- Ft
közötti összeg lehet.

6. Méltányossági alapon közgyógyellátásban része-
sülhet az a személy, akinek a családjában az egy főre eső
havi jövedelem meghaladja a 32 700, - Ft-ot és nem ha-
ladja meg a 43 600,- Ft-ot és a gyógyszertár igazolása
szerint a gyógyszerek összege meghaladja a jövedelme
2J%-át.

Minden támogatási formát csak piliborosjenői állan-
dó lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek igénybe.

Minden támogatási forma igényléséhez - a Polgár-
mesteri Hivatal Ugyfélszolgálatán átvehető - kérelem ki-
töltése, illetve az adott támogatási formához kért igazolá-
sok benyújtása szükséges.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások külön
rendeletben kerülnek szabályozásra.

Borisz Edit
aljegyző

FELHÍVÁS

Lassan közeledik az aratás időszaka. Mindenkinek
érdeke, hogy a sok munkával megtermelt javak tűzkár
nélkül betakarításra kerüljenek.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy a
betakarításban csak olyan gépek, szállító eszközök vehet-
nek részt, amelyeknél előzetesen szemle, ellenőrzés
keretén belül meggyőződtek az előírások betartásáról, a
megfelelő műszaki állapotról.

A szemle megtartásáról, az azon részt vett gépekröl,
szállító eszközökröl jegyzőkönyvet kell készíteni, és meg
kell őrizni.

A gepek szemléje során az alábbiakat kell tűzvédelmi
szempontból vizsgálni:

. Tűzoltókészülék érvényessége, ellenőrzésének
megtörténte.

. Tűzoltóeszközök (szikracsapó).

. Dohányzást tiltó feliratok.

. Oktatási füzet.

. Elektromos rendszer (biztosítékok, kötések, szige-
telések, akkumulátorok).

. Uzemanyag ellátó rendszer (tömítettség, csöpö-
gések elhárítása).

. Hidraulika rendszer (tömítettség, csöpögések elhá-
rítása).

. Földelő lánc (megfelelő hosszúság, vastagság).

Az aratás során az alábbi tűzvédelmi előírásokat be kell
tartam:

. A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút,
illetőleg a vasútvonal mentén kell először elvégezni.

. A lerakatott kalászos terményt, szalmát vasútvonal
szélső vágányától, vasútállomástól.

. 100 méter, közúttól 25 méter távolságra kell elhe-
lyezni.

. Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő és
munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad.

. Az aratás idejére igény esetén a gabonatáblától leg-
alább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől
mentes dohányzóhelyet kell kijelölni.

A tarlóégetés során betartandó tűzvédelmi előírások:

. A tarló égetés alkaiomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ség, csak írásbeli engedély alapján szabad végezni.
Az engedélyt a munkát elrendelőnek kell kiadni a
vonatkozó előírások szerint.

. A tarló égetés helyét, időpontját Érd Város Hivatá-
sos Tűzoltóságának az égetés előtt 24 órával be kell
jelenteni.

. A tarlóégetés területét 3 méter széles sávban körül
kell szántani, az égetés területe maximum 30 ha
nagyságú lehet egyidejűieg.

Vörös János tű. alezredes
tűzoltóparancsnok sk.

TAJEKOZTATÁS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
RENDJÉRÖL

A képviselő-testület döntése alapján a múlt hónaptól
működik a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati
Iroda, melyek akkor tart nyitva, amikor az ügyintézők ügy-
félfogadása szünetel. Ebben az időpontban az ügyfélszol-
gálaton információkat kaphatnak egyes ügyekben, illetve
kérelmeket adhatnak be, melyeket az ott tartózkodó mun-
katársunk továbbít az illetékes ügyintéző felé. Az itt intéz-
hető ügyek csoportjába csak azok a tevékenységek tartoz-
nak, melyek egyébként is a Polgármesteri Hivatal felada-
tai. Igy lehetővé válik, hogy Pilisborosjenő lakosai minden
nap tudják intézni a Polgármesteri Hivatal feladatkörében
tarozó ügyeket.

Az ügyfélszolgálaton az alábbi időpontokban fogadjuk
tisztelt ügyfeleinket:

Hétfőn:
Kedden:
Csütörtökön:
Pénteken:

8-12 óráig
8-12 és 13-16 óráig
8-12 és 13-16 óráig
8-13 óráig

Az ügyintézőink által tartott ügyfélfogadás időpontjai
az alábbiak:

Hétfőn: 13-18 óráig
Szerdán: 8-12 és 13-16 óráig

Szeretettel várjuk tisztelt ügyfeleinket!

Borisz Edit
aljegyző
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Ismerkedjünk szomszédainkkal...
Az ürömi németek története

II. rész

József nádor 1799-ben feleségül vette Alexandra Pav-
lovnát, Nagy Katalin orosz cárnő unpkáját. 1801. március 16-
án Alexandra elhunyt, kívánságára Urömön temették el.

A sírkápolna copf-klasszicista stílusban 1803-ban épült
meg Heppe Szaniszló vízépítő mérnök tervei alapján.

A műemlék átvészelte a két világháborút, ikonokat és más
értéket ugyan elvittek, de a tetemhez nem nyúltak. 1981. ápri-
lis 26-án a kriptát feltörték és kifosztották. Ezután a csontokat
a budai vár nádori kriptájába szállították

A kálvária 1895-ben épült. Weicher Miklós adminisztrá-
tor 1894 októberében adakozást hirdetett egy 14 stációs kálvá-
ria megépítésére. A hívek adományaiból összegyult összeg
elegendo volt a stációkra. Az öntöttvas domborműveket özv.
Lauer Agostonné, budapesti lakos ajándékozta. A kőfaragó
munkák az ürömi mesteremberek felajánlása. A nem egészen
fél év alatt elkészült kálváriát 1985. Nagyböjtjén Kaiser Nán-
dor kapisztrán atya szentelte fel.

Uröm község lakóinak száma az 1869. évi népszámlálás-
kor 700 fő, a II. világháború végén, 1945-ben egyes németor-
szági források szerint ez a szám 1700 körül lehetett. Pontos
adat a községháza levéltárának elpusztulása miatt nem áll ren-
delkezésünkre.

1946. április 25-e, csütörtök. Nevezetes és egyben ellent-
mondásos nap ez Uröm község közelmúltjának történetében.
Aznap és 27-én a falu lakosságának döntő többségét, 1243 sze-
mélyt kitelepítettek Németországba. Itt kellett hagyni szüiői
házat, hazát és néhány kilós csomaggal a lebombázott ismeret-
lenben újra kezdeni az életet. Kevés település van az ország-
ban, ahol a lakosság ennyire, vagyis majdnemteljesen kicseré-
tődött.

Az akkori németországi viszonyok illusztrálására egy kis
helyzetkép: Peller Józsefné pl. a kitelepített rokonainak úgy
segített, hogy levélben küldött rokonainak Németországba
szalonnát, levesrántást és pirospaprikát. Elmondása szerint a
szalonnát nagyon vékony csíkokra vágták és zsírpapírba cso-
magolva borítékba helyezték. Természetesen csak annyit,
amennyit a posta egy levélnek még elfogadott. Csomagot kül-
deni akkor még nem lehetett. A rántás, miután kihűlt,*hason-
ló módon került a borítékba...

Geschichte der Urömer Deutschen

II. Teil

Palatin Josef heiratete 1799 Alexandra Pavlovna, ein
Enkelkind der russischen Zarin, Katherina der Grossen. Sie
starb am ló.Márz 1801, ihr Wunsch war hier bestattet zu wer-
den.

Die Grabkapelle wurde 1803 im zopf-klassizistischen Styl
auf Grund der Pláne des Wasserbauingenieurs Szaniszló
Heppe gebaut.

Das denkmal hat beide Weltkriege überlebt. Die Ikone
und andere wertvolle Gegenstánde wurden weggebracht, aber
die Leiche wurde nicht angerührt. Am 26. April 1981 wurde
die Gruft aufgebrochen und ausgeraubt. Danach wurden die
Knochen in die Palatinsgruft der Ofener Burg überführt.

Der Kalvarienberg wurde 1895 gebaut. Miklós Weicher
kündigte eine Spende für den Bau eines Kreuzweges mit 14
Stationen an. Die aus den Spenden der Gláubigen zusam-
mengekommene Summe reichte für dei Stationen.'Die Reliefs
aus Gusseisen stiftete Frau Lauer aus Budapest. Die
Steinmetzarbeiten wurden von den Orömer Handwerkern
ausgeführt. Der in fast einem halben Jahr angefertigte
Lalvarienberg wurde in der fastenzeit des Jahres 1895 vöm
Kapistranpfarrer Pater Ferdinand Kaiser eingeweiht.

Dje gemeinde Uröm záhlte bei der volkszáhlung im Jahre
1869 700 Einwohner. Am Ende des II. Weltkrieges war die
Einwohnerzahl nach deutschen Quellen etwa 1700. Genauere
Daten stehen wegen der Verwüstung des Archivs des
Gemeindehauses nicht zur Verfügung.

25. April 1946, Donnerstag. Das ist ein bedeutender und
gleichzeitig widersprüchlicher tag in der Geschichte der jüng-
sten Vergangenheit der Gemeinde Uröm. An dem Tag und
zwei Tage darauf wurde der bedeutende Mehrtefl der
Bevölkerung, insgesamt 1243 Personen, nach Deutschland
ausgesiedelt. Sie mussten ihr Geburtshaus, ihre Heimat
zurücklassen und mit ein paar kilo Gepáck im ausgebombten
Unbekannten ein neues Leben anfangen. Es gib~t in diesm
Land nur wenige Siedlungen, wo dei Bevölkerung so sehr, fast
volkommen ausgewechselt wurde.

Eine kurze Illustration der hiesigen Verháltnisse in
Deutschland: Frau Peller hat ihren ausgesiedelten
Verwandten so geholfen, indem sie ihnen in eínem Brief
Speck, Mehlschwitze und rote Paprika zugeschickt hat. Laut
ihr wurde der Speck in sehr dünne Streifen geschnitten und in
Fettpapier eingepackt in den Umschlag gelegt. Natürlich nur
so viel, wieviel die Post noch als Postbrief angenommen hat.
Pakete konnten damals noch nicht geschickt werden.
Nachdem sich die Mehlschwitze abgekühlt hatte, wurde sie
auf áhnlicher Weise in einen Umschlag getan...

(Kivonat Bondor Gyula: "Az ürömi svábok
kálváriája" c. könyvéből)

Eddig a múlt, amely a hosszú történelmi együttélés követ-
keztében is sok közös vonást mutat a pilisborosjenői svábok
életével. A mintegy 10 családra szukültes ezáltal'önálló nem-
zetiségi alapon csak nehezen szervezhető ürömi sváb közössé-
get igyekszünk itt Borosjenőn programjainkba bevonni, hogy
nemzetiségtudatukat, kultúrájukat megőrizhessék, utódaik'-
nak átmenthessék.

BUDAÖRSIPASSIÓ 2003

Június 9-én, Pünkösd hétfőn, mintegy 30 tagú borosjenői
csoport vett részt az idei Budaörsi Passió német nyelvű bemu-
tató eloadasán. A rendezvény jelentőségét méltán bizonyítja,
hogyfővédnökei Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság Elhöke
és Georg von Habsburg voltak. A nagyszerú' előadás és a so-
rozat sikerére mi borosjenőiek is büszkék lehetünk, mert a
tórsrendező, falunk lakója, a sikerért fáradhatatlanul dolgozó
Dér András volt és a főszereplők között találtuk a "vorös
démon/Salome-t alakító feleségét, Dér Denisa muvésznőt is.

Az előadáson több neves személyiség között jelen volt
Georg von fíabsbui-g és felesége, vatamint 'Heinek Ottó, a Ma-
gyarországi Országos Német Onkormányzat elnöke is.

A meghívottak között volt a 70 éwel ezelőtti első Budaör-
si Passió 4 hölgyszereplője is, akiket a helyi német kisebbsé-
gi önkormányzat vezetője, Ritter Imre, virágcsokorral köszön-
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tött. Csoportunk az előadás után egy nagyszerű élménnyel
gazdagodva, jó hangulatban ereszkedett le a Kőhegyról a bu-
daörsi éjszakában

BÚCSÚ/KIRITOG 2003

A sváb Kiritog, irodalmi németben a Kirchentag, a Bú-
csú, hagyományosan a németség egyik leghagyományösabb
nyárköszöntő ünnepe. Az idén Borosjenőn a kétnapos ünne-
pet június 14-15-én tartottuk. A szokásoknak megfelelően
minden második évben, az idén is vendégül láttuk német
partnerközségünk, Steinheim képviselőit a Weindorfer
Heimatkomitee vezetésével, akik között többségben voltak a
falunkból kitelepített polgárok és hozzátartozóik. A tízfős né-
met delgációnak tagja volt 'Bemhard Halbauer úr, Steinheim
alpolgármestere is.

Ajúnius 14-én délelőtt a polgármesteri hivatalban vendé-
geink tiszteletére adott foeadáson KüllerJános polgármester
és Szegedi Ferenc, a Német Kisebbségi Onkormányzat elnöke
köszöntötte a résztvevőket. A délutáni programban térzene a
Pilisvörösvári Fúvószenekar előadásában, majd egy színes né-
met, -sváb folklór összeállítás szerepelt iskolásaink, valamint a
Magyar és a Német Dalkör fellépésével. A hagyományos
énekkultúra nagyszerű reprezentánsai voltak a vendégként
szerepelt Solymári Asszonykórus dalai is. A hangulatos, érze-
lemmel töltött előadás hangélményéhezjól illeszkedett a gon-
dosan kialakított népviseleti öltözet, a gyönyörűen vasalt-
mángorolt ruhák látványa is.

A szép nap lezárásaként este közel 70 résztvevő ropta a
táncot, élvezte a Kiritog-báli hangulatot és búcsúztatta a ta-
vaszt a kultúrházban.

Másnap, június 15-én a nagymise után közös koszorúzás
volt a Hősi Emlékműnél, majd a sváb ősök emtékének áldoz-
va meglátogattuk a temetöt. A búcsú programjának kötetlen
lezárásaként Küller úr egy szabadtüzes pecsenyesütésre és a
helyi borok bemutatójára hívta meg a Steinheim-i vendégeket
és Werner Klein urat, falunk díszpolgárát, valamint a falubeli
rendezőket, résztvevőket.

MO

A falu önkormányzati testületének felkérésére a német
kisebbségi önkormányzat is minden kapcsolatát felhasználja,
hogy megakadályozható legyen az MO felszíni átvezetése a
község területén. Az egyeztetett akciók keretében felvesszük
a kapcsolatot többek között dr. Kaltenbach Jenő kisebbségi
ombudsman-nal és Heinek Ottóval, a Magyarországi Német
Országos Onkormányzat elnökével.

TÁJHÁZ

Régi álmunk beteljesülése kezdődött eljúnius 13-n, mert
ezen a napon sikerült aláírni a tájház céljára megvásárolt Fő u.
49. sz. ház egyik feléről szóló adásvételi szerződést. A Német
Kisebbségi Onkormányzat tulajdonába került ingatlan megvé-
telét a Települési Onkormányzat határozata és átmeneti finan-
szírozási eszközei tették lehetővé. Ezen a helyen is szeretnénk
megköszönni ezt a nagyszeru, előrelátó támogatást!

A jelzálogkölcsön fedezetéül azok a kisebbségi önkor-
mányzati telekingatlanok szolgálnak, amelyeket a jelzálog fel-
tételeként 2004. márciusáig kell értékesítenünk. Abban bí-
zunk, hogy a telkek sikeres értékesítével marad annyi pénz-
eszközünk a kölcsön visszafízetése után is, hogy a tájházban az
átalakítás révén létrehozhatjuk a falu nemzetiségi kulturális
központját.

A Német Kisebbségi Önkormányzat rövidesen a helyi

lapban is megjelenő pályázatot ír ki az épület rendeltetésszerű
átalakításának megtervezésére és kivitelezésére.

A minimális céljainkhoz képest is szűkös pénzforrások mi-
att várhatóan igen nagy szükség lesz arra, hogy a falu egészla--
kossága erejéhez, képességeihez mérten részt vegyen a tájház
kialakításában. A tájház funkciói az egész falu kulturális fejlo-
dését fogják szolgálni, ezért bízunk abban, hogy mindannyian
magunkénak fogjuk érezni a kialakítás és a fenntartás űgyét. A
falu hangsúlyosabb sváb-német nemzetiségi jellege növeli
községünk iránt a bizalmat környezetünkben, de az új lakosok
és a potenciális befektetők körében is. Ugyanakkor idegenfor-
galmi szempontból a kulturális hagyományok (szokások, élet-
vitel, háztartás, viselet, ételek stb. ) bemutatása pedig növelik a
község idegenforgalmi vonzerejét, egyben a jövedelemterem-
tő képességét is.

NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA
ÉS ALAPFOKÜ MÜVÉSZETI ISKOLA

A Német Kisebbségi Önkormányzat az iskolák alapító ok-
iratával és az Alapfokú Művészeti Iskola tanítási programjá-
val kapcsolatban az alábbi kérést iil. javaslatokat juttatta el a
Települési Onkormányzathoz: (kivonat)

. Miután az általános iskolajelentős állami támogatást kap
a német nemzetiségi kultúra oktatása címén, legyen része
a kötelező vagy fakultatív oktatásnak a heti öt német
nyelvóra mellett - legfeljebb kéthetenként egy órában - a
helyi német nyeivjárás és a helytörténeti ismeretek.

. Legyen évente véleményezési lehetősége, jogköre a Né-
met Kisebbségi Onkormányzatnak annak megítélésé-
ben, hogy az iskolák milyen mértékben szolgálták a ha-
gyományőrzést, a német nemzetiségi alapú képzést.

. A zenei képzés céljai között jelenjen meg a nemzetiségi
jelleg is pl.
-A sváb zenei hagyományok megismertetése, dalok,

táncok betanítása,
- Az alakítandó együttesek jegyzékére kerüljön olyan

együttes is, amelynek működése a hagyományőrzést
szolgáló hangszerekre épül (fúvós, harmonika),

-Kapjon tandíjkedvezményt az a tanuló, aki ezen
hagszerek közül választ.

Fenti szándékok megvalósulása esetén az iskolának sok-
kal jobb esélye lesz arra, hogy sikerrel vegyen részt a hazai
nemzetiségi és külföldi kapcsolatépítésben, kulturális verse-
nyeken és megnyíljanak olyan kormány és EU források,
amelyre egyébként nem pályázhatna.

"KENNEN SIE DEN SCHO?"

"Ich habe 'nen Gebrauchtwagen gekauft, der hat noch
180 km gemacht". - "Oh, in der Stunde?" - "Nein, insge-
samt!"

"Még 180-at tudtam menni az újonnan vásárolt használt
kocsimmal!" "Csak nem, óránként?" "Dehogy, összesen!..."

Zum Abschluss des Kiritogballes fragte Fred (Name
geándert) seine hübsche Tanzpartnerin: "Gestatten Sie, dass
ich Sie mit meinem Wagen nach Hause bringe?" "Oh, das ist
schrecklich nett", flötete die Schöne, "wo wohnen Sie denn?"

A Kiritog-bál végén megkérdezte Fred (a nevet megvál-
toztattuk) csinos táncpartnerétől, hogy kocsivai hazaviheti-e.
"Oh, ez aztán igazán kedves öntől!" válaszolta hízelgően a
szépség. "dehát, On hol lakik?"

(A német kisebbségi rovatot Kozáiy Vilmos szerkeszti
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lulnézetből
a csatornadílról

Az előző számban, sőt szórólapokon is
arról kaptunk hírt, hogy csökkent a csator-
nadíj. Csoda történt! A csatornadíjat azért
fizetjük, hogy szennyes leveink eltávoztatá-
sát számunkra megoldják. Ebben nincs is
hiba. Am a távozott szennyvizet a bejövő
ivóvíz szerint számítják, feltételezve, hogy a
néhány liternyi kipárolgásunkat és a hólya-
gunkban a városba hurcolt vizeletünket ki-
véve minden fogyasztott vizünk szennyvízzé
válik. Fel kell hívni azonban a tisztelt
DMRV nyilvánvalóan mesterségesen, szilí-
ciumalapú robottechnika révén létrehozott
műanyag munkatársai figyelmét, hogy az
élőlények jelentős vízigénnyel rendelkez-
nek, s élőlények alatt a nem emberszeru, az-
azállat alakú, sőt mozgásképtelen növény-
természetűjelenségeket is bele kell érteni.
Vajon a pilisborosjenői polgár van-e annyi-
ra smucig és nyegle, hogy a heteken át tom-
botó uszkve 37 fokos hőségben hagyja az
említett lényeket sajat levükben főződni?
Nem hagyja. Locsol. Es a kilocsipocsolt víz
után fizeti a csatornadíjat. Eközben DMRV
Ur egy kockás papíron strigulákaí húz min-
den egyes munka nélkül elszámolható köb-
méternél, elégedetten dörzsöli klimatizált
tenyerét, s elhatározza, hogy beiratkozik az
antropológia szakra, ahol talán kitanulja
Incsucsunna szárazsághozó átokszertartá-
sának műveleteit.

Szóval Uraim! Ebben a forrásapasztó
rekkenőben nem 10 százalékot locsol el a
növényzetkedvelő honpolgár, hanem jóval
többet, nem pedig pont annyit, sem keve-
sebbet! Sőt, ellentétben minden híresztelés-
sel, DMRV nem ád nékünk egy vacak szá-
zalék kedvezményt sem. Erről személyesen
győződtem meg, amikor saját lábaimmal el-
fáradtam székházukba, de kihajítottak,
mondván, immáron elmúlt április vala-
hanyadika, és különben is azért a 10 száza-
lékért nem érdemes nyavajogni. Azt máig
nem tudom, honnan feltételezte a kishölgy,
hogy nekem nem éri meg a 10 százalék,
mindenesetre nem adott. Pedig megérte
volna.

Van-e a mai magyar nyelvben rosszabb
csengésű mozaikszó annál, hogy matáv?
Aligha, ám mintha feljövőben lenne ez a
"dmrv" mássalhangzó-torlódás. Ha esetleg
DMRV Ur e sorok olvastán fejéhez kapna,
mondván, "Ennek a fíckónak milyen igaza
van!", megmondom mit tegyen. Nyilván
pontosan tudja mérni, mennyi szennyvizet

pucol meg egy hónap alatt. Azt is tudja,
mennyi vizet ad el ugyanannyi idő alatt. A
kettő különbségét vagy ne számlázza ki csa-
tornadíjban, vagy juttassa vissza az Onkor-
mányzatnak, aki vagy visszaosztja a lakosok-
nak, vagy például útépítésre fordítja. Ha
mindezt nem, akkor legalább a Patak utca
alsó szakaszán gyakorlatilag megszunt víz-
szolgáltatás helyreállításán dolgozzon egy
keveset, mely állapot ugyanazon utca felső
szakaszán a tavaly telén végzett rendkívül
kellemes vízcsőcsere áldásos következmé-
nyeként keletkezett. Szóval ezeket tegye.
Csak egyet ne tegyen DMRV Ür:zsebre.

Körte
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Nc>ztek, buszo yok!
A menetrendi értesítőből megtudtuk, a

VOLAN újabb járatokat szüntet meg
Pilisborosjenő és az Árpád-híd viszonylatá-
ban. Járatmegszűnés már az év elején is
volt, úgy tűnik egy folyamat közepén tar-
tunk: a Volán valamely okból (talán gazda-
ságossági?) a minőség csökkentésével kí-
vánja megoldani saját problémáit.

Mit tett eddig a Voián?
1. Pilisborosjenőröl az utoisó busz már

fél tízkor elmegy.
2. Hol megszüntettek délutáni csúcsfor-

galmi járatokat, hol visszaállítottak.
3. Bevezették a jegyváltási kötelezettsé-

get az árpád-hídi állomáson.
4. Kivettek késő esti járatokat.
5. Kivesznek több délelőtti és délutáni

járatot.

Ezen intézkedések aligha szolgálják az
utasok érdekeit. Egyedüli eredményük az,

.hogy a buszok zsúfoltsága kiegyenlítettebb,
azaz egyre kisebb annak az esélye, hogy
olyan utazási időpontot válasszon az utas,
amikor kényelmesen, netalán ülve utazzon.
Ajegyváltási kötelezettség révén talán vala-
mivel kevesebben bliccelik el a buszvezető-
től történő jegyátvételt, de ez csak a végállo-
máson van így. Mindenesetre az utasoknak
mostjóval az indulás előtt meg kell érkezni-
ük, mert a j'egyvásárlás időigénye kiszámít-
hatatlan. Az sem lehetséges, hogy például
reggel megvásároljam az esti visszaútjegyét,
ugyanis a jegyek, érthetetlen módon, csak
két órán át érvényesek.

Mit mulasztott el megtenni a Volán?
1. Az érintettek bevonásával szakszeruen

felmérni az utazási szokásokat.
2. Figyelembe venni Pilisborosjenő és

Uröm lakosságának folyamatos növe-
kedését, a lakosság összetételének, így
munkába járási szokásainak változását.

3. A jegykiadás körüli szabálytalanságo-
kat megszüntetni, az ellenőrzest
gyakrabbá tenni és szigorítani.

4. Az utasszám függv'ényében kiválaszta-
ni, rövid vagy hosszú buszt kell-e indí-
taniegyadottjáratesetén.

5. A buszok előnyös haladását elősegítő

közlekedési megoldásokat bevezetni, vagy
ezeket szorgalmazni.

Rendszeres buszozóként még sohasem
láttam utasszámlálót, egyetlen kérdőívet
nem töltettek ki velem, és olyat sem láttam
még, hogy valamelyik időszakban a járato-
kat sűrítették volna. Feltételezem, hogy a
jegyeladásokból következtetnek az utas-
számra, ez azonban meglehetősen csalóka
adat lehet, hiszen gyakran közelharcot kell
folytatni a buszvezetővel a menetjegyért.
Feltűnt-e valakinek, hogy a diákok nem'reg-
gel öt órakör indulnak útnak, és a doigozok
szintén nem reggel hatra mennek a selyem-
C'árba? A későbbi indulás gyakoribb, s így
több reggelijárat (például a 7. 20-as, 8.30-as)
megalázóan túlzsúfolt, főleg ha éppen rövid
buszt küldenek. A visszaúton is hasonló a
helyzet, néhány déli és délutáni járatra szin-
te nem lehet felférni. Van, hogy meg sem áll
a busz például a laktanyánál, perszeha csak
egy gyereket kellene felvenni, azért nem ér-
demes megállni.

Délelőtt sok nyugdíjas megy be a város-
ba, piacra, orvoshoz. Ezek a járatok, köztük
a most megszüntetett 10.00-es és 10.30-as
eléggé zsúfoltak voltak, sokszor annyi idős
ember szállt fel, hogy ha minden ülohelyet
ők foglaltak volna el, akkor sem jutott volna
mindnek. Most ez a helyzet drámaivá válik,
hiszen két buszra fog felzsúfolódni négy
busznyi utas. Az pedig, hogy ezek a járatok
miért maradnak meg éppen hétvégén és ün-
nepnapokon, végképp érthetetlen.

Ajáratok ritkítását a túl alacsony kihasz-
nálás indokolhatja, azonban ezt alaposan
meg kellene vizsgálni, nem szabadna súlyo-
san felborítani a járatok rendjét. A hétv'égi
jaratok rendj'ét például miért nem érintfk
változtatások? Gyanítom, ott valóban van-
nak teljesen felesleges járatok, hiszen az
utasforgalom hétvégén töredéke a hétközi-
nek.

Nem tapasztalható semmiféle eröfeszí-
tés arra, hogy a buszok előnyhöz jussanak
bizonyos közlekedési pontokon. A bécsi úti
lámpa felszerelése idején vajon nem me-
rült-e fel az, hogy a busz számára egy kerü-
lő sávqt létesítsenek? Miért nem alakítanak
ki az Arpád-hídra történő felhajtáshoz egy
buszsávot, hiszen a taxiállomást nyilván el
lehetne onnan helyezni? Ezek után joggal
feltételezem, a Bécsi út új nyomvonalának
tervezésekor a Volán illetékesei nem vetet-
ték figyelembe a buszközlekedés igényeit, s
várhatóan tovább fog növekedni á bejutás
ideje.

Mindezen jelenségek alapján azt a meg-
állapítást kell tenni, hogy a buszközlekedes
színvonala fokozatosan csökken, egyáltalán
nem válik vonzóbbá az autóhasználathoz
képest, így minden esélyünk meg van arra,
hogy egyre gyatrább buszközlekedés mellett
a helyi autósok és a budapesti lakosok kiesz-
közlik akár még az MO megépítését is, ami
Pilisborosjenő és Uröm számára azonos a
halálos ítélettel.

Körte

^rás utáti
Egy színvonalas ballagási ünnepély és

évzáró után bezárta kapuit a nyári idő-
szakra az általános iskola.

A bizonyítványok mellett az idén meg-
jelentetett évkönyvet is megkapták a gye-
rekek, és az itt dolgozó felnőttek. Re-

méljük, hagyományt tudunk ebből is te-
remteni.

A szorgalmi időszak szerves folytatása
a táborozás. Idén négy helyszínre is ellá-
togathatnak a gyerekek.

Ezek a helyszínek az alábbiak:

Tisza tábor
Baltonkerülő kerékpártúra
Alsós tábor
Tánctábor

július 6-13-ig
július 27-augusztus 03-ig
július 14-20-ig
augusztus 11-17-ig

Tivadar

Balatonaliga
Szilvásvárad
Boldogkőváralja

Kívánjuk, hogy minden kedves diá-
kunk tartatmas, jó szünidőt töltsön el jó
egészségben.

Az évet alig lezárva a felnőttek már a
jövő tanév előkészítésén dolgoznak.

Ide tartozik, hogy nagy örömünkre és
az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága se-
gítségével két első osztályt tudunk indíta-
ni 2003. szeptemberben. Az osztálytaní-
tók Jávor Csaba és Pataki Balázs, ismert,
elismert és szeretett pedagógusok.

A gyerekek osztályba sorolását nagy
gonddal, körültekintően, a megfelelő pe-
dagógiai elvek alapján végeztük, erről
írásban tájékoztattuk a Kedves Szülőket
(óvoda ill. egyéni értesítés)

Az ötödik osztály vezetője Ribáné
Horváth Enikőlesz - aki szeretettel fo-
gadta a felkérést.

A többi osztály osztályfőnöke változat-
lan.

Az énekórákat felsőben - kiválóan és

mindenki örömére vezeto - Antonovits

Márta az eddigi osztályait viszi tovább.
A német csoportbontások várhatóan a

negyedik mindkét osztályában megtör-
ténnek. A tankönyvek megrendeiése
megtörtént. A támogatást rendeletben
szabályozták, pontos adatok a tanév ele-
jén várhatóak.

A 2003/2004. tanév szeptember 1-jén
kezdodik.

Ezen a napon 9 órakor lesz a tanévnyi-
tó, az első osztályosok fogadása.

Három osztályfőnöki órát tartunk,
megkapják a tanulók a könyveket. Jelent-
kezni lehet ebédeltetésre, napközibe, ta-
nulószobai foglatkozásra.

Minden egyébröl az új tanévben
bővebben.

Vidám vakációt addig is!

Papp Józsefné
igazgatö

/r rább ulás
Nehéz és megpróbáltatásokkal teli év

volt ez az idei a nyolcadikosok számára. A
középiskolai felvételik előkészületei már
hetedikben kezdődtek, amelyek folytatód-
tak az'iskolavátasztással, a tananyag is-
métlésével, rendszerezésével. A legna-
gyobb - felnőtteket is próbára tévő - teher
azonban az volt, hogy a gyerekeknek min-
den egyes tervezett középiskolában írás-
beli és szóbeli vizsgát kellett tenniük. Ez
olykor 4, 5 helyszínt is jelentett.

Örömmel és büszkeséggel adunk tájé-
koztatást arról, hogy végzős tanulóink ki-
válóan szerepeltek a felvételiken, tanul-
mányaikat a következő középiskolákban
folytatják tovább:

Ady Endre Gimnázium 2 fő
Arpád Gimnázium 3 fő
Bródy Imre Gimnázium 1 fő
Bánki Donát Szakiskola 1 fő
Károlyi Mihály Közgazdasági

Szakközépiskola 1 fő
Krúdy Gyula Gimnázium 1 fő
Obudai Gimnázium 2 fő
Óbudai Waldorf Gimnázium 1 fő
Reméljük és kívánjuk, hogy diákjaink

számára az elkövetkezendő éveik is ha-
sonlóan eredményesek lesznek. Ezzel
nemcsak saját jövőjüket alapozzák meg,
hanem öregbítik iskolánk hírnevét is.

Ribáné Horváth Enikő

papírgyujtés
Több mint 10 tonna papírt sikerült a

tavaszi papirgyüjtés során megmenteni
attól, hogy a szeméttelepen kössön ki.

Lassan megszokott esemény lesz a falu
életében, hogy évente kétszer a gyerekek
útra kelnek és összegyűjtik a háztartások-
ban félretett és így újrahasznosítható pa-
pírhulladékot. Rohanó és pazarló éle-
tünkben fontos munkát végeznek a gyere-
kek az évi közel 20 tonna papír összesze-
désével.

Ez a munka sajnos - ki érti miért -
egyre kevesebbet fizet. A 10 éve induló
12-14 Ft/kg-os ár mára 4 Ft/kg-ra csök-
kent.

Szerencsére a gyerekek megértik e
munka természet- és környezetvédelmi
jelentőségét.

Köszönjük mindenkinek a segítségét!

Szentesi Zsuzsanna

CtíRtAMD AC8 KFT. IWELBP

TETOCENTRUM

Hagyományos és szeglemezes
tetöszerkezetek kivitelezése és
fbrgalmazása.
Fűrészáruk, tetőfedő anyagok és
egyéb épít&nyagok
széles vátas2íéka.
Wolfkészhá^ak képviselete,
rendelésfelvétel faxon is
mértírevá^s, gyalulás,
impre@iálás, bárszárítás, házhoz
szállítás.

NYÁRI AKCIÓK!
20@3 SQlimár; Külső^sitt át 3389.
W^. ^6) 363 042 és 36S043

Őkelmében (buszfordulónál) méteráru, rövidáru, lakástextil, divatáru, villamosság, iparcikk, barkácsáru! Függönyvarrás, alakítás.
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Konténeres szállítás

SZOMORAJENQ
teheijuvarozó ;

Telefom:
06-309 427-922
06-309 840-062

WMSZEWÉmW
Yíz-, gáz<, É&estó^filietek és szereteg'ek

aagy választáAaBl
ANómte ftcsövek, lapraáiátorok

20% Isedvezniénhvelj
Hívjan, fceiKsen fel rainlset Öröroon a rég;

pilisborosjenőí etágizasnái!
HrQmiutiÍc.

1 06% 350 99?, 66 30 9515 484

HOIWXIA
The Powerof Dreams

AZ ÚJ MEGÉRKEZEHI
és megteklntheték a Honda 2003-as tydonsógal iss

az 5 ̂ ftós Civlc 100 t&s iliwlnwtonvll
a nagy siktwű Jaas 2J999. 0W PtórU

a megíUult 4 aftós CMcl

ásáro jo eresh

HONDA

e

N0 AUTÓMÁZ

1037 Budapest, Boítár u. 4ft4a.

WJfax: 367-W-78 Tel.: 483-22-22; 240-13-16

E-maU: hondatenn xelero.h

Web: .hondatsnno.hu

n r f

osszabb távra berbeadű
ffiut mellett!

Beépített terQfát SÖOm2 ̂ 5Qö m2 udvar.

Közművek: 3x6Q A vf^iy, Íf&^awtl gázfutés, csator-
na, ISDN + anaióg tsMonwml, táyfeíügyelet.

Bérelhető egyben vogy f(ét részben megosztható.

Egyéb hasznosításí megoldás isszóba jöhet.
Bővebb információ a 20/3636-952-es telefonszámon

kérhető.

B cJ5IBIBfBIE13I5I5iaBIBP

ét

Tel. : 06 20 467-7693

z bafesto, niázolR tapétázó
N OS

209 Jenő
Patak u. 13.

06-26-336-218, 06-30-992-6661

aiBIBI5IBIBi3ISISIBI3J3JEIEI@J3P Q

1 VERHETETLENAJÁNLATOKaSUZüKIRÓMAITÓL! |
.^^. "^WT- 1 (Amíg a készlet tart)

.^/

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉfí
ÖN&ORMÁmZAT HHMALOS LAÍRJA

Pelei8skiad6:
A képviselő-testület Kultyrális és Sporl Bizottsaga

FőszeTkeszto: GötögAfhéna

Szerltesztőbizottság:
dr. Fiált IsNán, Keresztessy Péter, Kozáry Vilmos

A szerkesztfiség címe:
2Ü97 Pilisborosjéaő, Ezflsthegyj üt 26.

E-)nai!:mediamix@matl. datanet, hu

Tipögrdfia és nyomdaj munkák; Romaj Ét.
Megjetenik: tiavonta, lapíárta minden hénap 25-én.

Énge(iélyszám:3.4. 'tí463fi/19i>9.
Terjeszti a Magyar Posta

1 Swift és Sedan ajándék klímás és Wagon R+ egyes modelljei |1
1

1
!

több százezer forint kedvezménnyel!*
30%-tól Casco-mentesség!

Jöjjön, érdeklődjön, mert lemarad!
"Csak akciós hitel igénybe vételénél!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!
www.suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz
1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

B cJ5JBIBJ3I5fBJB]BraJ315TI 3JSIBISIBIBJ5IBISjai3IBJSI5EI3P 1°1
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Orömmel olvastam a Pilisbprosjenői
Hírmondó legutóbbi számában Uröm pol-
gármesterének, Laboda Gábor országgyűlé-
si képviselő úmak falunk lakóihoz címzett
sorait. Országgyűlési képviselőként nyütan
és világosan írt az MO bennünket is érintő
nyomvonal kijelölésének jelenlegi helyzeté-
rol, s felelős polgármesterként vázolta azo-
kat a jogi megoldásokat, melyek mind
Uröm, mind Pilisborosjenő számára védel-
met nyújthatnak.

Tájékoztatott bennünket arról is, hogy:
"Uröm jelenleg előnyösebb helyzetben van,
mint Pilisborosjenő, mert a község külterü-
letére a képviselő-testületünk változtatási ti-
lalmat rendelt el. A változtatási tüalom alatt
semmiféle építmény, telekalakítás, telekösz-
szevonás, útvonal kijelölés, de legfőképpen
hatósági hozzájámlás nem engedélyezhető.
Vagyis az MO nyomvonalának kijelölése
sem. " Labqda Gábor polgármester úmak
igaza van: Uröm már élt ezzel a jogi véde-
lemmel, Pilisborosjenő még nem.

Miért késlekedik ezzel Pilisborosjenő?
Azért, mert a tervezett nyomvonal által
érmtett három terület - a Lazarét, a Fő út és
a Budai út közötti terület, valamint a Tü-
csök utca melletti terület - beltemletbe vo-
násával van elfoglalva, s azon igyekszik,
hogy e három terület még a változtatási tüa-
lom bevezetése előtt belterületbe kerüljön.

Az időazonban sürget bennünket. Infor-
mációink szerint az MO végleges nyomvona-
lát a budapesti agglomeráció temletrende-

zési tervéről, illetve Pest megye területrende-
zési tervéről szóló törvényekben kívánja rög-
zíteni a kormány. Az említett törvényjavas-
latok már szakminisztériumi egyeztetés tár-
gyát képezik, s infonnációink szerint még az
ősszel az országgyűlés elé kerülnek elfoga-
dásra. Nmcs tehát időnk felesleges viták le-
folytatására a belterületbe vonást kérelme-
zőkkel. Ajelenlegi képviselő-testület - felad-
va korábbi szakmai álláspontját - nem készít-
tetett hatástanulmányt, s nem vizsgáltatta
meg szakértőkkel azt, hogy vajon a korábbi
képviselő-testület által elfogadott 10%-os
szabály az egyes területek belterületbe voná-
sából eredő önkormányzati feladatnövek-
mény kiadásaira megfelelő fedezetet nyújt-e,
mivel egy üyen hatástanulmány korrekt elké-
szítésére több hónap szükséges. Erre pedig a
jelenlegi "vészhelyzetben" nincs időnk, s
minden egyes területtől elfogadjuk a belterü-
letbe vonást követően kialakuló nettó építési
terület 10%-át.

Amin azonban nem kívánunk senkivel
sem vitatkozni, az a közművesítés átvállalá-
sához kapcsolódó biztosítéki rendszer szük-
ségessége. Az önkormányzat ugyanis átadja
az Otv.-ből származó közművesítési kötele-
zettségének teljesítését a belterületbe vonást
kérelmezőknek, s ezzel egyidejűleg dologi
biztosítékot kér tőlük ezen kötelezettség tel-
jesítésének biztosítására. Ha ugyanis bár-
mely oknál fogva a belterületbe vonást ké-
rők ezt a vállalt kötelezettségüket nem tud-
ják teljesíteni, abban az esetben ez a kötele-

A belteruletbe vonások és az MO

Zeneiskola

A falu új jegyzfíje

Csendélet a Teve sziklánál

Kézfogő Galéria

Á 1V~

2003. AUGUSZTUS

A MtoM(i^fc ^R^á^@íh
zettség visszaszáll az önkormányzatra, s neki
kell azt teljesítenie. Az önkormányzatnak
azonban erre sem pénze, sem vagyona nincs.
Ezért kér dologi biztosítékot legalább jelzá-
log formájában a belterületbe vonást kérel-
mezőktől.

Mindezen kérdéseket az önkormányzat a
belterületbe vonást kérelmezőkkel kötendő
Megállapodásba kívánja foglalni. Ez a Meg-
állapodás szigorúan védi az önkormányzat
érdekeit, amely érdekvédelem a képviselő-
testület alapvető kötelezettsége. A Megálla-
podás tartalma a belterületbe vonást kérel-
mezők számára ismert. A Megállapodás
megkötésére nagyon kevés időnk maradt. A
képviselő-testületnek ugyanis inkább előbb,
mint utóbb a változtatási tüalmat el kell ren-
delnie a külterületi földekre, még az előbbi-
ekben jelzett törvényjavaslatok őszi elfoga-
dása előtt. Mivel a Megállapodás megkötése
nélkül nincs belterületbe vonás, ezért vüágo-
san látható, hogy azok a területek járnakjól,
akik még a változtatási tilalom elrendelése
előtt meg tudják ezt a Megállapodást kötni
az önkormányzattal, s jelenlegi külterületi
földjeik belterületi beépítésre szánt területté
vátoak. Mind a közösségi, mind az egyéni ér-
dek azt diktálja, hogy ebben a helyzetben a
hátralévő kevés idő munkára, s ne feleslege-
sen gerjesztett vitákra fordítódjék.

dr. Fiák István
elnök

Jogi és Ugyrendi Bizottság

Kisebbségi hírek

Szent István ünnepe

Fórum

Belépési nyilatkozat

Képekafaluéletéből
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Pilisborosjeno Község Onkormányzatának
15/2003. (VIII. 15.) Kt. sz. rendelete a

Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola
tanulói térítési és tandíj fízetésérol

Püisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselo-testülete a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXK. törvény 115. § (1) bekezdése c) pontjának, 116. § (1) be-
kezdése a) pontjának, 117. § (1) bekezdése b) és c) pon^'ának és 117. § (2), (3), (4)
bekezdése szerint a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában
a tanulók által fízetett téritési díjak és tandíjak szabályozására a következő rendele-
tet alkotja:

l.§
A tanévben Gzetendó' térítési díj

(1) A tanéveritént fizetendő téritési díj a szakfeladatrajutó folyó kiadások egy
tanulórajutó hányadának

a) A 18. éven aluli gyemiekek esetében 10%-a,
b) A 18. éven felűli, de 22. éven aluli tanulók esetében 30%-a,
c) A 22. életév elérésétől 40%-a.
Tandíjat csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXDÍ. törvény 115. §-ában

meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkoztatáson felül (heti 6 óra), 22. életév
elérésétől pedig minden tanórai foglaUcozásért fizetni kell.

(2) A képviselő-testület a térftési díjat a tanulmányi eredménytol fiiggően az
egy tanulóra jutó kiadásoknak megfelelően differenciáltan állapítja meg. Ennek
megfelelően az iskolában a 2003/2004. tanévtől az alábbi téntési díjakat kell fizetni:

a) 18 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja:
díjcsoport tanulmányi átlag havi téritési díj mértéke

(szakfeladatrajutó kiadásokhoz
viszonyüva)

I.
II.
III.

kitunőjeles
Jö
közepes, elégséges

9 %
9,5%

10 %

b) 18-22 éves zeneiskolai tanulók térítési díja;
díjcsoport tanulmányi átlag

I.
II.
ffl.

kitűnőjeles
Jö
közepes, elégséges

havi tén'tési dy mértéke
(szakfeladatrajutó kiadásokhoz

viszonyítva)
29 %
29, 5%
30 %

c) 22 év feletti zeneiskolai tanulók térítési díja:
díjcsoport tanulmányi átlag

I.
II.
III.

kitűnő, jeles
1°_

>es

havi térítési díj mértéke
(szakfeladatrajutó kiadúsokhoz

viszonyítva)
39 %
39, 5%
40 %

(2) A téritési díjakat és a tandíjat félév és a tanév végén a tanuünányi eredmény
alapján kell megállapítani, a félévzárást követően 30 napon belül, továbbá az évvé-
gén, illetve a beiratkozást követően 30 napon belül köteles azt befizetai a tanuló. A
tandíj fízetését szülői kezdeményezésre az intézmény vezetője engedélyezheti havi
részletekben történő fizetésben.

2.§
A tanulmányi eredmény átlagának megállapítása

(1) A tanuünányi átíageredmény megállapításánál a főtárgy és a kötelező mel-
léktárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe vemü.

(2) Az osztályfolytatás és az önhibáján kívül nem osztályozott tanuló a legutol-
só érvényes eredményének alapján fizet téntési díjat.

3.§
Szociális kedvezmények

(1) A kedvezményezettek köréről és mértékérol az igazgató javaslata alapján
az Iskolaszék dönt, a tagozatvezető véleményének figyelembevételével. A kedvez-
mények összes mértéke az iskola féléves térítési díj és tandíj bevételének maximum
5%-igterjedhet.

Záró rendelkezés

E rendelet küiirdetése napján lép hatályba.
KüllerJános sk
polgármester

BoriszEditsk

mb. jegyző

Hogyha énnekem számyam lett volm,
Mintagalamb, elröpültem volna.
Hofflha az Istm engeáe volna,
Iméí én régen elfittoítam volw.

Dávid panaszkodik így - nagy busuttában - a bibliai zsoitárban, aine-
lyet Kodály Zoltán zenésftett meg Pest és Buda egyesítéséaeí fél évszáza-
áos évfordulójára a Psahnns Hungaricusban.

Egyszer talán jót fogunk derfiüii azon a kalandos tőrténeten, aiaely-
nek igazán jó a vége. 2003, szeptember l-tffl s^át zeneistolája van Piiis-
borosjenonek. Az eddigi iskoláak alaíul át a következőképp: Német Nem-
zetiségi Altalános 6s Alapfokú Mwészeti Isfcola. A afivészeti képzések
közül egyelőre a zeaetagozat iadul meg a falubaa, de itt a lehetőség, ho^y
később leg?en tánc, lcépzőm3vészet és miadea más, ami a ̂ erekek sotírá-
nyú fejlődését szotgálja. Remélem, ez miadenkinek örömhír. S hogy miad-
ezt fokoaam, beszámolok arról, ho^ mi muidennel gazdagodott a falu
máris. A hangszerekre gondolok. A Nemzeti Kulturális Orökség Miaiszté-
riuma, akkor még, anrikor Görgey Gábor úr volt a nüaiszter, meg^iallgatva
sirámunkat, hogy egyetlen hangszere sincs az indutó új zefleisMának,
azoanal segítségünkre sietett. Nem külöBbea a hangszerkészítő mesterek,
akik - jószerivel - fél áron adták a vadonatúj mesterhangszereiket, kifejez-
ve ezzel is azt, hogf egy ilyen jó ugy mellé j6 szíwel odaálfaak. Orömiael
számotok be arról, ho^ mi mindeaünk van, az 8 jóvoltukból, s mindez a
falunak egyetlen fiBérjébe sem kenilt.

Nyolcfuvola (Fon-Trade KFT)
Nyolctíarinét (Fon-Trade KFT)
Ottrombita (Fon-Trade KFT)
Hét gordonka (Szent^örgyi László - haagszerkészítő mester)
Hatgitár (MI-ATTKFT)
Elektromos zongora (Rose KFT)
Kottatartók (Magyar József - hangszerész)

AaaA eBenére, hogy a zeneiskola iadítása egészen a július 24-i kép-
viselő-testúleti ülésig íétséges volt, egyetfen hangszerész sem vonta vissza
a még tavasszal adott igen kedvező árajáalatát, pedig azóta áremelkedés is
volt. Így a miBÍsztérium meg tudta vásárolni száinunkra mindezt abból a
liárom miBió foriatból, amelyet aég Görgey Gábor úr szavazott meg
Püisborosjenőnek. Köszöajük.

Köszönjük a szülofaiek is a felajáalott haagszereket, hiszea a felso-

roltakon tívül így van iség eggyel több fuvola és gordonla, valaiaiat egy
hegedu, egy brácsa is az islcola tulajdoaában. Mire ezeket a soroicat olvas-
sáfc, valamenayi faaagszer niegkapta leltári számát, és ily módon birtokba
is vehették a gyerekek. Szemtanúja vottam, milyen örömiael tették ezt.

E^etíea levéire vámnk még választ - muaáion több mint e^ hónap-
ja - hogy vajoa a jelenlegi tudomásunk szerint a "Püisborosjenőért" ma-
gánalapítvány tulajdonábaa lévő két piaiusóa tanu&atBak-e továbbra is a
gyerekek, avagy elviszik azokat az iskolából Az alapítványhoz keriilt még
egr klarinét, eg/ számykurt és egy trombita is. Reméljük, a tulajdonos
Bereczkiné Szendrey Eva még az iskolakezdés elött értesítést ad erről az
elég foatos kérdésrol, hiszen ha nemleges lesz válasza, ̂ orsaa keü mtéz-
kedaünlt.

A képvisel6-testület, élén a polgármesterre! azt ígérte, hogy miadea
foatos lépeséről beszámo} a falu lakoinak. Éppen ezért álljon iít a szava-
zás ténye anaak a zeneiskolának a létrejötte ügyébea, amely - mináen bi-
zonnyal - jeleatős nuaSségi változást fog hoaii életünkbe.
Igen

Dér Asárás
Dr. Farkas Lászió
Dr. Fiák István
Galambos Ferenc
Kara Arpád
Keresztesq? Péter
Marosi Lászió
Varsányi Zsuzsa

Nem

KüBer Jáaos polgánaester
Sziaieth Mária alpolgánnester

artózkodott

Mayer Róbert
Zsitnyáayi Attila

(m)
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Tavasszal találkoztam vele először, akkor,
amikor megjelent a képviselő-testület előtt.
Az aljegyzői pályázatra jelentkezettek közül
a jogi bizottság őt találta a legalkalmasabb-
nak a tisztségre, és bemutatkoznijött. Megle-
pett a határozottsága, a gyors észjárása, és a
fíatalsága is. A teljes ismeretlenségből érke-
zett. Azon gondoUcoztam, hogy vajon miért
éppen Pilisborosjenőt választotta?
- Március végén költöztem Pestre - magán-

életi okokból -, de már előbb elkezdtem
állást keresni, és így találtam meg a pilis-
borosjenői pályázati hirdetést. Megörül-
tem, hiszen ez a falu közel van Pesthez, és
ugyanolyan szép, hegyes-dombos vidék,
mint ahol eddigi életemet töltöttem, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében.

- Sok jelentkező volt az aljegyzői posztra. Mit
gondolsz, mivel nyertél?

-Talán a gyakorlatommal. A szülőfalum-
ban, Encsen, a polgármesteri hivatalban
dolgoztam a polgármester és ajegyző mel-
lett, mint titkársági ügyintéző. Kiváló ta-
nuló idő volt, hiszen a közigazgatási terii-
let minden részével kellett foglalkoznom.
Ide az akkor még hivatalában lévő jegyző
mellé vettek fel aljegyzőnek, ám nem volt
könnyű feladat, mert ahogy április 1-én hi-
vatalba léptem, szinte azonnal egyedül
maradtam - ugyanis a jegyző elment.

-Azt már látom, hogy szereted ezt a munkát,
de nem hiszem, hogy gyerekkorod óta erre
készültél.

- Nem. Az édesanyám orvos, azt a pályát
semmiképp nem akartam választani, mert
látom, hogy mit csinál. De védőnő, az
azért szerettem volna lenni. Végül mégis a
tanítóképző mellett döntöttem, és az első
diplomámat Sárospatakon matematika,
valamint hitoktató tanárként kaptam meg.
Tanítottam is egy évig Encs mellett,
Fancsalon. Azonban mindig is vonzottak a
jogi dolgok, ezért - munka mellett, leve-
lezőként - elvégeztem az Allamigazgatási
Főiskolát is. Közben dolgoztam a gyám-
ügyben, ahol a tanultakat máris kamatoz-
tathattam.

- Itt, hálunk, mit éreztél az első napokban,
amikorfelmérted, hogy milyen hatalmas, el-
intézetlen feladattömeg vár Rád?

- Káoszt, reménytelenséget, aztán meg azt,
hogy nincs mese, mindezt meg kell olda-
nom. Négy hónap elteltével végre kezdem
azt érezni, hogy lassan kilábalok abból a
rettenetesen nagy káoszból, amivel talál-
koztam. Rémesen sok volt az elintézetlen
ügy. Vagy senki nem volt aki ezt csinálta
volna, vagy pedig egyedül volt, és így
képtelen...

- Most, márjegyzőként - hiszen ezt a páfyáza-
tot is megnyerted -, Te is egyedül leszel, hi-
szen kijekntetted, hogy nem kérsz aljegyzőt.

Igen, mert más terveim vannak. At kell
szervezni ezt a hivatalt, akkor majd haté-
konyabb lesz a munka, és ily módon még-
sem leszek egyedül.

. Azaz érzésem, hogy a jegyzői posztra is igen
sok jelentkező közül, pontosan ezzel a ter-
veddel nyertél. Sokszor elhangzik itt az, hogy
nagyon sokan dolgoznak a hivatalban.
Szerintem meg egy ekkora településhez
kell ennyi ember, csak másféle munka-
megosztásban. Ki kell ími a pályázatokat,
hogy ki tudjuk választani a legmegfele-
lőbbeket. Ezekben a hivatali, csoportveze-
tői pozíciókban egyébként nem kötelező a
pályázat kiírása, de én így tartom tisztessé-
gesnek. Lesz olyan hely, amit csak pályá-
zattal, de olyan is, amit a nélkül is el lehet
nyerni.

Ebben a hivatalban messze Te vagy a legfia-
talabb, és Neked kell a legszigorábbnak len-
ni, a törvényességet betartatni.
Nem könnyű feladat. Ettől féltem a leg-
jobban, amikor ide kerültem. Mára már
úgy érzem, elfogadtak a kollégák.

Számomra nagyon szimpatíkus volt az az
intézkedésed, amikor valaki ületéktelenül
betekintett az irataidba, szétkürtölte az ott
olvasottakat, és amikor mindez a tudomá-
sodra jutott, azonnal, még aznap elbocsá-
tottad.

Igen. A hivatali titoktartás mindenkit kö-
telez. Ezt a jövőben is elvárom.

-Az augusztusi szabadság után újult erővel
mivel kezded a szeptembert?
A képviselő-testülettel el kell fogadtatni
az új ügyrendet, ami feltétlenül szükséges
a hivatal átszervezéséhez. Aztán pedig
jönnek a már említett lépések. Mind-
eközben át kell néznem, felűlvizsgálnom
minden elfekvő ügyet, és úgy megoldani,
hogy összhangban legyen a törvényesség-
gel. Jól érzem magam, szeretem ezt csi-
nálni. Hogy letelepednék-e itt? Ha a
lehetőségeim és főleg az anyagiak enge-
dik, igen. Bevallom, hogy titkon már né-
zegetem az eladó házakat, és van olyan,
amelyik a páromnak is tetszik.

(varsányi)

e e

Elborzadva, de kicsit reménykedve azt is hihetnénk, hogy a szemetet, a véres fecs-
kendőket, a kábítószer fogyasztás kellékeit a turisták hagyták itt. Vagy netán az a társaság,
amelyik előszeretettel forgat pornó filmeket már nem csak a Teve sziklánál és az "egri vár"-nál,
hanem a buszvégállomáson is. De reményünk alaptalan. Hiszen olyan helyeken is tele van el-
dobott fecskendőkkel a falu, amelyeket nem látogatnak turisták. Sétáljanak egyszer a Lazaré'
ten. S ha nem átallják - bújjanak be a szőlök alatti bokrok közé. Nem fognak hinni a szemük-
nek. A papi földek környéke sem vadvirággal van tele.

Gondolkodjunk közösen: mit tehetünk.
Gondolatébresztőnek csupán néhány kérdés: Nem felmentve a szivókat, szúrókat, drogo-

sokat, de valóban csak ők a hibásak? Biztos, hogy a szülők mindenre figyelnek? Es a pol-
gárőrség? Hol van a rendőrünk? Miért csak a kisiskolásokkal törődik a Művelődési Ház? Es mi-
ért van zárva egész nyáron ez az egyetlen hely az egész faluban, ahol akár értelmes elfoglalt-
ságot is kínálhatnánk a csellengö. jobb híján csak a buszmegállókban helyettaláló flataloknak?
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A 2003. júniusi szerződéskötés szerint várhatóan
augusztus 31-én adja át a Hajdú család a Fő u. 49. Sz.
házat új tulajdonosának, a Pilisborosjenői Német Ki-
sebbségi Önkormányzatnak. Az épület alapos felújítás-
ra, átalakításra szorul annak érdekében, hogy az álta-
lunk elképzelt legkülönfélébb funkcióknak megfeleljen
és méltán szolgálja a falu kulturális hagyományainak
megőrzését, folytatását. A német nemzetiségi környe-
zet rekonstruálása, régi mesterségek, szokások bemuta-
tása és gyakorlati művelése is szerepel a realizálható ál-
mok között.

A kitelepítés után a kápolna is pusztulásra volt ítél-
ve. Ágh Kálmán plébános idejében, a kitelepítettek
anyagi segítségével és az itthon maradottak munkájá-
val, 1989-ben újjáépült régi alakjában. A kápolna érté-
kes márvány mozaik képét a Budakesziröl kitelepített
Josef de Ponte tervezte, a kivitelező, a falunkból kitele-
pített Peltzer János pedig munkáját a szülőfaluja iránt
érzett patriotizmusból végezte. (forrás: Gröschl
György, Gröschl Györgyné Götz Mária: "Szülőföldünk
Pilisborosjenő 2000")

Szeptember 8-án 19.30-kor gyülekezünk a Stein-
heim utca-Budai út kereszteződésnél, innen indul
emlékező, gyertyafénnyel kísért sétánk a kápolnához.
Szívesen látunk minden érdeklődőt, hogy a séta során
egy kicsit elbarangoljunk történelmünk labirintusába és
élvezzük falunk környezetének szépségét.

KIRÁNDULÁS ESZTERGOMBA
ÉSPÁRKÁNYBA

Augusztusi hagyományos kirándulásunk 17-én ez-
úttal Esztergomba és Párkányba vezet. Azon főként né-
met nemzetiségi környezetből származó polgárainkat
visszük el busszal egy városnézéssel, misehallgatással és
ebéddel kombinált útra, akiknek a legtöbbet köszönhe-
tünk programjaink megszervezésében és akik a részvé-
telben is a legaktívabbak.

Szeretnénk elérni, hogy a falu fontos értékei iránt a
falubeliek és vendégeink, ill. az idelátogató turisták is
egyre jobban érdeklődjenek, legyen ez a ház a környék
vonzó célpontja.

Bízunk abban, hogy a falu elkötelezett, lokálpatrióta
többsége ötletekkel és fízikai munkával is segíti majd a
tájház belső helyiségeinek és környezetének kulturált ki-
alakítását. Szűkös pénzeszközeink ugyanis csak a leg-
szükségesebb alapvető átalakításokra, műszaki megoldá-
sokra elegendőek, a kert és egyes fontos belső terek ki-
alakításánál számítunk a falu segítségére. Az ősz és a
jövő tavasz folyamán megszervezendő akcióiikra már
most előzetesen szeretnénk olvasóink fígyelmét felhívni.

ROZÁLIA KÁPOLNA ÜNNEP
SZEFTEMBER 8-ÁN

A Budára vezető régi út mentén áll a Rozália ká-
polna. Története az 1739-es pestis idejére nyúlik vissza,
amely az alig gyökeret vert lakosságot erősen pusztítot-
ta. A túlélők kápolna építésére tett fogadalmát aztán
egy újabb járvány, az 1831-es kolera idején Anton
Odenwald plébános és hívei váltották be. A kápolnában
egészen a II. világháborúig évente háromszor is misét
celebráltak.

KULTURÁLIS PROGRAMOK

Szeptember folyamán több nemzetiségi fesztiválon
is részt veszünk. Egyebek között fellép a Singkreis a
Budapesti Németek Találkozóján, Budakalászon és
Csobánkán is.

Meghívót kaptunk a Solymáron október 12-én
megrendezendő népviseleti bemutatóra. Három pá-
runk fog a sváb népművészet remekeiben fellépni. A
ruhaválaszték és kiegészítők bővítésére egy országos
pályázaton indulunk abban reményben, hogy ajövőben
akár több generáció is bemutathatja majd elődeink öl-
tözködési kultúráját.

KENNEN SIE DEN SCHON?

"Weshalb versteckst Du denn neuerdings deine
Schulzeugnisse?" "Das ist eine reine Vorsichtsmass-
nahme. Mein Sohn lernt lesen...."

"Miért dugod el mostanában az iskolai bizonyítvá-
nyaidat?" "Ezt pusztán óvatosságból teszem. A fiam
most kezd el olvasni...."

"Mein Vater hat jetzt eine Schlüsselstellung in der
Firma." Ist er Prokurist geworden?" "Nein, Haus-meis-
ter..."

"A papám kulcspozícióba került a cégben. " "Talán
cégvezető lett?" "Dehogy, házmester... !"

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

KÉZFOGÓ GALÉRIA
Hónapok óta működik a faluban egy olyan hely, amely bízvást fel-

veheti a versenyt bármely hasonló céllal létrejött, fővárosi, sok pénz-
ből gazdálkodó, agyonreklámozott galériával. A mi kis galériánk nem-
csakazért kedves a szívünknek, mert a miénk, mert csodálatos környe-
zetben, mediterrán színeket (és ízeket) varázsol a látogatók számára,
hanem leginkább azért, mert kitűnő művészeknek ad kiállítási lehető-
séget - nemzetközi hírű pilisborosjenői művészek közremuködésével.
A-megnyitókra egyre többen és egyre távolabbról is jönnek, ami nem
csoda, hiszen eseményszámba mennek az akciók. Aki legutóbb részt
vett Tóth Ágnes kiállítás megnyítóján, az nemcsak a fiatal grafikus
munkáiban gyönyörködhetett, hanem egy fantasztikus koncert része-
sévé is vált Selmeczi György és Kincses Maryt jóvoltából. Mint ahogy
igaz ez a korábban kiállított és fellépő művészekre is. Februárban Or-
szág Lili festményeit és bábterveit, áprüisban Kósa Klára kerámiáit,
májusban Iván Ildikó képeit láthatták. Es akik muzsikáltak:a Long Wi-
ener Tiió, Boross Enikö oboás, Vas Katalin csellista, Matuz Gergő fuvo-
lás, AMatuz-tríó, Selmeczi György és Kincses Margit zongorista. Köszö-
net érte mindenkinek, és nem utolsósorban a galéria tulajdonosának,
a tíállítások és koncertek szervezőjének, Varsányi Zsuzsának, aki ab-
ban bízik, hogy egyre több falubeli is ellátogat a vasámap 10-től 18-ig
nyitvatartó galériába.

(görc^)

A Nemzetközi Földalapkezelő
Szervezetnek és a Magyar Föld-
birtokosok Országos Szövetségé-
nek kérésére Pilisborosjenő On-
kormányzata tagot szeretne dele-
gálni a létrehozandó "birtokhasz-
nosítási bizottságba". A tag meg-
jelöléséhez kérjük a lakosság se-
gítségét.

Várjuk olyan helyi magángaz-
dálkodó jelentkezését, aki rendel-
kézik saját földtulajdonnal és szí-
vesen vállalja ezt a megbízást.

Jelentkezni vagy érdeklődni le-
het Küller János polgármesternél
vagy Borisz Edit jegyzőnél.

Cím: Pilisborosjenő, Fő u. 16.
Tel. : /26/ 336-028

Helyesbítés
A Hírmondó júliusi számá-

ban tévesen jelent meg Pilisbo-
rosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testületének a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 14/2003. (VII.
15. ) számú rendelete 29. § (2)
bekezdése.

A helyes szöveg így szól:

(2) A közgyógyellátásra való
jogosultságot a Szociális Bizott-
ság megállapíthatja annak a
személynek is, akinek családjá-
ban az egy főre jutó nettó jöve-
delem'meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, de nem
haladja meg annak 350%-át és a
gyógyszertár igazolása szerint a
gyógyszerek, gyógyászati segéd-
eszközök - amelyek a közgyó-
gyellátási igazolványra felírha-
tóak - után fizetendő térítés a
havi nettó jövedelem 25%-át el-
éri.

Meghívó
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üdenkit
nbaton, a 14. 00-kor

A meghívott előaáók:

Mezőtúri BúzavirágÁsszonykórus
Mezőkövesdi NépdaJkör

Budaörsi Piros Dózsa Dalkör
Tabajdi NépdaJíör
Bákoshegyi Dalkör

Püisborosjenői Német Dalkör

1 Á találkozó színhelye a Reichel József Művelődési Eáz. j
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OkelffléliM (tiusz(ordulónál) méteráru, rovidáru, lakástextil, divatáru, villamosság, iparcikk, barkácsárut Fuggönyvarrás alakítás.
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".... Történelmi mértékkel is nagyobb hőse nem volt a magyarságnak, mint elsősorban Szent Ist-
ván, akinek életszentségét föltétlen kereszténységében gyökerező uralkodói nagyságától, történelmi
alakjától elszakítani nem lehet....

Képes krónika

Ü< ^ E R- r&
Áldd meg határunkat édes Istenem

Aldd meg
Mert ha megáldod, lesz mit együnk
Add a bőségedet a földre édes Isten

Öntözd meg a határunkat, a búzaföldeket
Oh, jó Istenem, Amen.

(Andrásfalvai fohász)

<

i

'e^. n-'r vcti'k rca.

i:t-. .. ('ncci ->, <. ' . n\cr T, mewc^. uk



EO

4

sos
,

o
i

TO'
c-s1%us-IÖ

)
o1

^<Üu
 c

S
 

ro
p
 ^

^
l

T
~

CM
 -^:

. 11y
 

ío
sco g5
6
|

i§g
i 

(o
^
 

-^

l^
'.íS

111'scóc°ss.
i
i§u

II6
 -^

fc§
1t5
.u^1

U
j°?

1

^5IÎl
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Végre valami történt: tavasszal betemették a legnagyobb lyukakat...

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ 11

IKl IP $. A

"Eg az erdő...

Borosjenői utcarészlet

Romhalmaz a Budai út és Erdő utca
sarkán

Szemetet lerakni tilos!

W^-M.
ÍKiUf/IMtlf

iSSV'tia/ti.

-/
?sa házis...'

Közlemény

Augusztus 17-én délelőtt 10
órátől Tüzoltó napot tartunk a
Teve-sziklánál.

Fiatal és idős tűzoltók mutat-
ják be a tűzoltás és elhárítás
technikáját.

Mindenkit szeretettel vár az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület ve-
zetösege:

KomtósTibw
06 30 346 49 11
és
Kucsera László
06 30 254 87 72



12 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

- A

mr. fwfmv

TETOCENTRÜM

Hagyományos és szeglemezes
tetőszerkezetek kivitelezése

és forgalmazása.

Fűrészáruk, tetőfedő anyagok és
egyéb minőségi építőanyagok

széles választéka.

Méretrevágás, gyalulás,
impregnálás, házhoz szállítás.

Folyamatos akciók, kedvező árú
szolgáltatások.

ABNVidejealatttováhbi
kedvezményekkel várjuk minden

kedves Vásárlóakat!

2083 Sotymár, Kűlsővasút út 3369.
Tei. /Fax: (26) 363 042 és 363 043

www. grandacs. hu
grandacs@axe1ero. hu

Nyitva-. H-P 7-17, SZo. 7-12.

The 'Pwwar of Dreiaf^gB

AZÜJ - . > MEGÉRKEZEHJ

... és n>RatokinthRtök a Wonda 2003-as 6NR<>sása* t>

aa S a/fós Clwlc íW UE^s O^lmeiwnma
- a<M^s>wtfJ5aaBr2J^>,<KW><érttf
. itmfWW>itt4aSMsCI>iesl

As' . - .

1037 BtNtoweart. Beittr u. W^.

TrtJfttí: W-4M-79 Tel. : W3^2^2; a<fr.13-1ft

E-mB: blsrt!>%TOt>3axy<eroAu
Wteb: wwa.hondatennQjiiy

Konténeres szállítás
SZOMORAJENŐ

teherfüvarozó

Telefon:
06-309 427-922, 06-309 840.062

a Fcí űt 27-ben!
kedves vendégeinket hétfő kivételével 2

minden napján.

el. i 06 20 467-7693

N
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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Peleiős kiadó.
A k^iriselö-testület Kitlturális és Sport Bizottsága

Pfiserkes2tő: Görög Athéaa

Szerfcesztöbizottság-
dr. Fiák István, Keresztessy Péter, Kozáry Vteos

A szerkesztőség ctae:
2097 Pltisboro^enö, Eziatlte^i ut 26.

E-nail: mediamB@aaa. datanet. hu

Tlpográfia 6s nyoaáai munkák; Római Bt.

Meacleaik; havoata, lapzárta mmáen bosap 25-én.
Engedélyszám: 3.4. 1/463/2/1999

Terjeszti a Magyar Posta

I VERHETETLENAJÁNLATORaSUZüKIRÓMAITÓL! |
^ (Amíg a készkt tart) ^
^ Swift és Sedan ajándék klímás és Wagon R+ egyes modelljei ^

több százezer forint kedvezménnyel! |
30%-tól Casco-mentesség!

Jöjjön, érdeklődjön, mert lemarad!

1
§

!
i
§
!

*Csak akciós hitel igénybe vételénél!

A LEGJOBB AJÁNIATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÖMAI
Márkakereskedés és Szerviz
1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.
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A Hírmondóban a választások óta egy
fontos ügyről írtam, a választási ciklus alap-
dokumentumának, a polgármester által elő-
terjesztendő Ciklusprogramnak a készülé-
séről tudósítottam. A cikk egyben Meghívó
volt a Ciklusprogramot tárgyaló Közmeg-
hallgatásra, ami meg is történt 2002. dec.
12-én.

A képviselőtestületnek dec. 19-én kellett
volna tárgyalnia a programot, de elnapolta
jan. 9-re, majdjan. 30-ra, majd április 30-ra,
végül a május 29-i ülés folytatásaként tartott
jún. 5-i űlés napirendjében történt a"szava-
zás". A Ciklusprogram további sorsa az
előzményekhez hasonlóan méltatlan, ezért
tárom Onök elé.

Az elfogadás az SzMSz szerint is - a
program saját szövege szerint is - kihirdeté-
si kötelezettséggel jár.

Ezért az elfogadott kiegészítéseket mel-
lékelve a floppyt leadtam a nyomdának.
Szerkesztési munka nincs vele, mert az elfo-
gadott szövegen változtatni tilos, a tördelést
pedig mindig a nyomda végzi. Megjelent.

A képviselőtestület a 322/2003 (VII. 24.)
KT határozattal úgy döntött, hogy nem fi-
zetheti ki az önkormányzat a nyomdai és
terjesztési költséget, mert a megjelentetés
szabálytalan volt.

Az indoklás szerint: nem szerepel a kü-
lönszám címlapján, hogy "Pilisborosjenői
Hírmondó", valamint az elfogadott kiegé-
szítéseket nem mellékelni kellett volna, ha-

nem "egységes szerkezetbe foglalva" kellett
volna kihirdetni. (Volt képviselő, aki az ikta-
tott, bizottsági elnökként aláírt, bélyegzővel
ellátott mellékletet "magánlevél" közlésé-
nek minősítette!) Vitattam a határozat jog-
szerűségét, mivel az elfogadó határozatban
nem szerepel, hogy "egységes szerkezetbe"
kellene foglalnom a kiegészítésekkel, mégis
teljesítettem, és júl. 28-án átadtam floppyn
a jegyzőnek "szabályos" kihirdetésre. Azóta
sincs az elfogadott Ciklusprogram "szabá-
lyosan" kihirdetve, nem találgatom az okát.
Ismét mulasztásos jogszabálysértésbe es-
tűnk.

A teq'esztési és nyomdai költséget sze-
mélyesen nekem kellett kifízetnem!

Onök anélkül is tudták, de az Alapelvek
"Nyilvánosság" pontjában a program is tar-
talmazza, hogy bármely választópolgár részt
vehet a képviselőtestületi ülésen, ha nem
zárt ülés. Betekinthet az ülések anyagába,
nemcsak a határozatokat, hanem az előter-
jesztéseket, módosító indítványokat, az ülé-
sek szószerintijegyzőkönyveit, azokhoz csa-
tolt iratokat is megismerheti. Nagyon sok
telepűlésen "élő egyenesben" közvetítik a
testületi üléseket, a mi elfogadott progra-
munk is tartalmazza ezt a célt. Bárki meg-
győződhet tehát arról, hogy az elfogadott
program betűről-betűre megegyezik az elő-
terjesztettel, ami alól csak a kiegészítések
képeznek kivételt. Igy - ha majd "szabályo-
san" is megjelenik a Ciklusprogram, - ab-

ban sem lehet más eltérés a már Onök által

ismerthez képest, mint az, hogy az elfoga-
dott kiegészítések belekerűltek a törzsszö-
vegbe. Eddig is nyilvános volt, a lakosok
számára megismerhető volt az a levél is,
amit a képviselőkhöz címeztem 2003. jún.
12-én, hiszen csatoltam a Ciklusprogram el-
fogadó határozatához.

Ne lepődjenek meg a levél hangnemén.
Már többször "rögeszmésnek" nevezett en-
gem képviselőtársam, amikor olyan figyel-
meztetést fogalmaztam meg, hogy nem éj-
jel-nappal rengeteget, hanem "eleget" kell
dolgozni, de azt időben és célirányosan.
Nem sok száz határozatot kell hozni, hanem
néhány tizet, de érdemit. A levélidézett ré-
szében is van ilyen részlet, de, hogy aktuális
legyen a számadat, közlöm, hogyjúl. végéig
az új testület összesen 398 db határozatot
hozott. Ezek közül igen sok arról szól, hogy
korábbit visszavon, még több, hogy határ-
időt módosít. Most készítem a vonatkozó
statisztikát a határozatokról.

A levél fegyelmikre vonatkozó kitétele is
kommentárt kíván. Mint Onök közül sokan
tudják, fegyetaút kaptam a testülettől. Még
eskütétel előtt a Pest Megyei Közigazgatási
Hivataltól törvényességi észrevétel érkezett,
és levél a képviselőtestülethez, mely felszólí-
totta a testületet, hogy a 2002. május 1-jétől
hatályos Helyi Epítési Szabályzatról szóló
rendeletet vonja vissza. A törvényességi ész-
revételek döntően szakmai természetűek

A Ciklusprogram további sorsa

Egy hamis tanáságtételría

Még mindig a Zeneiskoláról

Tények és remények

óbuda német közftsségei
^5lSe<Éie3_.a&%<e6ste
>'<=>T^3&

Hol vannak a falavéd ?

ALazarétrta

Az utcanevekrSI

Sz&reti mulatság

OIvasóinJk írták
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voltak. Kérésemre a KOZIG hivatalvezetője
egyeztetést tartott, melyen tervezővel és fő-
építésszel együtt vettem részt. A szakembe-
rek egyetértettek abban, hogy módosítás is
megoldást jelenthet vi&szavonás helyett. A
visszavonásra felszólító levelet csak akkor
küldettem ki a képviselőknek, amikor meg-
érkezett írásban is, hogy módosítással is
megoldható a korrekció. Nem maradt a köz-
ség egy napra sem érvényes HÉSZ rendelet
nélkül, s még 2002. decemberben elfogadtuk
és kihirdettük a módosított rendeletet.

Elsőre nem szavazta meg a képviselőtes-
tület a fegyelmi megrovást, de az eljárás indtí-
tásától számított 140 nap múlva, eljárási hiba
miatt újraszavaztatva mégiscsak sikerült! Vá-
rom a KOZIG hivatal jogi véleményét az
ügyben. Már a fegyelmi megrováseloterjesz-
tésének záró gondolata is az volt, amire In-
terpellációi végén nem mulasztott el egyszer
sem figyelmeztetni képviselőtársam, figye-
lemfelhívás az Otv. 33 § B-re. Eszerint képvi-
selőtestület minősített többségű szavazással
dönthet úgy, hogy sorozatos törvénysértés
és/vagy mulasztás miatt bíróságon kezdemé-
nyezi a polgármesteri cím megvonását.

Aini a "kivizsgál, felülvizsgál, stb. " uta-
lást illeti, megér majd egy külön cikket, va-
lamely következő számban. Ha most érintő-
legesen szólnék róla, csak hiányos lehetne a
tájékoztatás.

Idézet a képviselőkhöz írott, a Ciklusprogra-
mot elfogadó határozathoz csatolt levelemből:

"148/2002 (XI. 04) KT határozattal ala-
kuló ülésen kötelezett a testület, hogy de-
cemberi rendes ülésen (dec. 19) terjesszem
elő a ciklusprogramot. Teljesítettem.

A képviselotestület msuus 29-i folytató-
lagos ülésünkönjún. 5-én egy tartózkodás-
sal elfogadta a Képviselőtestület 4 évre szó-
tó Ciklusprogramját 4 kiegészítéssel, me-
lyeket csatolok a programhoz:

-a Kulturális és Sport-bizottság prog-
ramjával,

- a Szociális bizottság 12 pontjával
- a Jogi és Ugyrendi bizottság szóbeli ki-

egészítésével, hogy a muködési prog-
ramba be kell venni az állattartásról és
környezetvédelemról szóló rendeletek
megalkotási kötelezettségét

- az Egészségügyi bizottság bejelentésé-
vel, hogy a Johan Béla Nemzeti Egész-
ségügyi Programot adaptálja a község-
re...

Fél év tanulmányozási idő után nem ér-
kezett egyetlen bizottságtól sem írásos véle-
mény, szóban sem hangzott el egyetlen kér-
dés, vagy módosítási javaslat a fenti négy ki-
egészítésen kívül.

A Ciklusprogramnak három fő fejezete
van. Alapelvek, Fejlesztési program és Mű-
ködési program.

Az Alapelvekben nem is vártam vitát.
Minden jelölt által már a kampányban
hangsúlyozott szándékokat rögzítenek.

A Muködési program felsorolja, hogy az
első két évben mit kell feltétlenül tárgyal-
nunk a képviselőtestületi kötelezo feladato-
kon kívül. Ném sorolja a költségvetést, zár-
számadást, adórendeletet, díjszabási ügye-
ket, és semmi olyan feladatot, amire felsőbb
jogszabály kötelez. A kotelező feladatok
időarányosan teljesültek, s ez elsősorban a
Pénzügyi bizottság érdeme. A Működési
program idoarányos részéből alig valami
teljesült. (Egyes mulasztások pótolhatatla-
nok, mint pl. a gyermekek nyaraltatásáról
ehnaradt előterjesztés.)

A Ciklusprogramban minden tervezett
fejlesztésnek szerepel a műszaki tartalma,
(esetenként altematívá-ban) előkészítettsé-
gi foka, szükségességének, időszerűségének
indoklása, költségbecslése és finanszírozá-
sa. Koncepció véglegesítésről döntést, ter-
veztetést, pályázást, közbeszerzési kiírást,
kivitelezés kezdést - befejezést ütemez a
program, amiből máig semmi nem teljesült.

A fejlesztési program része a finanszíro-
zási program ismerteti a várható saját és
külső forrásokat. Ezek érdekében végzendő
tevékenységek, a szükséges döntések sűrgős-
ségét haagsúlyozza a program, szövegesen is
többször felhíyja a figyelmet, hogy ez csak az
érdekelt lakossági csoportok és a testület
célirányos együttműködésével valósulhat
meg. Eddig semmi nem fejeződött be!

A testület másfél percet szentelt négy
éves programjának. Miért kellett sokszor
elnapolni a tárgyalását és júaiusig várni?

Fontos, érdemi döntés helyett a testület
ismét formális határozatot hozott Muszáj-
ból, mert minden határidő lejárt! Ez a maga-
tartás sajnos jellemző, ezért van 300 formá-
lis határozat 20 érdemi helyett. Döbbenetes,
hogy ez megtörténhetett a képviselotestület
4 éves programja feletti döntéssel is.

A testület határoz, módosít, visszavon,
újra határoz, vizsgál, felülvizsgál, kivizsgál,
fegyelmiket folytat, igazságügyi szakértővel
véleményeztet. Ez idő, energia, sok munka
képviselőknek, bizottságokaak, hivatalnak.
Es tökéletesen improduktív!

Volt hiba az előző testület munkájában,
de lényege az alkotás volt. A jövőre össz-
pontosította erejét, nem a múltat szedte
ízekre. Megteremtette a fedezetet és befeje-
zett 3 nagy fejlesztést. A következő testület
számára fejlesztési tőkét és terveket biztosí-

tott, hogy töretlenül folytatódhasson a mun-
ka, a község fejlődése. A kezdeti hónapokra
mentség, hogy a testület többsége először
képviselő, a gyakorlat hiánya nehezítette
kezdetben a bizottsági és festületi munkát.

Már régen nem a múlttal, hanem ajövő-
vel kellene foglalkoznunk.

Rengeteg időt veszítettünk, ami végzetes
lehet. Ha a Ciklusprogram szerint dolgoz-
tunkvolna, már tárgyi akadályt is állítottunk
volna az MO nyomvonal elé a tiltakozások
mellé. Hagytuk, hogy főépítészünk vége-
nincs módon észrevételezzen, hogy jogi
képviselőnk szerződéses partnereinket el-
lenérdekű félnek tekintse.

Már várhatnánk az állami céltámogatás
eredményhirdetését és készíthetnénk a köz-
beszerzési kiírást az iskolára. Már folyamat-
ban lehetne többjövő évi fejlesztés tervezé-
se. Már épűlne a Malom-dűlő közmű.

Aválasztások előtt ígéreteket tettek aje-
löltek, a lakosság megválasztott minket. Ez-
zel létrejött aválasztók és a képviselők kö-
zött egy Megállapodás, a lakosok nem je-
gyeztettek jelzálogot ingatlanainkra válla-
lásaink teljesítésének garanciájaként.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyobb fele-
lősségtudatot vár el tőlünk a lakosság. Nem
érdekli őket presztízsviták eredménye, s
hogy ki kapott mégis és ki nem kapott még-
sem fegyelmit, hányszor és milyen hosszan
ülésezünk. Az érdekli őket, hogy döntéseink
- vagy azok hiánya - hogyan alakítja életle-
hetőségeiket. A "jobbító szándék" is okoz-
hat kárt, ha időérzék és arányérzék nélkül
működik. Többet ér, havalami csakjó, vagy
közepes, de megvalósul, mint a maradékta-
lanul hibátlan és tökéletes, ha a cizellálása
közben irreálissá válik! A lakosság azzal
méri munkánkat, hogy mit tettünk az asztal-
ra, mit teljesítettünk az ígéretekből. Tegyük
fel magunknak a kérdést: Mit tudunk 7 hó-
nap után felmutatni?

Jelen levelemet csatolom az irattár szá-

mára a Ciklusprogramot elfogadó testületi
határozat mellé.

Pilisborosjenő, 2003. 06. 12.

KüllerJános
polgármester

(Az írást eredeti formában, javítások nélkül
jelentetjük meg.)

ájékoztatom Tisztelt lakosságot, hog} a

Piüsvörösvári Okmányirod
arhatóan október elejétol új helyre,

a Pilisvörös ár. Béke u. 1 sxám alá költözik.
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Polgármester urunk megosztptta gondola-
tait és aggályait falunk lakóival. Irásából azon-
ban hiányozik az egyes ügyekre vonatkozó va-
lódi tények összességének ismertetése, s mivel
polgármester úr a másik írásában közzétette a
valódi tények bemutatására irányuló elvárását
újságunkkal szemben, ezért kérésének ezúton
is eleget kívánunk tenni, a saját írásából hiány-
zó valódi tények ismertetésével.

I. A ciklusprogramot az SZMSZ szerint a
polgármesternek kell a képviselő-testület elé
terjeszteni, s annak elfogadásáról vagy elveté-
séről a képviselő-testület dönt. A képviselő-
testület számos alkalommal azért nem tárgyal-
ta a ciklusprogramot, mert a polgármester úr
által 2002. december 19-én előterjesztett cik-
lusprogramból hiányolta az oktatás, az egész-
ségügy, a környezetvédelem, az ifjúság, a sport
és a kultúra területére kiterjedő programié-
szeket. Polgármester úr azonban ciklusprog-
ramként minduntalan ugyanazt a beruházási-
fejlesztési tervet terjesztette a képviselő-testü-
let elé, s nem tért ki az előbb említett szakte-
rületekre, Ezt az áldatlan állapotot elégelte
meg a képviselő-testület 2003. június 05-én,
amikor a 246/2003. (VI. 05.) Kt. határozatával
úgy döntött, hogy a bizottsági és képviselői
észrevételekkel és kiegészítésekkel együtt a
ciklusprogramot elfogadja. Ezt követően pol-
gármester úrnak a ciklusprogramba be kellett
volna építenie a bizottsági és képviselői észre-
vételeket és kiegészítéseket és az SZMSZ 9. §
(5) bekezdése szerint az így véglegesített cik-
lusprogramot át kellett volna adnia a jegyző-
nek, aki az SZMSZ szerint köteles gondos-
kodni a ciklusprogram Pilisborosjenői Hír-
mondóban történő közzétételéröl.

Ehelyett polgármester úr mit csinált? A bi-
zottsági és képviselői észrevételeket és kiegé-
szítéseket nem építette be a ciklusprogramba,
hanem a ciklusprogram mellékleteként nyom-
dába adta és megjelentette magánkiadvány-
ként. Mivel polgármester úr nem a 246/2003.
(VI. 05. ) Kt. határozat és nem az SZMSZ 9. §
(5) bekezdése alapján véglegesítette és jelen-
tette meg a ciklusprogramot, ezért a képvise-
lő-testület 2003. július 24-én meghozott
323/2003. (VII. 24.) Kt. határozatábac felszó-
lította polgármester urat, hogy a képviselő-
testület által már 2003. június 05-én elfogadott
cildusprogramot a kiegészítésekkel együtt fog-
lalja eg'séges szerkezetbe és adja át a jegyző-
nek, hogy az meg tudja jelentetni az SZMSZ
szerint. Polgármester úr ezen határozat végre-
hajtására a Püisborosjenői Hírmondó legköze-
lebbi számának megjelentetéséig kapott ha-
táridőt a képviselő-testűlettől. Polgármester
úr azonban mind a mai napig nem hajtotta
végre a képviselő-testület határozatát, ezért
nincs hatályos és érvényes ciklusprogramunk
ez idáig.

A ciüusprogram körüli vitákat látva a kép-
viselő-testület 2003. január 30-án a 39/2003. (I.
30.) Kt. határozatávai elfogadta a 2003. évi fej-
lesztési koncepciót annak érdekében, hogy a
fejlesztések és beruházások előkészítése ne
álljon meg a ciklusprogram elfogadásáig.

II. A képviselő-testület tényleg kemény
munkát végzett eddig és rengeteg űgyben kel-
lett számos határozatot hoznia. 2002. novem-
ber 04-től december 31-ig 36 db, míg 2003. ja-
nuár 01-től augusztus 31-ig 334 db határozatot
hozott. Ez összesen eddig 370 határozat. Ha-
tározataink jelentős része a múltból ránk ha-
gyott örökség feldolgozásában meriilt ki, mi-
vel akárhova nyúltunk, minden szekrényből
egy csontváz esett ránk. Reméljük, hogy az
örökség kényszerű feldolgozásával ebben az
évben végezni fogunk. Energiánkat azonban
nemcsak az örökség kényszerű feldolgozására
és az önkormányzat működésének hatéko-
nyabbá és gazdaságosabbá tételére, hanem a
falu fejlesztésének előkészítésére is fordítot-
tuk. Sajnos e tárgykörben azt kellett tapasztal-
nunk, hogy polgármester úr valami megfejthe-
tetlen oknál fogva nem hajtja végre a képvise-
lő-testület határozatait:

. Hiába választottuk ki 2003. július 03-án a
pályázatunkon győztes tervezőt a falu
teljes területére vonatkozó felszíni vízel-
vezetési, úthálózat és közlekedésszerve-
zési, illetve fejlesztési koncepciójának
tervezésére, s hiába adtunk polgármester
úmak a határozat végrehajtására 2003.
július 15-ig határidőt, sajnos mind a mai
napig nem kötötte meg a tervező céggel
a tervezési szerződést.

. Hiába döntöttünk úgy 2003. július 03-án,
hogy az új orvosi rendelőt és polgármes-
teri hivatalt magában foglaló kétfunkciós
épület megtervezésére 2003. július 15-ig
meghívásos pályázatot írunk tí, sajnos a
határozat végrehajtásáért felelős polgár-
mester núnd a mai napig nem hajtotta
végre a képviselő-testület ezen határoza-
tát.

. Hiába döntöttünk úgy 2003. július 03-án,
hogy az eljövendő útépítésekhez szüksé-
ges murva önköltségi áron történő előálh'-
tása érdekében megvásároljuk a 059/2
helyrajzi szám alatt nyilvántartott murva-
bányát, s hiába hatalmaztuk fel a polgár-
mester urat az adásvételi szerződés azon-
nali aláírására, sajnos polgármester úmak
az azonnal másfél hónapot jelent, hiszen
ennyi idő kellett neki ahhoz, hogy a képvi-
selő-testület döntése értelmében aláírjon
egy két oldalas adásvételi szerződést.

III. Polgármester úr a fegyelmijét azért
kapta, mert a Pest Megyei Közigazgatási Hiva-
tal vezetője által 2002. október 21-én tett tör-
vényességi észrevételt a képviselő-testület tag-
jainak 2002. december 04-én postázta. A Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője törvé-
nyességi észrevételében 29 pontba foglalva
rögzítette torvényességi kifogásait Püisboros-
jenő Helyi Epítési Szabályzatról és Szabályo-
zási Tervról szóló 4/2002. (IV. 15.) Kt. rendelet
tartalmát és elfogadását ületően. Egyben fel-
hívta a képviselő-testületet arra, hogy a törvé-
nyességi észrevételében rögzített súlyos tör-
vénysértések és jogszabály-ellenességek meg-
szüntetése érdekében a nevezett rendeletet
2002. november 30-ig helyezze hatályon kívül

és 2003. március 31-ig ismételten folytassa le
rendeletalkotási eljárását a törvényesség be-
tartásával. Egyúttal megkérte a képviselő-tes-
tületet, hogy intézkedéseiről értesítse őt 2002.
december 05-ig.

Nyilvánvaló, hogy a képviselő-testület
2002. november 30-ig nem tudta végrehajtani
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjé-
nek felhívásában foglaltakat, mivel polgár-
mester úr szándékosan csak 2002. december
04-én postázta a felhívást a címzetteknek, va-
gyis a képviselőknek. Polgármester úr azért
nem értesítette a képviselő-testület tagjait ha-
táridőben a törvényességi észrevételben fog-
laltakról, nehogy végre tudja hajtani a képvi-
selő-testület 2002. november 30-ig a törvé-
nyességi észrevételben foglaltakat, s nehogy
hatályon kívűl helyezze azt a Helyi Epítési
Szabályzatot és Szabályozási Tervet, melyben
a Malomdűlő területét az előző képviselő-tes-
tület 2002. áprilisában belterületbe vonta.

IV. Az MO nyomvonala ellen sajnos nem
elég tárgyi akadályokat gördíteni, mert azzal
csak a kisajátítási kártalanítás összegét lehet
megnövelni, az MO eltérítését azonban azzal
nem lehet elérni. Az MO nyomvonalának elté-
rítéséhezjogi eszköz kell. Ez pedig nem más,
mint az Uröm által már bevezetett változtatá-
si tilalom.

Erdekes azonban polgármester urat az MO
nyomvonalának elhárításáról és a tárgyi aka-
dályok felállításáról olvasni. Az MO ugyanis
nem ebben az évben jelentkezett probléma-
ként községünk életében. Az elmúlt négy év-
ben is érkeztek megkeresések e tárgykörben
az MO nyomvonalát véglegesíteni kívánó ille-
tékesektől az önkormányzathoz, ám ezen
megkeresésekre semmilyen választ nem kap-
tak elődeinktől. Kemény tiltakozás helyett:
hallgatás. Érdekes az is, hogy az előbbiekben
említett 4/2002. (IV.15.) Kt. rendelet elfogadá-
sakor miért nem az MO tervezett nyomvonalá-
ban fekvő Lazarét, Fő út - Budai út közötti te-
rület és a Tücsök utcai terűlet lett belterületbe
vonva, hanem az MO által nem érintett, s köz-
ségünkhöz szervesen nem kapcsolódó Malom-
dűlő. Polgánnester úr vajon miért nem küz-
dött akkori alpolgánnesterként az MO terve-
zett nyomvonala ellen úgy, hogy javasolja az
akkori képviselő-testületnek az MO tervezett
nyomvonalában fekvő említett területek belte-
riiletbe vonását? Miért nem állított tárgyi aka-
dályt az MO nyomvonala előtt?

Látható, hogy polgármester úr sokat tett
azért, hogy feltehesse kérdését: "Mit tudunk 7
hónap után feünutatni?" A képviselő-testület
döntéseinek obstmálása önmagáért beszél:
polgármester úr nem érdekelt abban, hogy ez
a képviselő-testület sikeresen működjön és
végre tudja hajtani fejlesztési programját. E
ténybol tanulva meg fogjuk találni döntéseink
végrehajtásának hatékony módját annak érde-
kében, hogy a választási programunkban sze-
replő elképzelések konkrét fejlesztésekként
tudjanak megvalósuhi falunk javára és mind-
annyiunk érdekében.

dr. Fiák István
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Nem először ír a Hírmondó a Zeneis-
koláról, de az augusztusi szám "Zeneis-
kola" című írására frissiben reflektálok.
Annál is inkább, mivel szerzője írja a
cikkben, hogy "A képviselőtestület, élén
a polgármesterrel azt ígérte, hogy min-
den fontos lépésról beszámol a falu lakó-
inak. ". Szerintem a beszámolónak pon-
tosnak kell lennie.

A zenetanulást nagyon fontosnak tar-
tom, 8 éve folyamatosan volt zeneoktatás
Pilisborosjenőn, s szerénytelenség nélkül
állíthatom, hogy ebben nem kis szerepem
volt.

A központi költségvetési támogatás
megváltozott a magán-zeneiskolák vo-
natkozásában, ezért a 2002/2003 tanév
végéig fennállt helyzet nem volt tartható,
más megoldást kellett találni. Már janu-
árban született "elvi" döntés 68/2003 (I.
30.) KT számon, hogy a zeneoktatást
folytatni kell. A határozat arról is szól,
hogy különböző változatokban meg kell
vizsgálni a költségkihatást, s a legmaga-
sabbat be kell állítani a költségvetésbe.
Nem teljesült a határozat, majd 130/2003
(III. 27.) KT-vel módosult a határidő áp-
rilis 30-ra. (Ez a határozat később sem
teljesült, visszavontuk) A felelősök nem
jutottak előre a zeneoktatás különböző
lehetőségeinek és azok költségeinek ösz-
szehasonlításával.

Ajánlatot szereztem be Budapest II.
kerületben és kihelyezett "vidéki" isko-
lákban több-száz gyermeket színvonala-
san oktató iskolától. (eredményeik mel-
lékelve voltak az ajánlathoz) A "Kiss Ze-
nede" zenének és más művészeti ágak-
nak egyéni és csoportos oktatására vállal-
kozott ajánlatában. 12 éve működik sike-
resen, igaz 2003-ban szervezeti formát
váltott. Az ajánlat tartalmazta, hogy az
eddig helyben tanító zenepedagógusokat
szívesen alkalmazza, amíg munkájukkal
kapcsolatban nem merül fel kifogás, de
nem közalkalmazottként.

Az ajánlat szerint 9000 Ft/félév térítést
kértek hangszeres egyéni tanuló után, s
ennél minden más oktatási forma, vagy
ágazat csak alacsonyabb térítési igénytje-
lentett volna. Tehát 100 pilisborosjenoi
gyermek teljes tanévi egyéni hangszeres
oktatása 1,8 M Ft-os kiadást jelentett
volna az önkormányzat számára, ha a tel-
jes költséget magára vállalja. A szülők
terhe csupán az esetleges hangszer bér-
lés, fenntartás lett volna.

Polgármesterként fontosnak tartom a
zeneoktatást, de nagyon fontosnak tar-
tom a takarékos, ésszerű gazdálkodást is.
Eloterjesztettem, hogy fogadjuk el az
ajánlatot, színvonal, választék és ár tekin-
tetében is roppant kedvező, és nem ter-

heli semmilyen bizonytalanság. A képvi-
selotestület 7:5 arányban elutasította az
ajánlat elfogadását a 190/2003 (V. 13.)
KT határozattal.

A Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Általános Iskola Alapító Okiratának mó-
dosításáról, alapfokú művészeti oktatás-
sal, mint tagozattal kiegészüléséről a
191/2003 (V. 13.) KT döntött, majd kiegé-
szítette a 204/2003 (V 29.) KT határozat.
Ezek a májusi határozatok voltak a "saját
zeneiskolát létrehozó" döntések, szem-
ben a cikk állításával, s róluk nem név-
szerinti szavazás történt, ahogy a Pedagó-
giai Program elfogadásáról és más a "ze-
neiskolával" kapcsolatos tárgyakról sem.
A közölt eredményu névszerinti szavazás
Kara Arpád képviselo úr egyéni képvise-
loi indítványáról történt, amirol a Hír-
mondó cikk említést sem tett!

Számos, inkább számtalaa tervezet-
változat készült költségvetésre. Különö-
sen nehezményezem, hogy az alapdöntés
várható költségek ismerete nélkül szüle-
tett. Az utolsó, képviselőkhöz kiküldött,
de még nem tárgyalt változat(ok) szerint
kerekítve mintegy 20 millió Ft éves ki-
adás várható, amiből kb. a fele visszakap-
ható fejkvótaként a központi költségve-
tésből. De még, ha csökken is az elői-
rányzat, az biztos, hogy a szülőktől várt
hozzájárulás mellett is az önkormányzati
költség többszöröse marad, mint az el-
utasított javaslatom szerinti 1,8 M
Ft/tanév.

Jellemzi a július végére kialakult hely-
zetet, hogy nem az Oktatási és Ifjúsági bi-
zbttság, nem a Kulturális és Sport bizott-
ság, hanem Kara Arpád képviselő úr ter-
jesztett be egyéni képviselői indítványt a
zeneoktatással kapcsolatos 2003 évi költ-
ségek mérsékelésére, mert az addigi vál-
tozatok mindegyikét túlzónak tartotta. A
zeneoktatás költsége nem szerepel a
máris nagy forráshiánnyal küzdő 2003 évi
működési költségvetésben, így az csak
fejlesztésre tartalékolt forrásból, vagyis a
papi földek árbevételéből lesz fmanszí-
rozható.

Es, ha elfogy?
A 299/2003 (VII. 24. ) KT szövege úgy

szól, hogy a... képviselőtestület... az
Alapfokú Müvészeti Iskola 2003/2004 tan-
évre vonatkow költségvetését.....elfogad-
ja..... A határozat szövege nincs össz-
hangban a tartalommal, amire vonatko-
zik, hiszen 2004-es költség egyáltalán
nem szerepelt az indítványban, sőt még a
decemberi és 13-ik havi közalkalmazotti
bér sem, mivel 2004-es kifizetésű. Költ-
ségvetést csak rendelettel lehet elfogad-
ni, a Zeneiskola nem önálló intézmény,
nincs önálló költségvetése, az iskola költ-

ségvetés módosítását is csak a fenntartó
önkományzat 2003-as költségvetésének
módosításával együtt lehetne elfogadni.

Legalább ennyi sebbol vérzik az a ha-
tározat, amire nemmel szavaztam, de
nem szeretném, ha félreértenének, Tisz-
telt Olvasók! Nem Kara Árpád képvise-
lőtársamnak rovom fel a fenti aggályai-
mat, O csak tiszteletet érdemel kezdemé-
nyezéséért, a jogszerűségért nem O felel.
A Jogi és Ugyrendi bizottságtól kértem
véleményt a "határozat" jogszerűsége te-
kintetében.

Lenne még mit szóvá tenni a cikkből,
pl. hogy az "Alapítványhoz került" a kla-
rinét, szárnykürt és trombita, hogy a "tu-
lajdonos" Bereczkiné Szendrey Eva, stb.
Tekintsék úgy, hogy felületességek, meg-
szerezhető információk hiányán alapuló
újságírói "bakik". Azt azonban szívesen
közlöm, hogy az Alapítvány Kuratóriuma
levélben megkeresi a zenét tanuló boros-
jenői gyermekek szüleit, és az Alapítvány
tulajdonában lévo hangszereket a rászo-
rultakhoz igyekszik majd juttatni.

Augusztusi Hírmondónak volt ünnepi
megemlékező dupla oldala, de nem hozta
le a községi ünnepély helyét, idejét tartal-
mazó Meghívót. Emiatt az iskolások és a
Kevélyhegyi Dalkör által adott műsort a
szereplőkön és néhány hozzátartozón kí-
vül csak páran láthatták. Tudja valaki,
hogy mi volt a Kiadó, vagy a Szerkesztő-
bizottság célja az augusztusi számban sok
oldalon közölt fotókkal, melyek közül
több nem is először jelent meg? Ez az
"image" az önkormányzat lapjának üze-
nete a lakosság és a külvilág felé? Nem
fotózni kell a romos Budai út 10-et, ha-
nem lebontani. A rossz állapotú utakat
sem fotózni kell, hanem terveztetni és
aszfaltozni. Kin múlik mindez, ha nem a
képviselotestületen?

Á Pest Megyei Közigazgaíási Hivatal
hivatalvezetője törvényességi észrevétel-
benjelezte, hogy törvénysérto az SzMSz 2.
sz. mellékletében, hogy a Hírmondó ki-
adója a Kulturális és Sport bizottság. A
törvénysértés megszüntetésére kiadói jog-
gal rendelkező céget, vállalkozást kell
megbíznunk. A kiadó-változás önmagá-
ban azonban nem garancia arra, hogy az
önkormányzat hivatalos lapja a jövőben
valóban tényekről és tényszeruen tudósít
majd, s a tavalyinak többszörösét jelentő
kiadás fejében közelebb kerül végre a Hír-
mondó tartalma a csméhez!

Pilisborosj'enő, 2003. 08. 28.
KüllerJános

polgánnester

(Az írást eredeti formában, javítások nél-
küljelentetjükmeg.)
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Avagy: válasz. levél

Orömhírrel kezdem. Magyar Bálint oktatási miniszter úr is 3 mülió
forinttaljáml hozzá az új zeneiskola indításához, ezzel is elismerve, hogy
Püisborosjenőn a legjobb, a legbiztonságosabb zeneoktatási forma mel-
lett döntött a képviselők nagyobbik része. Ezzel immár 6 millió forintnyi
vagyont szerzett a falunak az új zeneiskola vezetése. Mindemellett újabb
hangszerkészítő mester is mellénk állt, akinek nagylelkű segítségével há-
röm pianínó kerül birtokunkba, sőt, egy család is felajánlotta saját pianí-
nóját a zeneiskolának. Mára így minden hangszergond megoldódott.

Az én gondjaim azonban nem. Hogyan válaszoljak egy kusza, kis-
szerű, méltatlan hangvéte.lű, valótlanságokkal teli levélszeruségre, amely
inkább hasonlít egy hisztérikus öregasszony zagyva kiabálására, mint egy
a falujáért mindent megtenni akaró polgánnester megfontolt szavaira?

Nem is teszem. Mert - őszintén - a falu melyik lakóját érdeüi az,
hogy polgármester úr - állításával ellentétben - nem csupán Kara kép-
viselő úr költségvetésére szavazott NEM-mel, hanem mindannyiszor,
amikor az új zeneiskoláról volt szó. Kivételt egyedül az általa olcsónak
minősített Kis Zenede ügyében tett, de itt is elfelejtette tényszerűen le-
írni, hogy ebben a sok száz ̂ereket oktató, nem pilisborpsjenői intéz-
ményben csak egy lennénk a számtalan tagozat között. Es kit érdekel
az, hogy a polgármester egyszer szépen megdicséri Kara képviselő úr
egyéni indítványát, pedig azt sem szavazta meg, és pár sorral lejjebb
ugyanazt az indítványt a földbe tiporja. Az sem hoz lázba ma már sen-
kit, hogy elfelejti tényszerűen megími: a zeneiskola költségvetését a
polgármester kötelessége lett volna beterjeszteni elfogadásra a testület
elé, azonban nem tette meg. Hogy végül is ezért fogadta el a testület na-
gyobbik része július 24-én, tehát az utolsó pillanatban Kara úr költség-
vetési előterjesztését. Ugyanis ha nem tesszük, akkor most nincs zene-
iskola. Erdekelhet ez most már valakit?

Az viszont igen - követve levele gondolati lóugrásait -, hogy miért
nem tudott a falu az augusztus 20-i űnnepségről? Végre egy egyszerű
kérdés. Azért, mert nem küldte el a programot a Művelődési Ház veze-
tője az újságnak. Valószínűleg nem tartotta fontosnak meghívni erre az
ünnepi eseményre falunk apraját-nagyját. A plakátok is elmaradtak. S
most az én kérdésem: miért nem tudták még maguk a későbbi szerep-
lők sem alig két héttel az ünnep előtt, hogy fellépnek?

Utólag azonban öriilök, hogy a falu nagy része semmuől sem érte-
sűlt. Így legalább kevesen hallották polgármesterük űnnepi beszédét,
amelyben szinte egyetlen szó sem esett a faluról, viszont annál több az Al-
kotmány mmepéról. Szerencsére kevesen lehettek tanúi, hogy ebben a fa-
luban az első ember nem tudja: kis hazánkban volt egy rendszerváltás. Az
Alkotmányt - melyiket is? - azóta már nem szokás űnnepelni. Augusztus
20-a, a rendszerváltás óta, az államalapítás ünnepe is. Persze ez sem túl
érdekes, de tény. Ha már egy polgármester beszédet tart, legalább tudja,
hogy mit ís ünnepel kis hazánk ezen a napon. Nem eróssége a számtan
sem - lóugrásait ismét követve -,. mivel a jelenlegi Pilisborosjenői Hír-
mondó egyetlen fillérrel sem kerül többe, mint a régi. Sőt. De miért vol-
na ez is érdekes bárki számára? Ami viszont mindenkit érdekel:

- szemetes, koszos a falu, derékig ér a fű, a patakban televíziók és
patkányok tanyáznak, a pariagfüves telkek gazdái örömmel dör-
7sölhetik tenyerűket: ismét nem kaptunk büntetést, pedig már
akár egy mülió is kiróható lenne;

- a faluban nyugodtan lehetnek drog és szex orgiák;
- az orvosi rendelőre nem írják ki, hogy ki az ügyeletes;
- száguldoznak a faluban ellenőrizetlenül autósok, motorosok, s

ami kicsit is megkönnyítené a normálisan közlekedők útját, a tü-
kör a Híd utca sarkán, hetek óta valahol a polgármester kömyé-
kén árválkodik, mert azt sem szerelteti fel.

- csak az új jegyző erós akaratának köszönhető, hogy végre van
szakképzett anyakönywezetőnk, ugyanis a polgármester nem írta
alá a kinevezését, ugyanúgy, mint ahogy nem hajtotta végre a kép-
viselő-testület legtöbb fejlesztési döntését sem, hátráltatva ezzel a
munkát.

Nem ágy tűnik, hogy bármit is elintézett volna eddig, pedig a pol-
gármester fizetett tisztségviselője a falunak. Soroljam még? Lenne mit.
Inkább a reményeimet mondom.

Almaimban abban reménykedem, hogy van egy polgármesterimk,
atí nem a békétlenség híve, aki nem mellékes célokra lövöldöz, aki nem
levelekben üzenget a falunak, akinek munkája, szorgahna meglátszik a fa-
lu képén és hangulatán is, aki nem kiabál, atí nyugodt, megfontolt hang-
nemben tárgyal, aki köszönni is tud, akiben van némi elegancia és felűl tud
emelkedni bizonyos dolgokon, ahogy az a falu első emberéhez illik. Ald
nem néz önös érdekeket, aki a falu teljes közösségéért és a falu felemelke-
déséért mindent megtesz, és aki megbecsüli a másik ember munkáját.

Visszatérve a zeneiskolához: Tisztelt Polgármester Ur! Ha nehezé-
re esik is, próbáljon meg öriihii a sok-sok gyerekkel és szülővel, velünk
együtt, hogy fejlődik a falu, hogy megfelelünk az új közoktatási törvény-
nek, amely kötelezővé teszi a gyennekek képességeinek fejlesztését,
bízzon abban a régi iskolában, amely eddig is jól mukődött, s most a
gyermekek érdekében fejlődött tovább, nyugtázza némi büszkeséggel
azt, hogy lett egy saját művészeti alapfokú iskolánk, üdvözölje, hogyjó-
részt falunkbeüek a nevelők, olyanok, akik - ellenszolgáltatás nélkűl -
tudnak szerezni milliókat, és - legyen erös - tudtak volna akkor is pl.
utak építésére, ha nem lett volna csak blöff az On választási szövege:
"készen vannak az utak tervei. " Ha ez igaz lett volna, már épülnének út-
jaink is. De így most még mindig csak a terveztetésnél járunk, ami azt
jelenti, hogy idén már biztosan nem lesznek új utak. A zeneiskola azon-
ban már működik. Learathatta volna a dicsőségét, de kisszerű viselke-
désével csak önmagát járatta le.

Es mindez csak a tényeknek egy nagyon kis része - hogy tényszerű
legyek.

Udvözlettel:
Varsányi Zsuzsa

Polgármrter úr a "Rf'tsboroqenői Hfrmondó?* tímu írteáfaan garanct-
át keres arra nézvést, .hogy az önkormánysit hivtftíos l^a a jövőben
valóban tényekrőt és ténys^uen tutíósft majd". Meg szereh&n nyutf^-
ni pofgármester urtf: nincs mire vámia, s nem ketl gaanciá sem ker^-
n>. Kérését hsladéktalanui teljes^ük.

Ezen dkkében potgármsstar úr sA írta, hogy a ros^ áltaprtú uttí; he-
tyett újAat keft tefvtörtni és épleni. Ami a képviseto-testuteten mútott, azt
az meg is tette: 2003. jútius 03-án a 287/2MB. (Vtl. 03.)  . tetóro^ában
arróf döntött, hogy az áitala torábban kiírt tflfvezői pálytort'a értRze<
ajántatok közul a Pro-URBE IR. ̂ ánlatA fogadp el a Wsáni Aetvezetés
és tel}es úthélózat koncepciótervének etkészítésére. A htíároztí végrtí^-
tására - a szerződéskötésfR - 2003. jutius 15-ig kapott íwSáiWűt po^ár-
metíer ur, erre azonban mind a mai napig nem torült sor. Nagy kár, mert
a nyertes pélyázó S mun)<map a(att <átlatta a koncepaótorv eBt^zteA,
s ha polgárme^er úi' hatáfidöben végreh^itta vofna a Itépristífi-f^tto
hatá-ozatát, akkor mára már rendejteaiónk PBfebort^eró t^es teruteté-
re vonattozó {elszini viz8h/>8tési, iM)á)Ó2< 6s közWírté^zervezési, it-
tefee ̂ iasztésl koncepaótamel. A lustaségnak fmrrtörődömségn*)
ára van: ha a aerződétí 2003. szeptomber 07-ig megltfti potgármerter úr
a 2003. jútlus 03-án nywt^ Pro-URSE (R-vet, attor is c^í WQ, nwem-
ber 05-ére tud teTiesftmi a taverfi cig. Tudni keit, hogy csak a ktmcepció-
terv birtotóiban tuc|u!< si >gyes iteék i^A & fetszfni vízelwzatésA m>g-
terveztetni engedéfyes twv szin^én. Ez petíig 6}abb idfit v^z igén^e,
melyből kftvtíkezik, hogy ebfaen az évben n<n fogunk (4 dakd épftani,

Ezt egyébként meBósoto polgárme^er úr mar a nf> et^én, anfcor
arra fogadott vetem szemben, hogy Afaen az >A>en nam fogunk ój utdoÉ
épiteni. Egy üveg borban fogadunk, s bár még nincs itt az w vége: betá-
tom ebben a kérdésben v^zfteni fogok. Polgárm^ter úr egy üveg borral
gazdagszk, Pttisboroqenő pedig ebben az évben is új utA nüW marad.
Igérem, hogy polgármestsr úrrd pillsfaorcsjenői fqlestíési kérdfeekben
soha többat nsm fogok fogadni, s egyúKd gratutátok polgAmester úmak
a nyereményéhez, hiszen megdolgozoti érte.

dr. fíéklslván
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A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete szeptem-
ber 6-án a helyszíni felmérés után mégkezdikidolgozm a tajház felují-
tásának alapkoncepcióját. Az átalatítási elképzelések véglegesítése
után a tervezésre palyázatot ímak ki. Az előzetes tervek szerint a ko-
rabeli kömyezet muzeális jellegű kialakítása mellett helyiségeket fog-
nak kialakítani failturális programok rendezésére ill. egy klub elhelye-
zésére is. Az udvaron egyrégi típusú, kenyér és sütemények siitésére
is alkahnas kemence és'egy kis színpad felállítását valamint a boros-
pince felújítását tervezik középtávon.

Fontos' célok között szerepel az is, hogy a fenntartási költségek
fedezésére a tájháznak mielobb bevételt teremtő funkdói is legye-
nek.

Kozáry Vilmos, német kisebbségi önkonnányzati képviselő, a
Dr. Pendl&Dr. Piswanger International Kft. vezetoje, minden hónap
második keddjén, legkozelebb október 14-én, 18.0p-20. 00^ig m^e-
nes karrier tariácsadást tart elsősorban diplomás pályakezdők és dip-
lomás munkanélküliek részére. Helyszíh a Polgármesteri Hivatal
épületének földszintibal számyaban található német kisebbsegi ön-
kormányzati iroda. Előzetes időpont egyeztetést kérünk a 337-108
telefonszámon.

Folytatjuk a "Szomszédainh-ól" megkezdett
sorozatunkat, ezúttal három részletben Óbudáról írunk.

Óbuda német közösségei a 19-20. században

Óbuda ősidők óta multikulturális településnek tekinthető. A 18.
századi bevándorlásuk óta döntő többségben lévő németek mellett
zsidók, bolgárok és magyarok éltek egymás mellett vallásüag, kultu-
rálisan elkülönülve. Azelső világháború végéig az utca embere né-
metül beszélt! A nyugati Habsburg-tartományokból (mai Bajoror-
szág, Baden-Württemberg, Ausztria) a birodalom másik részébe - a
keleti végekre - áttelepült németek társadalma a49. századvégére
kiépult. Ákkor alapvetően szőlőtermelő gazdákból és zsellérekből
állt Ok lettek később a "Braunhaxlerek", akik föltűrt nadrágszárral,
mezíüáb vagy papucsban dolgoztak a szőlődombokon, s így lábszá-
ruk megvastagodott és bamává vált a naptól. A "budai vörös" bór
mindenesetre a jó minőség fogalmává vált egész Európában.

Nagyon vallásos - szigorúan katolikus - hagyománytisztelő, kon-
zervatív, szorgalmas, tiszta és persze takarékos volt, így néha
"Nockerlzöller"-nek is neve.zték őket, mert bizony a fáma szerint
volt olyan német gazda, aki kiszámolta, hogy egy kiló lisztből hány
darab nokedlit lehet, illetve kell az asszonyának készíteni.

Mind minden sváb közösségben, itt is sok "civil szervezet" mukö-
dött, társadalmi rangjuk szerint csoportosítva az embereket. A
"ranglétra" tetején a nagyobb földbirtokosok, a borkereskedők, a
hajó:, malom- és később a bérháztulajdonosok álltak, mögöttük el-
kiiiÍönülve az önálló "mesterek", a kézművesek, a kisiparosok és kis-
kereskedők, valamint szintén elkülönülve a tisztviselő, illetve az ér-
telmiség. Külön középréteget képeztek a fuvarosok. A társadalmi el-
ismertség legalján a szakképzetlen gyári segédmunkások voltak,
mert például a földműves napszámosok, cselédek is megelőzték
őket. 'A gyári szakmunkások viszont nagy tekintélynek örvendtek,
sok volt kózöttük a külföldi is, akiket külföldi "beruházók" szakér-
telmük miatt hívtak Magyarországra. Fordítva is történt, azaz az
osztrák, illetve német vállalkozók sok óbudait küldtek külföldre
szakmai képzésre. Így akadt óbudai, aki külföldröl - német nyelvte-
rületröl - hozott feleséget is.

Közös volt, hogy alapvetően a helyi tájszólásban beszélt minden-

ki, a földtulajdonos, de a napszámos is, a kereskedő és a vásárló is, s
persze az orvos, a patikus, a plébános, a tanító, és még a gyárakban
a szakmunkások és segédmunkások is.

Az 1880-as években nagy életmódváltozás következett be, ugyan-
is a filoxéra akkor tette tönkre a szőlőföldeket. A nagyobb szőlőtu-
lajdonosok telkehiek eladva földjeiket meggazdagodtak. Ekkor zaj-
lott Magyarországon a "gründolás", azaz ekkor jöttek létre gomba
módra a különböző gyárak, kezdett fejlődni az ipar, azaz kellett a te-
lek. A Bécsi út környékén több mint 20 téglagyár épült, ezek munkát
adtak a kisebb földtulajdonosból fuvarossá válóknak is. Aki rendel-
kezett igásállattal (lóval), könnyen fuvarossá tudott válni. A fuvaro-
sok gyakorlatilag egész Magyarország területére szállították a téglát
és ameszet. A legtöbb építőanyagot természetesen a rohamosan fej-
lődő Budapest igényelte.

Jó üzlefvolt a bérházak építtetése is, házát sok szőlősgazda is "bér-
házzá" építette át. Kívükől parasztháznak nézett ki, de a hosszú ház-
ban belül akár 10 szoba konyhás lakás is kialakításra került.

A zsidók nagy része folyamatosan elköltözött, mivel 1873-tól, Bu-
dapest létrejöttével már nem voltak kitiltva Pestról és Budáról.

A kisebb tulajdonosok egy része borkimérő, illetve vendéglős lett,
az egykori szőlősgazda házakban százával jöttek létre a családias kis-
vendéglők. Szőlő már kevés termett, de hozták a bort az Alföldről
és másvidékről, s Óbuda lett a magyar "Grinzing". Minden vendég-
lőnek saját 2-5 fős sramlizenekara volt, de emellett sok volt a rézfú-
vós zenekar is, és persze sok dalárda, olvasókör, sportegylet és más
szerveződés működött.

A hangulatos, kacskaringós kis utcák, a leánderes, lugasos kis-
kocsmák vonzották a közeli nagyváros szórakozni vágyó polgárait,
de a muvészeket, írókat is (Krúdy Gyula), s gyorsan ideszállította
őket a sok konflis és fiáker. (2. rész a következő számban). Forrás:
Hambuch Vendel: Németek Budapesten

Ki kicsoda a fovárosi németségben?
Hóman Bálint (Budapest 1885-Vác 1951) Történetíró, egyetemi

tanár, az MTA tagja. 1923-ban kinevezték a Magyar Nemzeti Múze-
um igazgatójává. "1932-42 között vallás és közoktatási miniszter. A
nácizmus nélküli német orientáció híve. Minisztersége idején épült
ki az egységes gimnáziumi rendszer és dolgozták ki a nyolcosztályos
népiskola tervét.

Márai (Grossschmid) Sándor (Kassa 1900-San Diego 1989. ) Író,
költő, újságíró. Apja, Grossschmid Sándor ügyvéd az elso vüághábp-
rú utánkönyvet írt a kisebbsegi magyarság sorsaról. Márai a^középis-
kola után Budapestre jött hírlapírónak, majd Bécsben és Berlinben
folytatta egyetemi tanulmányait, innen küldött rendszeresen tárcákat
es fordításbkat a kassailapoknak. Elsőként fordította magyar nyelvre
Franz Kafka műveit. 1928-ban hazatért Magyarországra, itthon a pol-
gári liberalis szellemiseg egdk legjelentősebb képwseloje és szószoló-
Ja lett. Kiemelkedő művef az "Egy polgár vallomásai", a "Napló", a
"Kaland" és a Kassai polgárok"

Szentágothai (Schimert) János (Budapest 1912-1994) orvos, az
MTA elnöke 1973-81 között. Az anatómia, az idegrendszer, az agy-

mz-

életi'ember volt. Reneszánsz egyéniségét a széles körű műveltség, a
képzőművészet és az irodalom szeretet is jellemezte.

Jászai (Krippel) Mari (Aszár 1850-Budapest 1927) színésznő.
1844-ben került a Nemzeti Színházhoz, egy év múlva már Debrecen-
ben játszott, ahol Petőfi Sándor (mint'tudjuk, eredménytelenül)
megkérte a kezét. 1861-ben került véglegesen a pesti Nemzeti Szín-
házhoz, ahol is 1881-ben örökös taggá választották.

A rovatot szerkeszti: Kozáry Vilmos
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Az
Igazságügyi Minisztérium cs Központi Kárreodezési Iroda

közös közleménye

Tájékoziatjuk a kuives ügyfclckct, hogy a 2003. cvi köitség\'ctcsröl szólá törycny az élet clvesztéscért járó egyösszegű kárpótlás
mcnckst újra mcghatározta.

A kárpóüás azon szeciélyek utóojár,

. akiken a mag>'ar biróság törv-énysértö it6!ete alapján hajtották végre a haláloii iteletut,

. akik esctcbcn a bűatctés-végrehaJtÁs során bekövctkezcn halál oka kétséget kizáróan a magyar hatóság szándékas
közreműkudése voll,

. akik kclsógkivül a magyar hatóság vagy hatósági szcmély politikai indíttatású önkínye miatt veszletlék élctüket,

. aJük a deportálás,

. illetve a kínyszermunka ideje alatt haltak meg,

féltéve, ha a jogosult hozzáürtozó az 1997. évi XXIX. tön-éfy alapján - a 4 hónapos Jogvcsztö határidőn belül (1997. június 7.
és 1997. októbcr 7. között) - bcadla kérelmét. Mindazok, alák az clöbbickbcn jclzett fcltéceleknek megfelelnek, a korabban, a
30.000 Fl figyclCTnbevételével megállapiton kárpótlés rocllctt tuvábbi kárpótlásra lesznek Jogosultak.

A 2003. évi kűltségvetcsról szóló törvény az élcl clvcsztéséért járó cgyösszegü kárpótíás mértékét sírclmet szenvcdcllcnként
400.000 Ft-ban határozta mcg. A kardbban c jogcímen folyóslton összegct a kárpótlás mcgállapitásakor íigyelcmbc kcll venni.
Miu;án e tön'cnybCT pusztán ay. clet clveszléséért járó káipótlr.s összcgc kcrült mcghatározásra, s újabb kárpóüási jogcímck ncm
kerültek a ton'énybe, i'gy új kérelmek bcuyújtásira uincs lelietoség.

A többlet kárpótlásról szóló határozatok meghozaEaláról a KKI hivatalból intézkcditc.

Abban, hog>- az elhalt screlmct szcnvcdcn után kit ke1l jogosiilaak tckinteni, scmmifíle v&ltozás nem tórtént, igy kérpótlásra
változatlanul az él6 ÖCTegy, a scrclmct szcnvcdctt élfi gyermcke cs az élá szülo, czck hiányában - a kárpódás összcgénck felére -
az élo teslvírjogosult.

Amennyibcn ajogosult az 1997. évi XXK. törvény alapján bcadta kcrclmét és kátpóüásrajogosult, de az emclt összegű kárpótlást -
idöközbea bekovetkezctt halála mifltt - mir nem kaphatja mcg, hclyctte Srókflsel válnak jogosulttá. A kárpótlás a hagyaték részét
kspczi. Külíotdi elbua>l Jogosult esetón csatolni kcll az öröklcsi irat hiteles magyar nyclvű forditisát.

A jogosuiLik a káq)ótlási határozatot tértivevénycs postai kaideményként kapják majd meg. A boritékban a követkczö
dakumentumok szercpelnek: határozat, l.emondó nyilaücozat, /ligyfclnyilatkozat, válaszboriték, a szükséges ültézkcdcsckröl szóló
részlctes tájékoztató(k).

Ameiuiyiben Ön a káipótlási határozattal cgyetén és a lértívevény visszaóricczelt a KKI-ba, úgy a kézhezvételtől számított 30 nap
cltcltével a kárpóüá^i határozat . mindcn lcülön nyilatkozat nélki'll is . jogerfirc cmclkcdik.

Az ügylntézés gyorsítása érdekébeu

. önnek módjában áll írisban koróbban is lcmondani jugorvosLttl jogfiról, ugy, hogy lemondó nyüatkozatát
postafordultával vlsszaküldi az Irodának,

. ha lakrime megváltozott azt kéijük. tai<ilöbb - lehctői;<íg szcrint a korabban kézhezven határozatszániára hivatkozással -
KKI-nakJdezni.

A káq>ótlas összegét megállapitó jogerős határozatot, v;ilamint a IdOzetés módj&ról rendeUíező, szabályosan kitöltve
visszaküldöit ügyfélnyilatkozatot a KKJ a batározat jogcrőre emelkedését kflvctö 15 napoa belül mcgküldi a Hadigondozpttak
Közalapítváüyának, amely 15 napon bclül a. Magyar Államjuncstár közrcmüködésével megkezdi a kárpótlás átutalását vagy
kifizetését 22 Öa réizére.

Miután egyidejűleg t6bb tizczer ügyct kcll intéznünk, a íiatározatok kózhezvételéig szives tflrelmflkct kéijük; addig is
écdeUöáni, tájékozódni, adatokat pODtositani az alábbi cimekcn lehct;

. Igazságüg>i Minisztcrium (1 054 Budapest, Kossuüi tcr 4., honlap; v.-ww.im. hu)

. IM Karpóüás Fclügyeleü Fóosziály CTel: 06.-1/354-30 L4, e.mail: kaipotl as@im.hu)

. FM Űgyfélszolgálati Iroda (1055 Budapest, Szalay u, 16., c-mail: osvaldp@im.hu, tel: 06. 1/3326-170/330)

. Központí KáiTcndczési Iroáa (1 116 Budapest, Hauszr.iann A. u. 1., tel: 06-1/371-8900, honlap: www.kaipotlas.hu, e-mail:
info@karpoda5.hu)

Budapcst, 2003. júUui 9.



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Fórum rovatban a falu lakóinak írásait, vitára ingerlő gondolatait adjuk közre. A két
cikkre is várjuk véleményüket a következő számban.

Hol vannak a faluvédők?
ít és mivel

szemben védenek?

Sokat gondolkoztam azon, írjam e
meg családunk alábbi kis történetét
vagy sem, szerényen törödjek bele
édesanyámmal együtt a vele történ-
tekbe, vagy harcoljak vele együtt az
igazáért, a jogaiért. Nem nyugodtam
bele a dolgokba kérem hallgassák
meg ezt a tanulságos kis történetet.

Edesanyám világéletében köteles-
ségtudó ember volt, soha másé nem
kellett neki, az övét annál többször el-
vették. Háború alatt mindenünket el-
veszítettük, de megmaradt a család,
ami édesanyámat kárpótolta minde-
nért, többek között azért is, hogy el-
szakadt szeretteitől és Kárpátalján re-
kedt évtizedekre úgy, hogy meg sem
látogathatta Magyarországon élő szü-
leit. Sok küzdelmes nehéz év utáni
visszatelepedésünkkor Magyarország-
ra ismét meg kellett élnie, hogy még
aznap, ahogy leszállt a vonatról, míg
szeretteit üdvözölte, az összes mháját
tartalmazó bőröndöt ellopták mellőle.

Édesanyám ma már semmin nem
csodálkozik. Olyan világban élünk,
ahol minden előfordulhat és leggyak-
rabban az ártatlan emberek esnek ál-
dozatául gonosz haszonleső embe-
reknek, rokkannak bele pereskedé-
sekbe a saját tulajdonuk elbirtoklása,
jogtalan kisajátítása elleni harcban,
az igazuk, a jogaik megvédése során.

Ez történik édesanyámmal is. 86.
évében jár, jó lenne már megpihenni
és élvezni egy kicsit azt a kevés jót
ami még a sok betegség mellett ada-
tott neki, unokák, dédunokák mellett,
és, hogy lássa, hogy a gyerekeik hogy
jutqttak egyről a kettőre.

Edesanyám megbecsült alkalma-
zottja és tagja volt a Kevélyvölgye
MGTSZ-nek, becsületes munkájának
köszönhette, hogy mikor a TSZ-t fel-
számolták kárpótlási eljárás során tu-
lajdonjogot szerzett 9530 m2 földre,
ami akkor igen nagy örömöt szerzett

neki. Csak később, mikor birtokba
akarta venni, derült ki, hogy a földje
egy részét, 900 ra2-t egy pilisboros-
jenői közismert személyiség jogtala-
nul birtokolja. Az illető többszöri fel-
szólításra sem volt hajlandó elismerni
édesanyám jogosságát a fenti földre,
nem bontotta le az általa felépített
építményt és nem távozott a földjéről,
elfogadható megegyezésre nem volt
hajlandó, mai napig nem sikerült vele
dűlőre jutni.

Ez a közismert személyiség fenti
földre és ajogtalanul rátelepített épít-
ményre nem rendelkezik máig sem
semmilyen néven nevezendő birtoklá-
si ületve tulajdoni lappal, vagy bármi-
lyen engedéllyel, amely az ő birtoklá-
sát bizonyítaná, viszont ragaszkodik
hozzá és rossznyelvek szerint egy
egészségügyi központot szeretne a
földünkön létesíteni.

A községnek a felépítmény csak
szégyene. Az első dolog amit lát az
ember, ha Uröm felől a Fő úton köze-
líti meg Pilisborosjenőt, baloldalon
egy ocsmány üvegfalas tákolmány egy
szöges dróttal lekerített, gazzal benőtt
ingatlanon, hát erröl a földről van szó.
Az építmény rontja a falu összképét,
mert semmüyen esztétikai elvárásnak
nem felel meg, és igen kiábrándító
latvány, sem a falunak sem pedig az
Onkormányzatnak soha semmi hasz-
na nem származott belőle, mert ott
sem ipari tevékenységet, sem földmű-
velést nem folytattak, hiszen nem is
volt jogalap rá.

Ezzel a földdel szemben, a Fő utca
túloldalán viszont van egy 1,68 ha
földterület, amely a nevezett személy
tulajdonában van már évek óta, le van
kerítve, parlagon hever, időnként le
van rajta kaszálva a fű, és tudomásunk
szerint nevezett személy még a rend-
szerváltás előtt azzal a céllal kapta, az
egykori községi Tanácstól, hogy ott
egészségügyi központot létesítsen. En-
nek a földnek egy részét a nevezett
személy csere gyanánt felajánlotta
édesanyámnak, de mikor kikértük a
tulajdoni lapját, kiderült, hogy több
százmilliós jelzálog volt bejegyezve rá!
Ez a föld valóban nagyon is megfelel-
ne egy egészségügyi központ kialakítá-
sára és szolgálhatná is a köz érdekét.

Edesanyám évek óta perben áll a
nevezett személlyel, nem jókedvében
teszi, de jogüag tisztába'kell tenni a
föld tulajdonjogát, a közismert szemé-
lyiség pedig rosszhiszeműen, a leglehe-

tetlenebb irományokkal áll elő, hogy a
bíróságot félrevezesse, és most, hogy
nehogyvéget érjen a pereskedés, a ne-
vezett bevonta alperesi beavatkozó-
ként, ismeretlen céllal a Pilisborosjenő
Község Onkonnányzatát, azt az On-
kormányzatot, amely eddig is tudta és
írásba is adta, hogy nevezett részére
sem ő, sem jogelődje soha nem adott
ki semnulyen engedélyt.

A Pilisborosjenő Község Onkor-
mányzat képviselő-testülete tudomá-
sunk szerint részben faluvédőkből áll.
Ki gondolná, hogy éppen az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete lesz az
alperesi beavatkozó - de vajon mibe,
és miért, milyen jogon avatkozik bele
az édesanyám és nevezett perébe, - az
egyetlen illetékes hivatali szerv ahová
az ember úgy gondolná , bizalpmmal
fordulhat, mert ki, ha nem az Onkor-
mányzat az, akinek maximálisan jog-
követő magatartást kell tanúsítania,
és most egy olyan ember mellé áll, és
segíti azt, aki eddig már többfélekép-
pen megszegte a polgárjogi törvényt ,
félrevezeti a bíróságot!

Vajon mi vezérli a képviselő testü-
let egyes tagjait, hogy a peranyag is-
meretében a nevezett személy mellé
állnak édesanyámmal szemben?

Vajon mi a célja a Faluvédőknek,
mit és mivel szemben védenek?

Nos, kedves pilisborosjenőiek,
azért írtam ezt mind meg, hogy tudo-
másukra hozzam, egy idős beteg em-
ber talán haláláig pereskedhet és nem
élvezheti munkája elismeréseként ka-
pott földjét, mert van Püisborosjenőn
egy olyan ember, akit nem a jóindulat
vezérel, nem az igazság, hanem célja
az elbirtoklással ajogtalan gyarapodás
és a nyereségvágy, de a másik tulajdo-
nának a kárára. A tény az, hogy neki
több ingatlana is van, de másé is kell,
és úgy érzi, hogy az neki jár, sőt leke-
ríthet, ráépíthet jogtalanul más földjé-
re, és teszi ezt minden szankció nélkül,
mert valakik mellette állnak(?!).

Kérdezem tisztelettel: hol van itt a
jogkövető magatartás, no és a "falu-
védők"??

Kedves Pilisborosjenőiek! A fentiek
ismeretében, jó lenne tudni, hogy
Onök vajon kivel értenek egyet? Vajon
miért lehetnek egyesek egyenlőbbek
az egyenlőknél és nüért támogathatják
ezt valakik, vagy valaki az általunk vá-
lasztott Képviselő-testület részéröl.

Köszönöm, hogy meghallgattak:

GZS

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

VEl?MÉNY Nyil^ÁNÍTÁS
ALAZARÉTBELTERÜIHBE

VONÁSÁVAL KAPCSOIATBAN

T. Fiák István Jogi és Ugyrendi Bizott-
ság ehiöke, T. Képviselő úr!

A 2003. augusztusi HÍRMO^TDÓ el-
ső oldalán megjelenő "belterületbe vo-
nások és az M0"-ról szóló cikkére szeret-

nék reagákii, ugyanis ezzel az írásával
igen is On az, aki gerjeszti a vitát. Elgon-
dolkodtató az, hogy miért is jogászkodik
és sakkozik a Lazarét és a többi fejlesz-
tendő terület tulajdonosai bőrére. T.
Képviselő úr, On tájékoztatást ad a
Püisborosjenő lakosainak az MO nyom-
vonal veszélyéről, és szinte sugallja a cik-
kében, hogy a fejlesztendő területek tu-
lajdonosai az akadályozói a továbblépés-
re, mivel nem akarjuk elfogadni dr.
Cugler jogász úr és a Képviselő Testület
által összeállított Megállapodási Szerző-
dés Tervezetet. Valóban sürget az idő en-
nek a veszélynek az elhárítására, ez nem
kétséges. A magam részéről, amit és
ahogyan leír On a cikkében az nem elfo-
gadható, és nem hagyom, hogy ezzel így
zsaroljanak. En, mint a pilisborosjenői
Kárpótlási Bizottság tagja (1994. év), a
Ne MO elnökség tagja (1998. év), a Laza-
rét Belterületbe vonásáért felelős egyik
IB tagja (2001. év) ezúton tájékoztatom
a T. püisborosjenői lakosságot. 2001 évtől
két és fél éve dolgozom hat IB taggal
együtt azon, hogy a Lazarét belterületbe
kerüljön. Az MO egyik nyomvonalát ide
jelölték be. Mivel 125 magántulajdonos
társammal együtt van itt földterületem,
2002. októberben, az Onkormányzat Tes-
tülete és a magántulajdonosok között
már olyan stádiumba voltak a megáUa-
podások, (5 területjogásza állította össze
a Keret Megállapodási Szerződés Terve-
zetet), a Dokumentációk (2002. aug. 21.
Megvalósíthatósági Hatástanulmány
Terv), hogy a 2002. év októberi Választá-
sok után, ha az új Testület a továbblépé-
seket megteszi, akkor ez a Terület (Laza-
rét) már 2003. március 31.-vel belterület,
és az MUyeszélye elháml.

Mi történt, és mit tettek Önök?
Az októberi választások után, az a

dr. Czugler ügyvéd úr lett a pilisboros-
jenői. Onkormányzat jogi képviselője,
aki az előző ciklus Képviselő Testületét
támadta, perelte, a Faluvédő Egyesület
jogi képviselojeként. Az új Képviselő
Testületnek Onnek is dr. Fiák úr, az
volt az első dolguk, hogy a Megállapo-
dásos Keret Szerződéstervezetet, ami
etalon volt minden fejlesztendő terület-
re (természetesen a továbbiakban
mindegyik területre más más kondíci-
ókkal) kidolgozva, VISSZAVONTÁK.
2002. dec. 19-től 2003. márc. 31-ig, B.

Nagy Helga Onkormányzat alkalma-
zott Főépítészével karöltve, Moratóriu-
mot hirdettek, mely szerint, amíg át
nem látják a fejlesztendő területek
helyzetét, semmiféle döntést nem hoz a
Testület. A területek tulajdonosai erre
a lépésükre nagyon felháborodtak, és
felháborodásuknak hangot is adtak. A
lakósság is azt a következtetést vonhat-
ta le, hogy egy ilyen döntés, az MO
Pilisborosjenőn történő nyomvonal ve-
zetését előkészítheti. Ez fel sem meriilt

Onökben? 2003. május 28.-án tájékoz-
tatást kaptunk, hogy Pilisborosjenő kö-
teles lesz, a Parlamenti Országos dön-
tés szerint, az MO nyomvonalát áten-
gedni. A Otv. 2003. júl. elsejével tör-
vényerőre emelkedett.

Mit tettek Önök T. Képviselők, ennek
a veszélynek az elhárítása érdekében?

A HVG 2003. júl. 12-i számában, va-
lóban Uröm megtette a tiltakozó és al-
ternatív lépéseket, különböző fómmo-
kon, amiről On örömmel számol be a
cikkében. A T. Képviselő Testületünk
elkezdett kapkodni, "sürgős lépéseket
kell tenni, mert az idő sürget". Elsőre,
olyan új Megállapodási Szerződés Ter-
vezetet kapott a Lazarét IB-a, dr.
Czugler ügyvéd úrtól, ami tükrözte azt,
hogy halvány fogalma sincs arról, hogy
a pilisborosjenői terület tulajdonosai és
az Onkormányzat együttes érdeke és
ennek feltétele mi!! Már ebben, a ptk-
ra (melyikre?) hivatkozik, hogy a ma-
gántulajdonú területekre az Onkor-
mányzat jelzálog garanciát akar, és ez a
legfontosabb feltétele a teriiletek belte-
rületbe vonásának. Milyen jogászkodó
taktika ez? A tulajdonosok ismét felhá-
borodásuknak adtak hangot. Dr.
Czugler ügyvéd úr , és a T. Képviselő
Testület, azóta egy új, hétoldalas Meg-
állapodásos Szerződéstervezetet készí-
tett, melynek fő pontja a jelzálogterhe-
lés, ahogy azt T. Fiák úr is következete-
sen leír a cikkében. Ugy érzem, hogy
még mindig nem akamak képbe kerül-
ni, a 2002. augusztusi Hatástanulmány,
2003. januári Részletes Rendezési Terv
(többszöri módosításokkal B. Nagy
Helga Főépítész által többszörösen hát-
ráltatva az előrelépést) ellenére. Az
Onök által készített Megállapodásban
miért ragaszkodnak görcsösen a jelzá-
logterhelésre? Hogyne háborodnánk
fel, és hogyne vitáznánk?

A T. Képviselő Testületnek pilis-
borosjenői lakosokat és tulajdonosokat
kellene képviselnie mindenben, az ér-
dekeikben is, mert ezáltal gyarapodna
pilisborosjenői lakósági Onkormányzat
közös vagyona is, és ezáltal oldódna
meg az MO nyomvonal vészhelyzete is
Ez ilyen egyszerű lenne. Valóban sürget
az idő, de korrekt munkáf várunk el a
T. Képviselő Testülettől, köztük Ontől.
Önök teremtették a hátráltatást, Önök-

nek kell olyan Megállapodást kötni a
fejlesztendő területek tulajdonosaival,
amely Szerződés korrektül mind a két
félnek megfelel. Ezzel a pilisborosjenői
tulajdonosok és családtagjai jobb élet-
körülményét javítja, és vagyonnöveke-
déshez jut, a másik oldalról pedig a fa-
lu közössége Onkormányzata, mint egy
fél milliárdos vagyonnövekedéshez jut.
Eddig még nem azt tapasztaltam, hogy
On és az új Képviselő testület kompro-
misszum készségét mutatná, és korrekt
módon mindent elkövet, azért hogy
előre haladjuiik. Ha ezt tapasztalom,
akkor annak is hangot fogok adni.

Pilisborosjenő, 2003. augusztus 22.

Tisztelettel: Poteczkyné Csuhai Mária

Tisztelt Szerkesztőség!
Az előző számban megjetent internet

rendszer {elállftásának lehetősége en-
gem is éfdekel, sőt örülök a hfrnek. Meg-
lepett, hogy az önkormányzatnát semmi
információt nem tudtak adni ezzel kap-
csolatban, biztattak, hogy a következő
számban részletes leírás lesz.

Nos ezzel szemben a mostani Hfr-
mondóban sem tatáltam meg azokat az
információkat, ametyek azt hiszem nem
csak engem érdekelnek, hanem akivel
beszéltem idáig, mindenkit.

Sajnos sem ebben sem az előző
számban nem telfett arra, hogy melléket-
jenek legafább egy telefonszámot, ahol
érdeklődni lehetne.

A korábbi tájékoztatéból nem derüf ki
egyértetmöen, hogy ez a rendszer nem
a megtévő telefonvonalakra támaszko-
dik!

Ugyan azt írják, hogy kábel nélküli
kapcsolat, de későbbiekben az előfize-
tési dfjaknál már magjefenik az a szó,
hogy tstefonköttség nélkül, ami nagyon
sokakban félreértést szűl, vagyis nem
tefjesen tíszta az, hogy a befizetett havi
dtjcsomag meflett még kett tetefondíjat is
feetni, annyit amennyit használják ezen
kapcsotatot vagy sem.

Érdekelne, hogy szüneteltetni hogyan
lehst a szotgáltatást, tehát ha mondjuk
csak a nyári időszakban kfvánnám
igénybe venni, akkor a fennmaradó idő-
re mit kelf fizetnem ? Mondjuk a matáv
vonalakhoz hasontóan.

Kérem, válaszolják meg kérdéseimet
vagy segítsenek eligazodni a közzétett
hirdetésben, de az is etég. ha megadnak
egy telefonszámot ahot ezekre a kérdé-
sekre és esetlegesen a továbbiakra
megtelefő vátaszt t<aphatok.

Segftségüket eiőre is köszönöm.

MolnárPéter
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Az utcák elnevezése általában két dol-
got tükröz:

- egyfelől a településformát, mert vá-
rosban jobban domináltak a sze-
mélynevek (legalábbis az utóbbi 100
évben),

- másfelől természetesen a település
egyéb jellemzőit. (Egy bányaváros-
ban például a bányászattal kapcsola-
tos jellemzőkről neveztek el utcá-
kat).

A falvakban inkább mesterségek nevei
(mester, takács, hentes, szűcs stb. ), vala-
mint az állat és növénynevek voltak jel-
lemzőek, természetesen inkább a II. Vi-
lágháború előtt.

Két személy nevének viszont akkor is
ülett szerepelnie az utca és térnevek re-
giszterében: Petőfinek és Kossuthnak.

Pilisborosjenőn a rendszerváltást meg-
előzően, a legtöbb helységhez hasonlóan,
az akkori rendszer által preferált szemé-
lyekről is nevezetek el utcákat, de azért
alapvetően a magyar történelem és iroda-
lom kiemelkedő személyiségeit találhat-
tuk a névtáblákon.

A rendszerváltást követően az első
képviselő-testület hajtott végre utcanév
változtatást, pontosabban kezdeménye-
zett, mert végső fokon felsőbb hatóságé
a végső szó, akkor is, ha az esetek több-
ségében ez formális volt és az ma is.

E változtatások egy része^ azt gondo-
lom, máig erősen vitatható.

Nem vitatja senki, hogy a Marx teret
Templom térre változtatták vissza, mert
egyrészt ízléstelen volt a templom terét
egy egyházhoz nem kifejezetten kötődő
személyről elnevezni, másrészt régen is
Templom tér volt.

Nem kellett volna viszont a fürdővíz-
zel együtt a gyereket is kiönteni. Felesle-
ges volt pl. a Meggy utcát Körte utcára,
vagy a Fenyő teret Lucfenyő térre keresz-
telni.

Számomra a legfájdalmasabb a Dózsa
György út átváltoztatása Fő útra, még ak-
kor is, ha régen Fő út volt a neve.

Dózsa Györgyről valamennyien tanul-
tunk legalább az általános és középisko-
lában, vannds akik az egyetemen és a fő-
iskolán is.

Dózsa kétségkívül az előző rendszer
kedvelt személyiségei közé tartozott, de
minden XX. századi rendszer és irányzat

hősnek tekintette. 1934-ben Dózsa féle
parasztháború 420. évfordulóján Horthy
Miklós kormányzó avatta fel a ma is lát-
ható monumentális Dózsa szobrot a bu-
dai vár alatt.

1998-ban a MIEP választási plakátjain
szerepelt. Ennyit Dózsa kommunistasá-
gáról, mert sajnos akkor ezzel is indokol-
ták a váltást (hivatalosan persze nem).

Említhetném Stromfeld Aurél tábomo-
kot is, atínek nagyban köszönhető, hogy
Magyarország délkeleti határai ma nem
Szolnoknál, hanem Gyulánál vannak.. .

Itt teljesen mellékes, hogy Stromfeld a
Tanácsköztársaság katonája volt, falunk-
hoz azonban kötődik a menedékház ré-
vén, ahol egy ideig tartózkodott.

Nem igazán akarok beleszólni az előző
testűlet döntésébe, de ha már egyházi sze-
mélyekröl nevezünk el utcákat, akkor
olyanokról kellene, akik Pilisborosjenő-
höz is kötődnek és logikusan állnak egy-
más mellett.

Mindszenty József mellett , vélemé-
nyem szerint más esztergomi érsekekről
is kellett volna utcákat elnevezni, akik
Püisborosjenő érsekei is voltak: pl. : Páz-
mány Péter, Fráter György, Serédi Juszti-
nián stb.

Azt gondolom, hogy az utcanév regisz-
ter alapvetően jó, de néhány helyen az
említettek figyelembevételével módosítá-
sokra szoml.

PappÁkos

FELHÍVÁS!
400 TANÓRÁS ANGOL ISKOLAÉV TANFOLYA

Alap- és Középfokú 'C' típusú nyelwizsga-előkészítő
(írásbeli és szóbeli)

Munkanélküli segélyen és GYES-en lévőknek, ill. főállású anyáknak a
Munkaügyi Központtól támogatás kérhető e tanfolyamokra, a támogatás
mértéke a tanfotyam összköltségének 90%-a.

Létszám

D 9-15fő/csoport

Szint

D Kezdőről alapfokra
D Alapfokról középfokra

Időtartam

0 5 hónap (2003. szeptember
15-2004. február 10.)

Intenzitás

C] Hétfőtől péntekig minden
nap 8.30-tól 11.45-ig

Tanítási szűneti napok
D Október 23, December

24-26., 31.. Január 1-2.

További információért hívja az English Center Nyelviskolát a (26) 30-10-10-es
tetefonszámon, vagy érdeklődhet az engtishcenter@mail.datanet.hu cimen,
iiletve a (26) 319 130faxszámon is.

Balogh Zsuzsa
ügyvezető igazgató

/[ATŐR MŰVÉSZEKNEK ÉS HOBBISTÁKNA

rben kiállítás nyüÍk a Művelődési Házban azoknak a munl
ik kedvtelésből foglalkoznak valamelyik művészeti ággal. i
íddig négyen jelentkeztek festménnyel, valamint egy-egy
uzéssel, fafaragással, és iparművészeti táblával. Várjuk t<
kedvű falunkbéli jelentkezését. Bármilyen alkotással be
3zni ezen a tárlaton, ahol az egyetlen kikötés a pilisborosje
Jelentkezni az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában

. első hetének végéig.
Kulturális és Sport Bii
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Kati^iéMi
^ézmMvestáborúí
"2003. júl. 7-11-ig nekem is alkal-

mám nyílt részt venni a hallomásból
már jól ismert, de még sosem próbált
kézműves táborban a "virágos" Kati
néninél. Oröm volt nézni és segíteni a
sok apró és nagyobbacska gyermek
szorgos munkáját, ahogy lelkesen so-
dorták, csomózták és fonták a szám-
talan karkötőt, szőtték az öveket, a
csodás virágképeket. Készült itt ta-
risznya, féldrágakőből fülbevaló, füg-
gő, kitűző. Ha pedig megéheztünk,
mennyei finomságokkal tömhettük
meg bendőnket. Aki nem hiszi, jövő-
rejárjon utána!"

"Ezen a nyáron is csináltunk a gye-
rekekkel kerámia-, illetve cserépfes-
tést, gyöngyfuzést, virágszövést stb. De
volt újdonság is: ékszerkészítés és
üvegfestés is. Szerencsésnek érezhet-
jük magunkat, mert idén egy nagyon
érdekes ember jámlt hozzá a gyerme-
kek szórakoztatásához, Nagy Tibor
személyében. Egy kirándulás kereté-
ben tartotta ismeretterjesztő foglalko-
zását, így együtt tanulhatták és gyűjt-
hették az ásványokat, amiből később
ékszert is készíthettek.

Köszönjük a Pilisborosjenői Onkor-
mányzatnak, Szimet Géza bácsinak,
dr. Fáy Emesének, hogy idén is támo-
gatták a tábort.

Köszönettel: Sági Józsefné

Jött ma egy utcaifuvolás
s oly szép volt a dala, oly csodás,

hogy vitt, vitt, vitt bennünket, ahogy
tenger visz: nyíltak az ablakok

és nagy, kicsi mind a kapuba futott
s a kovács lecsapta a pörötyét,

s lángtarka kötényben az asszonyi nép,
a sok fagykék pici láb, topogva

mind visszatáncolt az aranykorba;
láng volt, boldog, tavaszbaborult láng

félóra hosszat ma az utcánk.
O. Sullivan: A fúvolás

Fordította: Szabő Lőrinc

A zene világnapja tiszteletére októbcr 3-án, pénteken zenedélutánt tart a Né-
met Nemzetisé^ Általános és Mővészeti Alapfokű iskola zenei tagozata.

ZENE-TEREM
16 órától zenei vetélkedő sok-sok nyereménnyel az iskola zenetermében.
18 órátől koncert a Muvelődési Házban.

Mindenkit szeretettel várunk!

2003. október 4-én

15 óra: Felvonulás a pilisbwosjenői
Fő út-Boaa út-Budai út útvonalon
történik.

- Vörösvári IQúsági Fúvós zeaekar,
Német Dalkör tagjai,

- Kcrekes egaittes néptáncosai
- Urömi kézilabdás lányok
- Borosjenői sportolók
- Űrömí Őröm néptánc mfihely tagjai
- Bcm néptánc együttes tagai
- Ezüsthegyi Borosgazdák

lovasok, szekerek, tfizoltók, népvise-
Ictbe öltözött poigárok.

A három buszmegtiióban borkóstolás:
1. &itnyányi Attüa borosgaada
2. Me^yesi János boroagazda
3. Gábeli György borosgazda

1638 éra: Kulturális bcmutatók, fel-
lépncfc
- Vörösvári I^úsági Fúvós zenekar
- Kerekes együttes
- Német Nemzetiségi Dalkör
- Ürömi Ör&m Néptánc muhely
- Kewlyhegyi Ma^ar Dalkör
- Bem néptánc e^üttes

Ezosthegyi Boros gazdák Da&öre
- Ex UÉZ. koncert

28 ora: Hagyomáüyos szüretí bál

Mindenkit szeretettel várunk!

Ölffitfflélieii (Intsztwduttoál) méteráru, rNdáru, lakástextil, (tjvatáru, vtHamssság, ijwcikk, liarltácsárui Fuggtoyvarras, alakttás,
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Ths Power of Oreams

WUMQ Aca> itt-r. iwauB*

TETOCENTRÜM

Hagyományos és szeglemezes
tetőszerkezetek kivitelezése

és forgalmazása.

Fűrészáruk, tetőfedő anyagok és
egyéb minőségi építőanyagok

széles választéka.

Méretrevágás, gyalulás,
impregnálás, házhoz szállítás.

Folyamatos akciók, kedvező árú
szolgáltatások.

ABNVidejealatttovábbi
kedvezményekkel várjuJí minden

kedves Vásárlónlsat!

2083 Solymár, Kűlsővasút út 3369.
Tel. /Fax: (26) 363 042 és 363 043

www. grandacs. hu
grandacs@axelero. hu

Nyiíva-. H-P 7-17, SZo, 7-12.

AZÜJ - - MEGÉRKEZETTJ

... és meatekinthetSlt a Honda 2003^8 úldonságal iss

- ax S ̂ itós OhriG 1W UE-s tflaw.hnotona//

- anaw>lltwű'lfsse3!-999. 0Wf!<^*tl
a mogáJuM 4 <^tés CMc/

eres R

AwrówAz

1037 audaisert. Bcuttr u. 4>-<e.

Tel./fax: W^W.78 Tet. : - 3-22-22; 3W8-13-1é

-mail: hondtftnnoAixelero. u

: v/WtW.hoatí^nno. hu

Konténeres szállítás
SZOMORAJENŐ

teherfuvarow

Telefon:
06-309 427. 922, 06-309 846.062

a Fő űt ̂7-benr
kedves vendégeinket hétfő kivételével

i hét minden napján.

^UTÓV
REL S

MINDEN GÉPJÁRMŰ TÍPUSRA

Eperjesi Attila - Pbjenő, Fenyő u. 11.
Telefon: 06-26-336-591;

08-30-248-89-13

Szobafesto, mázoló, tapétázó
s

1-26-3^6-218, 06.30-992-6661

HIRMONDO

Q cJQSBSQMQSSMSSSBn ygs@M@S@S@SS@ESS@MBS@SST:l Q

Í ANYÁRÜTÓLEGFORRÓBBAJÁNLATAASUZUKIRÓMAITÓL! Í

í!

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelős tíadó:
A képviselő-testület Kttlturális és Sport Bizottsága

F6szertesztő' Görög Athéna

Szerkesztffbizottsig-
ár. Fitít Istvaa, Kere&ztessy Péter, Kozáry Vilaos

A szerbe>zt8síg etae:
2097 PilBfaorosjeitö, Ezüstbegyi út 26.

E-mail: jaedianat@maii.datanet.hB

Tipográfia és nyomdai nunkált: Római Bt.

Megeteniic- havonta, iapaárta minden hőmp 25-én

Engedélyszán: 3.4.1/463/2/1999.
Terjesai a Mafyai Posta
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1
1
1

1
1
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Uj Suzuki most 10% befízetésétol,
használt autó pedig befízetés nélkül az Oné lehet,

amíg a raktárkészlet tart!
Ráadásként most minden új autó vásárlónk teli tankkal viheti el autóját!

Jöjjön, érdeModjön, mert lemarad!

Uj és használt gépkocsikra kedvezményes CASCO díjak!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

1
1
g

!
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Képviselőként és bizottsági elnökként nap
mint nap szembesülök azzal, hogy a műszaki
fejtesztések területén falunkban tapasztalható
évtizedes lemaradást mennyire nehéz ledol-
gozni. Az általam vezetett bizottság tagjai ren-
geteget dolgoznak azon, hogy ezt az infrast-
rukturális deficitet mindannyiunk javára meg-
változtassák. Sok-sok előkészítő munka után
érünk el kisebb-nagyobb eredményeket, me-
lyekről most és ajövőben is tájékoztatom, illet-
ve tájékoztatni fogom Onöket, falunk lakóit.

Június végén leégett a tűzoltószertár mellet-
ti épület, s vele együtt megrongálódott az orvo-
si rendelő elektromos hálózata is. Dönteni kel-
lett, marad a drága vülanyffités, vagy vállaljuk a
gázbevezetéssel járó többlet terheket, s így a ki-
sebb fűtésszámlát. Logikusan az utóbbit keflett
volna tenni, de tudva azt, hogy jövő évben meg-
kezdődhet a kétfunkciós épület beruházása,
melyben helyet kap az új orvosi rendelő is, ezért
nem támogattuk a bontásra szánt épűlet gázzal
való ellátását. A képviselő-testület szeptember
25-én döntött az orvosi rendelő fűtéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges elektromos hálózat
helyreállításáról, s a munkák elvégzéséhez
l.OOO.OOO,- Ft összeget biztosított. Nagyon re-
mélem, hogy megfelelő gondossággal a késede-
lem ellenére is helyre lesz állítva az elektromos
hálózat, s a fűtési szezon kezdetére lesz fűtés az
orvosi rendelőben.

Tűzoltóink egész nyáron - szinte minden
nap, volt mikor naponta több akalommal is -
küzdöttek a szándékos gyújtogatás okozta er-
dő tüzekkel. A kemény és áldozatos munka
nem csak őket tette próbára, de eszközeiket
sem tímélte. A képviselő-testület szeptember
25-én úgy döntött, hogy gyorssegélyként esz-
közpótlásra 500.000,- Ft támogatást nyújt a
Tűzoltó Egyesületnek. Tennészetesen anyagi
eróforrásainkhoz képest a későbbiekben is tá-
mogatni kívánjuk. a Tűzoltó Egyesület falunk
létéért és biztonságáért végzett áldozatos tevé-
kenységét. Megragadom az alkalmat és ezúton
köszönöm mindannyiunk nevében a Tűzoltó
Egyesület tagjainak és minden, tűzesetnél ott
lévő önkéntes és hivatásos tűzoltónak, a falun-
kértvégzett kiváló munkát!

Üj jegyzőnk eredményesen pályázott, mely-
nek eredményeképpen végre lesz saját honlap-

ja az Onkormányzatnak és a Polgánnesteri Hi-
vatalnak. A honlap készítése már folyik, remé-
lem kb. egy hónap múlva már az érdeklődők
konkrét információkhoz juthatnak elektroni-
his úton is a bizottságok és a képviselő-testü-
let munkájáról, s egyéb közérdeku adatokról a
www. ilisboros'eno.hu honlap megnyitásával.

A RDSL INTERNET kiépítésére szóló to-
borzás, a nyári szünethez képest sikeres volt,
ezért szeptember 25-én úgy döntött a képvise-
lő-testület, hogy az országban elsőként , egyen-
lőre 75 előfizetővel, - megvalósítja a Mikro-
web Internet Kft. által nyújtott szolgáltatást.
A bemházást az előfizetők rendszerbelépési
díjából és további 2.000.000,- Ft, e célra törté-
nő felhasználásából kívánja az Onkormányzat
realizálni. Egyúttal elindul az őszi előfizető to-
borzó is. Az újonnan csatlakozókat 2003. de-
cember 15-ig fogadja az Onkormányzat. Az
előfizetői belépési nyilatkozatot és a belépési
díj befizetésere szolgáló csekket a Polgánnes-
teri Hivatal Ugyfélszolgálatán vehetik át a be-
lépni kívánók.

Kétszeri pályázatkiírás és hosszú értékelési
eljárás után szeptember 25-én úgy döntött a
képviselő-testölet, hogy a jelenleg előkészítési
és terveztetési fázisban lévő műszaki fejleszté-
seink bonyolítására és műszaki ellenőrzésére
megbízza a pályázaton nyertes TABCO Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft-t. Aláírásra került
az a szerződés a PRO URBE Kft-vel melynek
révén megfelelő tervek birtokába kerülünk ez
év december 15-ig, a falu útjaival kapcsolato-
san. Reméljük, hogy ezekkel a döntéseinkkel
elő tudjuk segíteni műszaki fejlesztéseink fel-
gyorsítását.

Településfejlesztési feladataink közül ki-
emelten foglalkozunk az MO veszélyének elhá-
rításával. Ennek keretében szeptember 25-én
úgy döntött a képviselő-testület, hogy az MO
autópálya vagy autóút, út, gyorsforgalmi út
nyomvonalának észak, észak-nyugat irányú
építését falunk közigazgatási határán belül
nem engedélyezi, s nemjárul hozzá terület-fel-
használási engedély kiadásához sem. Ez a tila-
lom vonatkozik mind a felszíni, mind a felszín
alatti és feletti építményekre.

Orömmel támogattam, képviselő társaim-
mal együtt Kovács Györgyné és Bereczkiné

Szendrey Eva által a képviselő-testülethez be-
nyújtott kérelmet, miszerint az Onkonnányzat
a tulajdonában lévő ún. "Interpríma" telek te-
riiletén lévő használaton kívüli épületből az ar-
ra alkalmas szobákat ideiglenesen adja haszná-
latba az azt kérelmezo pilisborosjenői fiatalok-
nak. Kár, hogy a jobb híján az utcán csellengő
fiatalok befogadására ma még nem elég nyitott
és alkalmas a Művelődési Ház, de öriilök an-
nak, hogy lesz végre egy fedett hely, ahol meg-
felelő programok szervezésével biztonságos
együttlétet tudunk biztosítani gyermekeink-
nek. Képviselőtársaimmal arra törekszünk,
hogy a mostani ideiglenes megoldást követő-
en, jövőre egy i^úsági pinceklubot tudjunk
nyitni a pilisborosjenői fiatalok számára.

KaraArpád
ehiök

Műszaki, Bemházási, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság

íyflt levél képviselfflkhöz
Tények és reinények

Valódi tények
Megemléfcezés 1956-ról

Pilisborosjenfíért AIapítvány
Ismerked^ünk

Mindszent

NeBazetiség^ hírek
Sándor

Ez&sthegy kupa II.
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Az alábbi írásokat Kűller János polgármester úr utasítására, mindenféle változtatás
nélkül, eredeti formában kőzöljük.

NyíÜ levél Varsányi Zsuzsa és dr. Fiák István képviselőkhöz
és elsffsorban a Lakossághoz

A. rész

Egyes képnselStársaimnak megadatik, nekem nem hogy ugyanabban a lapszámban
reagáljak írásokra. Tisztelt Otvasók! Kérem ezért, hogy vegyék elő a szeptemberi Hír-
mondót!

]0 hónapig cáfolat nélkül hagytam a megjelent írásokat. Nem akartam, hogy az egy-
oldalú vádaskodás "adok-kapk"-ká változzon. A képviselőtestületet ugyanaz a falu vá-
lasztotta, mint engem polgánnesternek. Arra is időt akartam hagyni, hog' észrevegye az
oivasó, hogy ki az a néhány szerző, akinek tollából született eddig a Hírmondó terjcde-
lem döntő többsége.

Tisztelt Lakosság! A cáfolatok elmaradása oda vezetett, hogy az önkonnányzat hi-
vatalos lapjában sorozatosan valótíanságok látoaí nap'ilágot. M^elégeltem!

A szeptemberi Hírmondóba két cikket írtam. Az egyik a Citíusprop^m méltatlan
sorsáról, ezzel összefüggésben a képviselő-testöleti munka színvonalának kritikájáról
szóit. Erre reagálva dr. Fiák István 2 cikket is írt ugyanabban a lapban, tele igaztalan vád-
dal. A másik irásom az augusztusi szám ̂ eBeiskoIa" eímfi cüátének valótíaaságairél
szólt. "Válaszként" a kifogásolt állítások igazolása helyett újabb méltatían vádakat és
aem valós áüításokat ír Varsányi Zsuzsa.

Most "Btolszor" válaszolok, és minden áltításom bizonyítékaként liivatkozem azo-
kat a forrásokat, melyekbffl eBenőrizheti azokat az olvasó. Tisztelt Lakosság! Onöknek
joguk van betekinteni választott képviselőik és polgármesterüí munkáját dokumentáló
írott anyagokba, előteqesztésekbe, határozatokba, az űlések szó szerinti jegyzőkönyvei-
be. Kérem Önöket, éljeoek jogukkal, hogy megítélhcssék: egymásnak ellentmondó állí-
tások közűl melyík az igaz!

Sajnos terjedeiroesek a válaszok, nekem nem elég ,41Utani" valamit, bizenyítaBÍ
kényszerülök.

Ajövőben többé nem reagátok dr. Fiák Istv'án és Varsányi Zsuzsa irományaira a lap-
ban. Ha nem imak igazat, a következő számban a "tárgyról" írom meg a valóságot

KüllerJános

polgármester

"Utokzor" nyílt levél. Címzett: Varsányi Zsuzsa és a Lakosság

B. rész

Varsányi Zsuzsa: "Tények és remények":
a stüus a szerzőt minősíti.

1. Orülök az újabb 3 milliónak, megtisz-
telt volna vele On, vagy más jól-érte-
sült, ha nem az újságból tudom meg.

2. A Kiss-Zenede ajánlatában szerepelt,
hogy a központi iskolán kívül 2 iskolá-
ban tanít zenét és más művészeteket

alapfokon. EZ SZAMTALAN?
3. Az is benne volt az ajánlatban, hogy az

eddigi itt tanító, és más helyben lakó
zenetanárokat alkalmazza a Zenede,
de nem közalkalmazottként! Etkezési
hozzájárulás, utazási térítés, fizetett
nyári 2 hónap, 13. havi bér, stb. nélkül.
Igaz, kevesebb mint ötödrész önkor-
mányzati költseg mellett. ATOBBLET
NEM A ZENET TANULÓ GYERE-

KEK ÉRDEKE szempontjából fel-
merülő különbség! Varsányi Zsuzsa
képviselőt nem érdekli - s ez öreg hi-
ba - de sok lakost érdekel, hogy hova
megy el a pénz. (Az eddigiek ellenőriz-
hetők a Kiss-Zenede ajánlatát elutasító
19012003. (V 13. ) KT határozatból,
mellékelt előterjesztésemből.)

4. Kara úrnak a tiszteletem a költség-
csökkentési kezdeményezésért járt.
Arról nem ő tehet, hogy a megszüle-
tett határozat, melyröl a közölt ered-
mény? névszerinti szavazás történt,
többszörösen jogsértő. Ez a jegyző hi-
bája. JOGSZERUEN szeptember 11-
én intézkedtünk, költségvetési rende-
let-módosítással, TANEVKEZDES
UTAN! Megszavaztam. A rendelet-
módosítás csak annyi, amennyi 2003-

ban a zeneiskola miatt feltétlenül szük-
séges volt. Nem derül ki belőle, hogy a
márciusban ünnepelt O szaldós műkö-
dési költségvetéssel szemben már fél-
évkor meghaladja a hiány a 40 millió
Ft-ot. (Ellenőrzés: a megjelenő költség-
vetésben és a szept. 11-én elfogadott fél-
éves beszámolóban). A többi hiányt
okozó tétellel csak késobb módosítjuk
a költségvetést.

5. Nemzeti ünnepek megünneplésével
kapcsolatban a Varsányi által vezetett
Kulturális bizottságnak legalább akko-
ra felelőssége van, mint a Művelődési
Háznak. Az 0 általa is elfogadott Cik-
lusprogram szerint márciusban kellett
volna eloterjesztenie a nemzeti ünne-
pek megünneplésével kapcsolatos el-
gondolásait. Nem teljesült. (a feladat
ellenőrizhető a Ciklusprogramból) A
Műv. Ház vezetője állítja, hogy időben
postázta az aug. 20-i Meghívót, ezt a vi-
tát Vele folytassa le, Képviselőasszony!
Panaszolta azt is az igazgatónő, hogy
alapítványi titkárként helyreigazítást
kért az augusztusi "Zeneiskola" cikk
valótlan közlései tekintetében, Varsá-
nyi megtagadta a közlést. Bizonyítsa
dokumentumokkal az igazát az igazga-
tónő, mert első számú feiíétele a köz-
lésnek az "ellenőrizhető" valódiság.
Varsányi Zsuzsának nem kell a valótlan
állításait semmivel alátámasztani, nem
is tudná. (A levél az Intemeten megta-
lálható).

6. Ami az ünnepi beszédemet illeti, Var-
sányi Zsuzsa becsmériése után a tisz-
tesség azt kívánja, hogyváltoztatás aél-
kül megjelenjen, ha aktualitását vesz-
tette is. Mellékelem. Ahogy Varsányi
Zsuzsa magyar állampolgár létére
"aposztrofálja" a cikkben a Magyar
Köztársaság Alkotmányát, az ismét
csak őt minősíti.

7. Varsányi szerint nem igaz, hogy idén
többe kerül a Hírmondó, mint tavaly,
SŐT! Íme a számok: 2002. évi zárszám-
adás szerint a bevétel 428 eFt volt (hir-
detésből), a kiadás viszont 1315 eFt. Az
önkormányzat hivatalos lapja tehát
2002-ben 887 eFt-ba került a költség-
vetésnek, terjedelmes rendeletek, és
módosítások megjelentetésével együtt.
A 2003-as költségvetési előirányzat:
bevételre 500 eFt, kiadásra 2150 eFt-ot
tervez. Féléves időarányos tervszám és
a féléves beszámoló számai: 250 eFt
bevétel helyett 190 eFt, 1075 eFt terve-
zett kiadással szemben a tényszám:
1389 eFt. Az első félévben 312 ezer Ft-
tal került többe a lap, mint 2002 egész
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évben! És mire Önök olvassák a lapot,
már október közepe lesz. Képviselo-
asszony! IGAZ A "SÖT"? Ugy gondol-
ta, úgysem néznek utána az olvasók?
Válasszon! Vagy nem ismeri sem a
költségvetést, sem a zárszámadást,
melyeket elfogadott, vagy szándéko-
san állít valótlant. Egyik sem válik di-
csőségére! (Ellenőrizhető a Hírmon-
dóban megjelent Zárszámadásból és
Költségvetésből "Lapkiadás" soron, a
félévi tényszám a szept. 11-én elfogadott
féléves beszámolóból betekinthető).

8. Sajnálattal, de egyetértek azzal, hogy a
falu elhanyagolt, gondozatlan.

- 203/2002. (XII. 19.) KT-val döntött a
testület, hogy nem hosszabbítja meg
a falugondnok 2002-es szerződését.
Határozat utolsó bekezdése szerint

, Jogi, Műszaki Pénzügyi bizottság el-
nökei jan. 31-ig egyeztetik a felada-
tokat a volt falugondnokkal.

-A 22/2003. (I. 9.) KT-val döntött a
testület, hogy a falugondnoki teen-
dokre pályázatot ír ki, a pályázat tar-
talmi és szövegi részének elkészítésé-
re a Jogi bizottságot felkéri, határidő
jan. 30.

- A 112/2003. (ffl. 27. ) KT visszavonta
a decemberi határozat második for-
dulatát, (hogy a volt falugondnokkal
egyeztetik a feladatokat a bizottsági
elnökök).

- A 122/2003. (ffl. 27. ) KT visszavonta
a 22/2003 (I. 9.) KT-t, (ami szerint
pályázati kiírást kellett volna készíte-
ni a falugondnoki teendőkre.).

-A 310/2003. (VII. 24.) KT-vel úgy
döntött a testület, hogy ajegyzo mér-
je fel a falugondnoki teendőket és a
hó-eltakarítással kapcsolatos teen-
dőket, és szerezzen be árajánlatokat.
Határidő szept. 10.

A 310/2003. (VII. 24. ) KT határozott
arról is szól, hogy tífizetheto egy vál-
lalkozói számla, mert a földhivatali
tötárszemle elott egyszer mégiscsak
le kellett kaszáltatni! Ez az egyszeri
számla 10 ezer Ft híján épp három-
szorosa a volt falugondnok 2002.
éves havi díjazásának. Három hónap
alatt 2002-ben a falugondnok nem

fsier kaszált, és nem csak kaszált!
^T EZÉRT MOCSKOS A FALU!

9. Varsányi Zsuzsa képviselő, az önkor-
mányzati törvényt ismernie kell. Tud-
nia kell, hogy bírságolni a hivatal ha-
tósági jogkörének része, mely hatás-
körben sem a testület, sem a polgár-
mester nem utasíthatja. A gazdák a
jegyzonek tapsolnak, nem a polgár-

mestemek, hogy nem kellett bírságot
fizetniük. (Ellenőrizhető az önkor-
mányzati törvényből). A parlagfíi men-
tesítés egyébként mindkét választási
programban szerepelt, a "Kömyezet-
védelmi"-t is nevében viselő, vagy az
Egészségügyi bizottság okkal-joggal
terjeszthetett volna elő akár "Akció-
tervet", akár költségigényt. En biztos
megszavaztam volna, szívesebben köl-
teném erre a község pénzét, mint a hi-
vatal klimatizálására.

10. Kulturális és Sport bizottságtól, vagy
az Oktatási és Ifjúsági bizottságtól
volna elvárható, hogy előterjesztést
nyújtson be a drog és szex-oi^iák
megelőzésére. A Jogi bizottság talán
talál mezsgyét, amelyen haladva hatá-
rozhat, vagy rendeletet alkothat a tes-
tület az ügyben anélkül, hogy a sze-
mélyes szabadság sérthetetlensége el-
vét sértené és a büntetőjog területére
tévedne. Egy ilyen testületi döntés tel-
jesítését aztán számon lehetne kémi a
polgármestertől, vagy inkább a jegy-
zőtől. En nem találtam ilyenjogi lehe-
tőséget, ezért nem tettem ilyen tárgyú
előterjesztést. Van polgárorségünk,
van már helyben lakó rendor. Csend-
rendelet megszegéséért, közterületen
közszeméremsértésért - amilyen volt
a Kossuth téri pomóforgatás, ahogy
később értesültem - lehetne eljárást
indítani. Szömyülködés helyett az il-
letékeseket kell értesíteni. Könnyű
volna, ha a Hírmondóban mindig
megtalálható volna a hívószám,
MINT RÉGEN!

11. Az orvosi ügyeleti beosztás is benne
volt a lapban korábban, nem a polgár-
mester tette be se oda, se a rendelő
ablakba. A lap otthon van kéznél, ha
orvost kell hívni!

12. A tükrök felszerelésére, de bármi más
apróságra csak akkor intézkedhet
Pilisborosjenőn a polgármester, ha
keretet kap rá. Az SzMSz szerint
EGYETLEN NLLER fólött nem ren-

delkezem, szemben több bizottsággal.
(Ellenőrizhető a hatályos SzMSz-ből).

13. Képviselőasszony és Fiák úr is hol az-
zal vádol, hogy mással sem foglalko-
zom, csak a fejlesztésekkel, hol azzal,
hogy azt meg szabotálom. Egyik sem
igaz. Fiák úr nívósabban állítja a va-
lótlant két cikkében is, így ezt az állí-
tást Neki válaszolom meg.

14. Eros akarata van ajegyzőnek, amijó,
de nem ártana több törvényismeret és
némi hatáskörtisztelet és együttmű-
ködési készség is mellé. Munkáltatói
jogát korlátozó, törvényben biztosí-
tott egyetértésijogomat az első adódó
alkalommal megkerülte, a KOZIG hi-

vatalt a valóságnak nem megfelelően
tájékoztatta írásban, s onnan még így
is olyanválasz érkezett, ami az én iga-
zamat támasztotta alá. Nem írtam alá
az anyakönywezető kinevezését, s
ebből lehetnek gondok a későbbiek-
ben, ha ajegyző nem korrigálja ajog-
sértését. (Varsányi cikke csak szept.
1-je után íródhatott, előtte nem tud-
hatta, hogy 1-én nem írtam alá az
anyakönywezető kinevezését. Milyen
érdekes, ennek ellenére belekerült a
szeptemberi lapba!).

15. Valótlan állítás: hogy azt írtam volna
választási programomban, hogy ké-
szek az utak tervei. Volt - és van - el-
vi engedélyezett tanulmányunk a fel-
színi víz rendszerről. Együtt készült
vele egy Megvalósíthatósági Tanul-
mány, mely típus útszerkezeteket
adott és az összes út (utca, köz) szi-
lárd burkolására is adott költség-
becslést, az árokrendszeren túl. (El-
lenőrizhetőség: a K+K nevezett tervei
megtalálhatók a hivatalban, választási
programom Onöknél). Ezen kívül ír-
tam egy megkezdett tervezésröl a fa-
luközpontot elkerülő útra. Az elkerü-
lő út tervezési folyamatának elozo
ciklusban kezdését bizonyítja a:
-34/2003. (I. 30.) KT határozat is,

mely ezen tervezési munkát felfug-
geszti, hogy a Műszaki bizottság tár-
gyalja újra a problémákat és febr.
28-ig terjessze elő javaslatát. Nem
teljesült.

-125/2003. (III. 27.) KT határidőt
módosít ápr. 30-ra. Itt már csak a
polgármester a felelős, a bizottság
nem szerepel.

-232/2003. (VI. 5. ) KT an-ól szól,
hogy a tervező nem teljesítése miatt
mondjuk fel a szerződést.

-286/2003. (VII. 3.) KT arról szól,
hogy a 232/2003 (VI. 5.) KT-t vissza-
vonja, mert tévedésen alapult, ösz-
szekeverte a határozati javaslattévő
a Landriát és a SZEK-TERV-et.

A 286-os KT ezek után arról szól,
hogy a polgármester - ki más? - érje el a
közös megegyezéses szerzodésbontást.
(Minden nevezett határozat betekinthető).

Itt most ennyit az utakról és Varsányi
Zsuzsa tény-állításainak igazáról.

On azt írja "tísszeru"-en viselkedem.
Ön, Képviselőasszony, ellen(em)ben
"nagyszeruen"! Ezért is viselem olyan
nehezen, hogy nem én vagyok álmai pol-
gármestere.

KüllerJános
polgármester
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"Utolszor" nyüt levél. Címzett: Dr. Fiák István és a Lakosság

C/l. rész

Dr. Fiák István: "Valódi tények": A
267/2003. (VII. 3.) KT így szól: "Pilis-
borosjeno önkormányzat képviselo-testü-
lete (11-ből 11 igen szavazattal) úgy dönt,
hogy a PRO-URBE Kft. ajánlatát a beru-
házási költség 2,5%-os tervezési díjjal fo-
gadja el. (Felszíni vízelvezetés, átháló-
zat). Felelos: polgármester, határido: jú-
lius 15."

"Valódi a tény", hogy van egy fenti ha-
tározat. Csakhogy:

- Szerződéstervezet kelte aug. 7.
- Pénzügyi, Műszaki és Jogi bizottság

szept. 3-i közös bizottsági ülésének
napirendjére vették fel a tervezet
megvitatását. Nem tái^yalták.

- Szeptember 9-i ülésén a Pü. bizott-
ság tárgyalta.

- Szeptember 10-i Jogi bizottsági ülés
napirendjén szerepelt, ám a bizottsá-
gi ülésen a népes bizottságból 2 fő
jelent meg, határozatképtelenség
miatt elmaradt.

-Szeptember 11-én dr. Fiák István
írásban kérte a napirendre vételt.

- A rendkívüli képviselő-testületi ülés
helyesen döntött, elfogadta legsúlyo-
sabb ellenvetésemet. Véleményelté-
réssel visszaküldtük a szerződéster-
vezetet. (347/2003. IX. 11.) KT hatá-
rozat) Nem maradhatott a szerző-
désben, hogy a koncepciótervet kifi-
zetjük, (több, mint 2 millió Ft), de
nem rendelkezünk vele, az a PRO-
URBE szellemi tulajdona marad, s
csak egyszeri felhasználásra szállítja
le. Ha a tervezet szerződéssé vált
volna, akkor vagy kidobtuk a kon-
cepcióterv árát az ablakon, vagy ele-
ve lemondtunk minden jövőbeni fel-
színi víz és út tervezési munka verse-

nyeztetésérol. Ilyen szerzodést nem
lettem volna hajlandó aláírni. Eti-
kátlan is volt a kitétel, mivel a PRO
URBE adatszolgáltatásul kérte a
K+K elvi engedélyes, tehát hibátlan
tervét, amellett, hogy az ő koncepci-
óját rajta kívül más nem használhat-
ta volna!

- 18-án visszajött a szerződés, a javí-
tást elfogadták. Igy a szerzodést
szeptember 18-án aláírtam.

Itélje meg az olvasó, hogy a határozat
szerinti határidő teljesíthető volt e, vagyis
én szabotáltam e a végrehajtását? A cikk
írásakor mindazt tudta dr. Fiák István,
amit a fentiekben az olvasóval ismertet-
tem. fadta tehát, hogy igaztalanul vádol,
hiszen a nekem aláírásra szabott határidő

után közel 2 hónappal vette a testület na-
pirendre a szerzodéstervezetet. (Betekin-

tési jogukkal élve minden állításom igazá-
ról meggyőződhetnek).

Az már csak ráadás - visszatérve a

"szabotált" határozat szövegére -, hogy
az a bemházási értékre vonatkozó 2,5%-
os tervezési díj-ajánlat elfogadásáról szól,
vagyis csakberuházási ütem tíviteli-enge-
délyezési tervezésére vonatkozhatna. A
szerződés, amit szeptember 18-án aláír-
tam, koncepció tanulmányra vonatkozik,
így tervezési díjának semmi köze sincs a
fent szó-szerint idézett határozathoz. A
határozat tehát nem is arról szól, amit
rajtam számon kémek végrehajtásaként.
Sokkal közelebb áll a határozat szövege
ahhoz, amit sikerült az első szerződésből
kivetetni, hogy versenyeztetés nélkül,
minden jövőbeni tervezésre a beruházási
érték 2,5%-áért elígérjük a munkát a
PRO URBE-nak.

A lényeg az, hogy szept. 18. óta van
szerződés egy koncepciótervre, még, ha a
határozat nem is arról szólt! Akár szept.
7-én is aláírható lett volna, ha a 3 bizott-
ság szeptember 3-án nem csak napirend-
re veszi, hanem meg is tárgyalja.

Ami a fogadásunkat illeti: "Most már
képtelenség", - mondtam nyár elején -
"hogy 2003-ban út kivitelezés induljon."
On - Fiák Ur - állította az ellenkezőjét,
nem hallgatta meg érvelésemet, fogad-
tunk.

Képviselő Ur, én már terveztettem,
pályáztattam, valósítottam meg közbe-
szérzés-köteles bemházást. Sorolom a
minimális időigényét az egyes lépések-
nefc

- Döntés: O időpillanat, az On követe-
lése szerint júl. 15. Koncepcióterv:
59 nap, a szerzodés tervezet szerint.
(Már tudjuk, hogy több, de koráb-
ban nem tudhattuk. Az 59 nap az On
cikkében szereplő kondíciónak felel
meg.)

- Engedélyezési terv készítőt ismert-
nek, a szükséges adatszolgáltatást
késznek tekintem, idoigényét 0-nak
veszem, a részlettervezés indul a
koncepció tervszállításának napján.

- Koncepciótervnél a "dokumentálási
igény" messze kisebb, mint engedé-
lyezési tervnél. Szakhatósági előze-
tes állásfoglalások nagy időigénye
sem jelentkezik. Mégis, 22 mémök-
napos munkára 59 naptári napos
szállítási határidőt ígért a szerződés
tervezet. Vegyük tervszállítási határ-
időnek az első ütem kiviteli-engedé-
lyezési tervekre a megrendeléstol
számított 50-ik napot. (Irreális, de
ne vegyünk többet).

-Beruházás lebonyolító szerződés-
(tervezet)e szerinti tervzsűri összehí-
vása, lefolytatása 10 nap. Ertelmet-
lennek tartom, mert nincs jobb zsűri
az engedélyezésnél, ezt is 0-nak ve-
szem.

- Engedélyeztetésre benyújtástól a
szükséges létesítési engedélyek meg-
létéig 50 napot veszek. Még nem tel-
jesűlt eddigi gyakorlatomban, külö-
nösen vízjogi létesítési engedélynél,
de legyen ennyi!

- Engedélyes terwel lehet állami cím-
zett és céltámogatásért pályázni, de
ez lehet "átfedő" idő a közbeszerzés-
sel, idoigényét 0-nak veszem.

- Engedélyes terv birtokában (fedezet
megléte esetén) megjelentethetjük a
közbeszerzési kiírást. Az elkészítését,
és a hozzá tartozó, ámsítandó "Do-
kumentáció" készítés idejét 0-nak
veszem. (Többet is készítettem, leg-
alább 1 havi munka).

-A kiírás megjelenése beküldéstől
számítva jó esetben 2 hét. (Ha a lek-
tor nem talál hibát és nincs túl sok
hirdetmény).

- Kiírástól törvényi minimum a 40 nap
pályázási ido (Egy kivétellel, Id. ké-
sőbb).

- Kiértékelésre, döntésre a minimális
1 hetet számolom,

- Eredményhirdetéstől számítva csak 8
napon túl szabad szerződést kötni a
Kbt. szerint.

A konkrét esetben, tehát július 15-én
aláírt szerződés esetén (ami képtelenség
volt) 230 nap múlva, március 6-án köthet-
nénk legkorábban kivitelezésre szerzo-
dést, úgy, hogy számos, időigényes feladat
elvégzését O idővel kalkuláltam, több fá-
zist pedig szinte abszurdan rövid idő-
igénnyel vettem figyelembe.

Ha észrevette, Fiák Ur, a Ciklusprog-
ram 2003-as működési programrészében
szerepel a márcmsi elozetes hirdetmény a
Közbeszerzési Ertesítőben, mert ez az a
kivétel, amely esetben a 40 nap rövidűl 15
nappal, bármely az-éves kiírás esetén, s én
tavaly decemberben gondoltam erre a rö-
vidítési lehetőségre is. De nem adtunk fel
ennek ellenére előzetes hirdetményt!

Nem azért nem írtam alá a szerződést
júl. 15-én, hogy megnyerjem a fogadást,
hanem mert képtelenség volt. Ha lett vol-
na mit aláírni, akkor is csakjövő március-
ban lehetett volna kivitelezést kezdeni,
2003-ban nem!

Nem voltam sportszerű a fogadáskor,
mert én ezt tudtam. On miért tett úgy,
mintha meg volna győződve az ellenkező-
j'éról

KüllerJános

polgármester

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

"Utolszor" nyílt levél. Címzett: Dr. Fiák István és a Lakosság

C/2 rész

Dr. Fiáklstván: "Egy hamis tanúságtétel-
ről"

Ami a közöltek tényszerűségét ígérő be-
vezetőt illeti, az egész cikkem a válasz. A
szekrényekből kieső "csontvázakra", amivel
az egész előző testületet "minősíti" megalá-
zóan, nem vagyok hajlandó reagálni.

I. Ciklusprogram: Fiák úr azzal indokol-
ja a decemberi előterjesztés ellenére a késői
-júniusi - elfogadást, hogy a Ciklusprogram-
ból tímaradtak az általa felsorolt "humán"
teröletek. Az olvasók ismerik a "szabálytala-
nul" közzétett programot: "Alapelveken" és
összefoglaláson kívül 2 fejezet van: "Fejlesz-
tési" program és "Működési" program feje-
zetek.

A FEJLESZTESEK közül vajon a régi is-
kolaépület rekonstrukciója nem oktatási cé-
lú? A tomaterem nem iQúsági, oktatási és
sport-célú? Az óvodabővítés, vagy új óvoda
nem oktatás célú? Az önálló hivatal létesülé-
sével végre önálló Műv. Ház, vagy új Műv.
Ház nem kulturális célú? Az orvosi rendelő
nem egészségügyi célú? A Sportcentrum
nem iQúság, sport és egészségcélú?

Itéljék meg Onök, a Fejlesztési fejezetbol
kimaradtak e "humán" területek?

A MŰKÖDESI program fejezetben min-
den - Fiák úr által említett, "kimaradt" szak-
terület tevékenységét lefedő - állandó bi-
zottságnak ütemezett előterjesztése szere-
pel, ahol szakterületi koncepcióját elo kellett
volna teqesztenie. E tekintetben Dér András
képviselő úrral értek egyet, aki így fogalma-
zott: "a Ciklusprogram egy kőtömb, amit a
bizottságoknak kell kifaragni"! El kellett
volna fogadni a programot decemberben,
vagy januárban, és kifaragni! Ezt a bizottsá-
gok oly ann^'ira nem tették meg, hogy alpol-
gánnester asszony írásbeli felszóUtására, hogy
a koncepciójuk "program szintű" rövid kivo-
natát adják le, többnyire nem is válaszoltak,
nem, hogy teljesítették volna!

Nem igaz, hogy tartalmazta a 246, 2003.
(VI. 5. ) KT, programot elfogadó határozat,
hogy "egységes szerkezetbe" kell foglalnom
az elfogadott kiegészítésekkel a törzs-szöve-
get. Azt tartalmazta, hogy a kiegészítésekkel
együtt elfogadja a Ciklusprogramot. A ki-
egészítesek mellékelve voltak, a megjelent
Ciklusprogram betűröl, betűre megegyezett
az elfogadottal. Egyébként, ha az elfogadó
határozatban benne lett volna az egybeszer-
kesztés követelménye, akkor nem kellett vol-
na erről július 24-én külön határozatot hoz-
ni 323/2003. (VU. 24. ) KT számon!

Szerkesztőbizottság nem nyúlhat az elfo-
gadott szöveghez, a tördelés nyomdai fel-
adat. A jegyző tehát "postás" az ügyben, le-
adtam a nyomdának, hogy mielőbb megje-
lenjen. Ha ez vétség volt, akkor megérdemel-
tem, hogy nekem kellett a nyomdai és ter-
jesztési költséget kifizetnem.

Nem igaz, hogy azóta sem adtam le az
egybeszerkesztett változatot. Nem értettem
egyet ugyan a júl. 24-i határozattal, de júl. 28-
án, hétfőn, floppyn "kézbeadtam" a jegyző-
nek az "alaki" határozat szerinti változatot.

Erröl minden képviselőt - Fiák urat is-írás-
ban tájékoztattam, így azt sem mondhatja,
hogy nem tudta. Varsányi Zsuzsa szept. 18-i
keltezéssel "Tájékoztatót" írt, kiadó minősé-
gében. Azért nem jelenhetett meg a Ciklus-
program, mert a floppy-n, a főcím előtt sze-
repel egy olyan technikai oldal, ami a bete-
kintő szerkesztőt tájékoztatja arról, melyik
kiegészítést hol találja az "egybeszerkesz-
tett" változatban. (Elutaztam a leadást köve-
tően, és nem akartam kockáztatni, hogy "ne
találja meg", aki keresi, hogy melyik kiegé-
szítés hol épült be az "egységes szerkezet-
be".). Ez ugyan szerintem nem ok, hanem
ürügy, de, ha oknak fogadom el, akkor is lett
volna a "kiado"-nakjúl. 28 és szept. 18 kö-
zött ideje intézkednie ezen technikai oldal
törléséröl, ha a cél valóban a megjelentetés
lett volna!

Ami a "ciklusprogram hiányát" ellensú-
lyozni hivatott 39/2003. (1. 30.) KT határoza-
tot illeti, tartalmi lényegét idézem. A befeje-
zést azért nem idézem, mert olyan képtelen
feladatot adott a Pénzügyi bizottságnak, amit
én nem kérek Rajtuk számon.

Idézet: "Belterületi utak vízelvezetése és
építése; Bécsi dti járda, gyalogos átkelő, és
közlekedési lámpa építése, elhelyezése; Já-
tékcsarnok (egypályás) építése; Orvosi ren-
delő és Közösségi ház építése a volt
Interpríma területén; Polgármesteri Hivatal
a mostani Művelődési ház területén; Ugyfél-
szolgálati iroda újbóli muködtetése; Ovoda
korszerűsítése; Iskola régi épületének felújí-
tása (pályázat); Iskolaudvar rendezése; Ját-
szótér és Sportpálya építése". Idézet vége.

Abszolút irreális, hogy mindez a "fejlesz-
tés", (vagyis "beruházás") megvalósuljon
2003-ban. De azt akartam, hogy mozduljunk
ki a holtpontról, hát megszavaztam. Mi telje-
sült a Ciklusprogram 2003-as évi feladatai
helyett elfogadott 2003-as fejlesztési koncep-
cióból? Itélje meg az olvasó. Szerintem job-
ban tette volna Fiák úr, ha nem irányítja rá a
figyelmet erre a határozatra. (Tekintsenek be-
fe, ellenőrizzék áUításomat.)

II. Kár volt valótlanrajavítani a cikkem-
ben szereplő darabszámot a határozatok szá-
mát illetően. Nem mintha a 370 db határozat
sokkal nagyobb dicsőség volna, mint a 398
db, de mivel részletezi is az összeadást a "té-
nyek legjobb ismeröje és publikálója", kény-
telen vagyok leírni, amiről bárki meggyőződ-
het: 2002-ben az új testület első - nov. 4-i -
határozata a 147-es számot, a dec. 19-i utol-
s6 pedig a 211-es számot viselt. Ez nálam
nem 36, hanem 64 db, így az összes nem 370,
hanem 398 db, de már Varsányi is írta, hogy
a számtan nem erösségem!

Az elso pöttyös bekezdésröl minden fon-
tosat elmondtam a "Valódi tények" kapcsán.
Itt csak annyit jegyzek meg, hogy, haszáz
cikkben is leírja még Fiák dr., hogy szabotál-
tam a határozatot, attól az még nem válik
igazzá. Az viszont "tény", hogy rögzülhet az
igaztalan vád az olvasó tudatában ezzel a
technikával.

A második pötty megint egy mintapélda.

268/2003. (VII. 3.) KT szerint "meghívásos
pályázatot" kellett volna kiírnom a kétfunk-
ciós épület terveztetésére. Felelos a polgár-
mester - senki más! - határidojúl. 15. Eddig
ténx, amit Fiák úr ír.

i, de az olvasónak nem kell
tudnia, ezért mégis leírom: a "meghívásos
pályázat" nem azt jelenti, hogy meghívókat
kell kiküldeni, hanem azt, hogy a kiírt pályá-
zaton csak a "meghívott" pályázók vehetnek
részt. Még a közbeszerzési eljárások között is
ritka, és különös indoklást igényel, de, hát
nem én fogalmaztam a határozati javaslatot.
(Ellenőrizhető a közbeszerzési törvényből és a
268-as határozatból).

Hogyan lehet "meghívásos" pályázatot ki-
írni tervezők számára meghatározatlan tar-
talomra? Mutasson egyetlen olyan anyagot
Fiák úr, akár vázlatot, akár szöveget, akár el-
helyezni kért funkciók felsorolását, bánnit,
amiben legalább az szerepel, hogy hollegyen
és mekkora legyen a kétfunkciós épűlet, mi-
lyen szerkezettel, hány szinten? Hogy leg-
alább 10-milliós közelítéssel megsaccolhassa
azt a beruházási értéket az ajánlattevő, ami-
nek tervezésére pályázik!

A Ciklusprogramban van emlíh'e ilyen
kétfúnkciós épület-változat az óvoda és mel-
lette lévő üres telken. De akkor előbb az új
óvoda terve - és megvalósítása - szükséges.
A 2003-as - már fent idézett - fejlesztési terv-
ben van az Inter-príma helyén kétfunkciós
épület, de rendeltetése "orvosi rendelo és
Közösségi Ház." (Erre sem volt egyetlen mű-
szaki adat sem mellékelve). Ez esetben azon-
ban a bontási tervek is szükségesek.

Műszaki, Területfejlesztési, Beruházási és
Környezetvédelmi bizottság kvalifikált, és
építészmérnök kültaggal is segített csapata
helyett a polgármestemek kell -egyedül - ki-
találni a műszaki tartalmat és, hogy mely ter-
vezőket hívja meg? Az olvasók is úgy gondol-
ják, hogy ez polgármesteri feladat? Még azt
is tudni kell ehhez, hogy polgármester nem
adhat feladatot bizottságnak, csak testület,
így nem is kérhettem segítséget.

A legjobban mégis a murvabányával kap-
csolatos vád sért! A Ciklusprogram működé-
si programfejezetében van egy 2003 nyári
előterjesztésem ütemezve az "útépítési költ-
ségek jelentős csökkenthetőségéről". (De-
cemberben nem írhattam a, bányáról, még
csak puhatolóztam akkor. ) Eszrevettem egy
lehetőséget. Elővételi jogunk iránt érdeklő-
dött az eladó a jegyzőnél. Elővételi jogunk
ugyan nem volt, de úgy láttam, nem kizárt,
hogy vevővé váljunk. Konzultáltam hatósá-
gokkal, előzetes helyszíni bejárásokat szer-
veztem, előterjesztettem elvi egyetértésért.
Megkaptam. Vételi szándékot jeleztem, ár-
tárgyalásokat folytattam Marosi úr segítségé-
vel, stb., nem részletezem. Nem könnyen, de
megszületett a vételröl a 289/2003. (VII. 3.)
KT határozat. Magyar Geológiai Szolgálat el-
nökétől beszereztem az ásványvagyon adatok
hatósági bizonyítványát, Magyar Bányászati
Hivatal elnökével, Szolnoki Bányakapitán-
nyal konzultáltam.

Intézkedtem, hogy minél elobb szerződés-
tervezet álljon rendelkezésre. Az eladó ingat-
lanforgalmazó, így a VII. 3-i, csütörtöki dön-
tés után hétfőn, kézben hozta a tervezetet.
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Azonnal továbbítottam a Jogi képviselőnek
véleményezésre. Nem vállaltam fel, hogy
"ellenérdekű féllel" készíttettem el a szerző-
dést, és még csak nem is véleményeztetem
Czugler úrral, holott az ő feladata a szerző-
dés-szövegezés. (Legalábbis Fiák úr ezt vála-
szolta, amikor több - dr. Fiák által készített
- szerződéstervezet után egy soron követke-
zőt sürgettem.)

Kértem Czugler urat telefonon, sürget-
tem írásban, kérésemre a jegyző is sürgette.
Csak nem jött a vélemény! Az eladó írásban
felszólított, és kilátásba helyezte, hogy elálla
szerződéstől. Jogi vélemény nélkül, aug. 15-
én aláírtam a szerződést. Nem nekem tartott
a "2 oldalas szerződés" aláírása hat hétig, ha-
nem Czugler úmak a véleményezés ennél is
tovább!.

Méltánytalan, hogy Fiák úr kisajátítja a
maga és a testület nevében a murvabánya
döntést, és engem lustasággal vádol! Nem
mondhatja, hogy mindezt nem tudta, min-
den képviselőt írásban tajékoztattam arról,
hogy miért nem várhattam tovább a Czugler
véleményre, s hogy végül aláírtam a szerző-
dést anélkül!

III. Fegyelmim ügyében azok a tények,
amiket leírtam. Nem mondom, hogy nem
igaz, amit Fiák úr leír, csak azt, hogy, amit
kihagyott, az megváltoztatja a dolog érde-
mét. Igaz, hogy nem tudta volna a képviselő-
testület visszavonni a HESZT nov. 30-ig, de
nem is kellett volna. Sajnos ezt írásban csak
nov. 28-án igazolta vissza a KOZIG hivatal.
December 19-én elfogadtuk a módosított
rendeletet, majd kihirdettük. A fegyelmi - a
visszavonásm felszólító levél visszatartásáért
- januárban indult. Két vonatkozásban már
biztos, hogy jogsértő a fegyelmim, de teijes
választ a KOZIG-től akkor kapok majd, ha
végre beérkeznek a szószerinti jégyzőköny-
vek, mely űlések tárgyaltak a fegyelmimről.
Beküldési határidő törvény szerint 15 nap, az
utolsó ülés a tárgyban május 29 volt. Vissza-
térek majd az ügyre, ha befejeződik.

IV MO nyomvonal: Vitatható, hogy az
OTrT (Országos területrendezési terv-ról
szóló) törvény tartalmaz e nyomvonalat.
Szöveges felsorolásban szerepelünk, rajz-
melléklet nincs. Ha a törvény ellenében nem
lehetne belterületbe vonni, akkor változtatá-
si tilalmat sem lehetne. elrendelni ugyan-
azon törvény ellenében. Uröm a törvény el-
fogadása előtt, 2002-ben rendelte el a változ-
tatási tüalmakat. Az a dolgunk, hogy bizo-
nyítsuk, nem lehet törvényerejű az MO kör-
gyűrű zárásának minket érintő nyomvonala.
És dolgozunk is rajta különbözo módokon.
Fiák úr is én is, és mindenki. Eredmény még
nincs, de javul az esély.

Ami azt illeti, hogy miért a Malomdűlőt,
Budai Tégla Rt. területeket és a Kovács in-
gatlanokat vonta elobb belterületbe az előző
testület, mint a többit, nem tudok már újat
mondani a képviselonek azon kívül, amit ed-
dig írtam, mondtam, s amit ő maga is jól is-
mer, hiszen 3,5 hónap döntési moratórium-
nak és azóta eltelt fél évnek elégnek kellett
lennie hozzá, hogy áttekintse az iratokat!?

Alljon itt ismét, amit már a kampányban
is leírtam: az én családom a Lazarétben ér-
dekelt, nem a Malomdulőben. Jogsértő mó-
don nem hozattam volna a többi terület elé a

Lazarét belterületbe vonását, mert tisztessé-
ges vagyok. De, ha lehetőség lett volna már
2002 tavaszán a Lazarét belteriiletbe vonásá-
ra, szorgalmaztam volna nyilván, mert nem
vagyok a családom ellensége. Abban bizo-
nyos vagyok, hogy már régen belterületben
volna, ha pár hónappal később lettekvolna a
választások!

Végezetül: Az önkormányzat és a NeMO
civil szervezet minden lehetséges alkalom-
mal tiltakozott a Pilisborosjenőt érintő MO

nyomvonal ellen. Most azonban a Pest Me-
gyei, a Közép-magyarországi Régió és a Bp-
i Agglomeráció stratégiai és operatív tervei
érkeztek meg véleményezésre. Bizonyíthatja
a Műszaki, Területfejlesztési, stb. bizottság
és a Jogi bizottság dr. Fiák Istvánnal az élen,
hogy milyen professzionális ellenvéleményt,
elkötelezett tiltakozást kell adnia Pilis-
borosjenő önkormányzatának!

KüllerJános
polgármester

Atí a Pilisborosjenői Hínnondó októberi számának olvasásában idáig eljutott, az ke-
mény küzdelemmel átverekedte magát a poigármester úr általjegyzett augusztus 20-i, ok-
tóber 23-i beszédeken és a szeméiyes hangvételu, tanulságos írásokon, ezért jutalmat ér-
demel: eláruljuk neki a valódi szerző nevét. Valódi tények rovatunkban ezúttal bemutat-
juk polgánnester úr írásainak szeraőjét, élettársát, Kardos Antalnét. O már a korábbiak.
ban is megmen'tkezett a publikálás kétes örömeiben: legismertebb muve pontosaa egy
éve került a kedves olvasó kezébe "VIII. Parancsolat" címmel. Tiszteletre méltó az az
igyekezet, mety a hitvest próbálja kisegíteni a gondolkodás és az írás keserves kfnjaiból

Am a muakás hétkömapokon wm lehet helyettesíteni polgármester urat, s ekkor kö-
vetkeznek a szavak helyett a tettek vagy azok elmaradása. Polgármester úr kulön kíván-
ságára ebben a hóaapban sem maradnak valódi tények nélkül a kedves olvasók. Lássuk
mi történt - vagy mi nem - az elmúlt hónapban:

* Tény, hogy 2003. júniusában égett le sajnálatos módon a tözoltószertár meüetti
épület, s tény, hogy polgármester úr mind a mai napig képtelen volt gondoskodni
az élet- és balesetveszélyes épület lebontásáról.

. Tény, hogy 2003. júniusában ezzel az épülettel egyűtt leégett az orvosi rendelő fS-
tését biztosító elektromos hálózat is. Tény, hogy a Muszaki, Beruházási, Település-
fejíesztési és Kömyezetvédelmi Bizottság döntése alapján polgármester úr ajánia-
tokat kért be az orvosi rendelő futésének helyreállítására. Tény, hogy az ajánlatofc
2003. augusztus 15-én beérkeztek polgármester úrhoz. Tény, bogy polgármestcr ur
több mint egy hónappal később terjesztette ezeket az ajánlatokat a bizottság és a
képviselő-testület elé döntés céljából. Tény, hogy a képviselő-testület így csak 2003.
szeptember 25-én tudott dönteni az elektromos hálózat helyreállításáról. Tény,
hogy a több mint egy hónapos késedelem veszélyezteti az orvosi rendelő futésének
helyreállítását a futési szezon kezdetéig.

. Tény, hogy a képviselő-testület 2003. szeptember 25-én úgy döntött, hogy 75 előfí-
zetővel elindítja a Mikroweb Internet beniházást. Tény, hogy ennek hatására fa-
lunkban végre lesz széles sávú intemet hozzáférési lehetőség a jelenlegi piaci árak-
nál kedvezőbb díjért. Tény, hogy a rendszerbe 2003. december 15-ig újabb belépni
kívánó előfizetők csatlakozhatnak. Tény azonban az is, hogy a rendszer az előfize-
tők közötti intranet szolgáltatás igénybevételére is alkalmas. Tény, hogy a rendszert
számos más, az életminőséget javító adatátvitelre is fel lehet használni a későbbiek-
ben. Tény, hogy a rendszer az önkormányzat tulajdonába kerül, melynek következ-
tében az előfizetők nem lesznek kiszolgáltatva multinacionális cégek ár- és szolgál-
tatás-politikájának. Tény, hogy polgármester úr megvétózta a Képviselő-testület
ezea döntését. Tény, hogy a képviselő-testület 2003. október 09-én kéayteten tesz
újratárgyalni emiatt ezen döntését. Tény, hogy a falu fejlődése meUett elköteiezett
képviselők álláspontját polgánnester úr vétója nem volt képes megingatni.

. Tény, hogy 2003. szeptember 25-én a képviselő-testület úgy döntött, hogy két pályá-
zati kiírás és hosszú előkészületek után a TABCO Kereskedehni és Szolgáltató Kft-
t bízza meg az önkormány^at muszaki fejlesztéseinek bonyolításával és mfiszatí el-
lenőrzésévd. Tény, hogy ezzel a döntésével a képviselő-testület fel kívánta gfoiá-
tani az előkészűtetek és terveztetések alatt álló muszaki fejlesztések megvalósítását.
Tény, hogy polgármester úr megvétózta a képviselő-testület ezen döntését. Tény,
boyy a Képviselő-testület 2003. október 09-én kénytelen lesz újratárg'alni einiatt
ezen döntését. Tény, hogy afalu fejlodése mellett elkötelezett képviselők álláspoat-
ját polgármester úr vétója oem volt képes megingatni.

A fentiekből látható tehát, hogy polgármester úr még most sem kíván e^üttmnködai a
képviselő-testükt többségével falunk fejlesztésében. Ez sajaálatos, hátráltatő, de nem meg-
hiúsító körülmény, Ha minden fejlesztési döatésünket megvétóm polgármester úr, akkor
is foguk fejleszteni faiunkat mindannyiuiA éietmiaőségénekjavftása érdekében.

dr. Fiák István

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Félretéve minden szakmai ellenvetést, Küller János polgármester úr határozott kérésére az október 15-én megjelenő lapszá-
munkban előre közzétesszük az október 23-i, valamint közöljük az augusztus 20-án elhangzott beszédét is.

El LJBJBJBfEIBiaBIEJSJSIEJEfBIBISIBISISIBIEIBIEIBJBIBIBP B

I BIegemtókezés Augusztos 2R-r61 | egemfékezés
El üBIBJ3IEIBIBI3IEI3IEIBf@IBIEI3IBIEIBJEIBIBIBIBIEIE15P E

Tisztelt Unneplő Honfitársaim!

Ünnep volt és lesz, mert kell, hogy legyenek napok, melyek mások, mint
a többi.

Szakaszolják az időt.
Az űnneplés az emberhez, az emberiség lényegéhez tartozik, de külön-

böző emberek, népek és korok különbözőképp ünnepelnek. Vannak ünnepek,
melyek a befelé fordulás, mások az öröm, a felszabadult vigasság napjai. Van-
nak vallási és családi ünnepek, évfordulók.

És vannak ünnepek, melyek az együvé-tartozás szimbőlumai. A nemze-
ti ünnep több munkaszünetnél, több, mint egy nap, amikor rohanás nélkül sor-
ra kerülhet a háztartás a kiskert.

Nem otthon üljük meg nemzeti, állami ünnepeinket, keressük a többiek
telpntetét, kézfogását.

Ünneplőbe öltözünk és hangjaink összecsengnek fenséges nemzeti
imánkban. Himnuszunkban. Torkunk összeszorul hazánk történelmének vér-

zivataros századaira gondolva és eltölt minket az önérzet és méltóság felemelő
érzése, hogy: ... , ^Vnnyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva
bár, de törve nem, él nemzet e Hazán"

Államalapítő Szent István királyt ünnepeljük.
Tűzzel-vassal hozott római kereszténység, hősi nagyság és professzioná-

lis diplomácia tette országát az egykorú Európa részévé.
S azok maradtunk, európaiak, a kegyetlen századokban, tatárdúlásban,

világrengető háborókban, gyalázatosan megcsontítva, szétszaggatva, jogaink-
ban és javainkban megrabolva, elnyomva!

És európaiak vagyunk ma, ... itthon, együtt mi, .... a magyarok és a sok
nemzetiség, s együtt ....a nemzet elszakított, a Kárpátokon inneni.... magyar-
ságukat reménnyel őrzo részeivel.

"Haza a magasban, és a mélyben. " Határok felett a magasban átívelő és
összefogó koronajú, és a közös sorsban, azemlékezet és a lélek mélyén ka-
paszkodó gyökerű .... István népének életfája.

Vétkeinkért súlyosan megbűnhődtünk, mindenkit megkövettünk, kinek
valaha árthattunk. Ne feledjünk, de hagrfunk fel végre az önmarcangolással!

Szent István országa tiszta szenteket, tudományok géniuszait, művész-
zseniket, győzhetetlen bajnokokat, nagy szellemeket és csodás eredményeket
adott a vüágnak, az emberiségnek. Jogos büszkeséggel .. .várjuk el .. .a kijáró
megbecsülést!

Sok lélekgyenge behódoló, sok silány politikus felel a történelem
ítélőszéke előtt sorsunkért.

A kín mégis hősi erénnyé nemesült, elfogadta az áldozatot a Magyarok
Istene!

Az elnyomás elleni dac mindig adott erőt a fennmaradáshoz.
Történelmi a pillanat, európai csatlakozásunk új esélyt kínál, amivel

előre látón, bölcsen kell élnünk egyenként és államként. Nem szabad, hogy a
nagy olvasztótégelyben hagyjuk "elkevemi" mindazt, amit viharos evezreden
át s'ikerült megfartanunk! Nem bocsáthatjuk áraba, nem aj'ándékozhatjuk el,
ami őseink élete és halála árán vált jussunkká.

,^z nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért,..."
Miénk a múltunk, és ajövendőé az emlékünk, ... a hagyomány, az iden-

titás, a megtartott, átadott és őrzendő értékek. A magyar, a sváb, a tót, a rác,
acigáiy, azsidó....... ésmind,... őrizze, ami csak az övé! Csak ha minden szín
élénk marad, akkor lesz színes a szövet, s nem fakó rongy.

AIkotmányunk, államiságunk ünnepe ez a nap! A legfelsőbb törvény ad
keretet, szab korlátot a hitbélíparancson és lelkiismereten kívül az egyénnek,
a társadalomnak. Biztonságot, jogállamiságot garantál, - reményünk szerint
az európai csatlakozással szükségszerűen bekövetkező - módosulás után is.

És régőta az új kenyér ünnepe is ez a nap. Én gyönyörűnek találom, hogy
egyazon napon ünnepeljük az AIkotmányt és a Kenyeret.

A kenyér nem csak élelem. A kenyér tisztelete: a munka tisztelete, az on-
fenntartó és önzetlen ember tisztelete. A kenyér Krisztus teste. Az Úr nem kí-
mél ártól, aszálytól, de kenyeret ad, hogy megmaradj'unk.

Tisztelt Ünneplo Polgártársaim!

Államaiapító Szent István király és Alkotmányunk ünnepén a családfő
keresztet rajzol és megszegi az új kenyeret.

Gondolatban adjon egy karéjt itthoni nemzetiségeinknek, osszon szét
egyet a,minket újra befogadő Európa népei között, s egyet, - a legnagyobbat, -
CSALÁDUNK gondolatban nyújtsa a határainkon kívül élő testvéreknek!

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tisztelt Honfitársaim!

7956. október 23-i forradalom XX századi történelmünk dicsőséges 12 napja. Egy
ideig ránkfigyelt a világ, de magunkra maradtunk.

A üsztelet, az emlékezés jele házainkon a nemzeti zászló.
Onök közül sokan éltek a forradalom idején, gyalázatos elárulása és leverése napja-

iban. Én egy éves voltam akkor, ezért a megemÍékezeshez "1956 sajtója"-ból merítettem.
Nem volt még a média vüága a XX. század közepe. Még a fővárosiak is csak sok el-

lelt őra után erteUék meg, mi történik. A rádiókat kitették az ablakokba, hogy mindenki
hatlja, amit tudni lehet! Vtdéken 1-2 nap múha eszméltek az emberek, amikor teherautó-
kon megérkeztek a lelkes ifjak a fővárostól, a közelebbi egyetemi városokból.

A Kossuth rádióból az alábbiakat hallotta az ország népe a forradalom első óráiban:

Október23.

lOóra: "Többbudapestiegyetemen, ahogf erről már beszámoltunk, tegnap diákgyű-
lést tartouak Ezeken a gyűléseken elhatározták, hogy ma délután a budapestifiatalság né-
ma rokonszenvtüntetést rendez-a Lengyel Népköztársaság követsége előtt."

12 óra 53 perc: , ^4 közrend zavartalan biztosítása érdekeben a Belügyminisztérium
nyilvános utcai gyüléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez. Piros
László Belügymimszter."

14 óra 23 perc: "Piros László belü^miniszter a kihirdetett utcai és felvonulási tilal-
matfeloldja"

2S6ra: Gero Eriw beszéde, részletek

"Népünk ellenségeinek legfőbb törehiése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a
munkásosztály hatalmat, lazítani a munkás-paraszt szövetséget, megrendíteni népünk hitét
pártjában, az MDP-ben Igyekeznek lazítani a kapcsolútokat, ametyek pártunkat a Szovjet-
unio dicso kommunista pártjáhm., Lenin pártjához, a XX. kongresszus pártjához füzik... ".

"Pártszervezeteinkfegyelmezetten, teljes egységben lépjenekfel minden rendbontó kí-
sérlettel, nacionalista kútmérgezéssel, provokációval szemben. Pártegységgel a szocialista
demoh-áciáért!"

22 órei 3perc: "BwÍapesti fiatalok ma délután a Parlament elé vonultak. Az esti órák-
ban Nagy Imre elvtárs szólt a fiatalokhoz. Nagy Imre elvtárs jelenleg tárgyal az ijjúsági kül-
döttekkel és több képviselővel.

22óra 32 perc: ,yíz MDP Polilikai Bizottsága a hefyzet énékelésére és a teendők meg-
beszélésére azonnalra összehívja a Központí Vezetoséget."

Október 24.

4 óra 30perc: "Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink
elten és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend hetyreállítása érdekében továhbi
intézkedésig tilos minden gyülekezés, csoportosulás ésfelvonulás. A karhatalmi szervek uto-
sítást taptak arra, hogy arendelet megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépje-
nekfel."

8 ora 45perc: ,̂ 4 Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő biráshjdást
s népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények. .... tekintetében az egész országte-
rületére elrendell: a rögtönítélS bíráskodás hatálya alá eso buncselekményeket lialállal keU
büntetni. E rtitjelet nyomban hatályba lép."

9 óra 18 perc: "A belügyminiszter ma délután 14 óráig kijárási tilalmat rendel el."
12 óra 10 perc: "Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának

elnöke.

Budapest Nepe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érde-
kében ma Í4 óráig megszwitetik a harcot és leteszik a fegyvereiket, mentesühiek a stalúriális
eljárás alól...

Barátaim, Magyarok! Álljatok a kormány mögé! Bízzatok abban, hogy a mútt hibá-
in tanulva megtaláljuk a hetye s utat hazánk felvirágoztatására!"

13 óra 23 perc: "Hallgatómk kérdésére az aiabbiakban válaszotunk Ezek a swvjet
csapatok a Varsoi Szerződés ertelmében tartózkodnak Magyamrszágon.... Budapest Dolgo-
zói! Fogadjátok szeretettel barátainkat és szövetségeseinket!"

13 óra S4perc: "Néhányperc múlva két óra!Aki 2 óráig leteszi afegyvert, nem kerül
statárium elé!"

14 óra 8 perc: ,^4 stúdió épületébe behatolt támadók.. .
19 óra 50 perc: "Mi történt a Rádióban? Ebnondja riporterünk A kora esti órákban,

amikor klkes, fegyelmezett diákcsoportok tíintettek a Bem-szobomál, majd a Pariament elott,
a Rádió előtti szűk utca is megtelt fiatalokkal. A Rádió erkétyére Idtűzött mmaetiszínü aísztó-
vedy tapssal üdvözölték őket a Rádió dolgozói...

De ekkor még a párt és kormány kezén maradt a Rádió, és Kadár János beszédével
fotytatta adását. Csakoktóber 31-én szólalt meg úgy az adó a Kossuth-nóta után, hogy
'"Szabad Kossuth Rádio". Csak napok múlva került az ENSZ elé ügyünk. Addig és utána
sokan haltak a szabadságén sortüzekben, harcokban, vagy kivégezve. Sokakat zártak bör-
tönökbe, sokakat tettek testi, lelki, szellemi nyomorulttá.

A megemlékező ünnepségen tovább idézem a történteket a Kossuth rádió és az ímtt saj-
tó, egykorú napi és hetibpok segítségével.

A forradalom november 4-én elbukott, vérbe fojtották a szovjet tankok
Mindenszentek és halottak napján gyertyát viszünk a temetőkbe elhunyt

szeretteinkhez. Tartsunk meg egyet és november 4-én este gyújtsunk egf mécsest hőseinkért,
tegyük ablakainkba tíszteletükre, a róluk való megemlékezés jeléül.

KüüerJános
polgármester



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Pilisborosjenőért Alapítvány 2002. évi közhasznúsági
jelentés mérlegének és eredmény-kimutatásának főbb adatai

ja:

Mérleg

Megnevezés ezer Ft-ban
Befektetett eszközök 229
Forgóeszközök 543
Eszközök (aktívák) összesen 772
Saját tőke 772
Kötelezettségek __
Források (passzívák) összesen 772

Eredmény-kimutatás

Megnevezés ezer Ft-ban
Az összes közhasznú

tevékenység bevétele 1.660
A vállalkozási

tevékenység bevétele 21
Egyéb bevétele 376
Bevétel 1263
A közhasznú

tevékenység ráfordításai 1772

A Pilisborosjenőért Alapítvány cél-

- támogassa Pilisborosjenő kultu-
rális életét, előadások, képző-
művészeti bemutatók, hangver-
senyek szervezésével,

- segítse a jelenleg működő és a
jövőben megalakuló klubok,
szakkörök működését, különös
tekintettel az ifjúság szélesebb
rétegeit megmozgató közösségi
tevékenységre,

- a falu és közvetlen környéke ar-
culatának szépítése, fásítási, vi-
rágültetési akciók "a falu leg-
szebb utcája", "a falu legrende-
zettebb portája" versenyek szer-
vezése, célunk a falukép meg-
tartása,

- enyhítse a falu szociális gondjait
olcsó élelmiszer-és ruhavásár-
ral, a sok gyennekesek, a fiata-
lok és a nyugdíjasok támogatá-
sával,

-javítsa a falu egészségügyi ellá-
tását, különös tekintettel a meg-
előzésre és az egészséges élet-
módra nevelésre,

- közvilágítás, közbiztonság.

Ezeket a célokat fogalmazta meg
az alapító 1991 decemberében.
Mindezek célok megvalósítása érde-
kében muködik az alapítvány immár
13. éve. Az eltelt időszakban számos
feladat megvalósításában segítet-
tünk, többek között az Onök segítsé-

gével, akik támogatták és támogat-
ják folyamatosan az alapítvány mű-
ködését. Köszönet érte: Bereczkiné
Szendrey Eva, az alapítvány titkára.

Megjegyzés: A Pilisborosjenőért
Alapítványt (amely magánalapít-
vány) a Pest Megyei Bíróság PK.
62. 018/1992. szám alatt vette nyil-
vántartásba 1993. március 27-én.

Alapító: Bereczki Antal (2097.
Pilisborosjenő, Budai út 30.) A Pest
Megyei Bíróság nyilvántartása sze-
rint az Alapítvány Kuratóriumának
jelenlegi tagjai: Dr. Mészár Eva
(2097 Pilisborosjenő, Vincellér u.
60.), Bereczkiné Szendrey Éva (2097
Pilisborosjeno, Budai u. 30.), Küller
János (2097 Pilisborosjenő, Budai u.
32.)

UTAZÁS A SZEMPILLÁM MÖGÖTT... Csukás István zenés mesejátékának
bemutatóján vehetett részt iskolánk 21 tanulója - 150 Ft-os jegyárral - szep-
temberben. A Kulturális és Sport Bizottság ebben a színházi évadban is meg-
kapta a lehetőséget a Pesti Magyar Színháztól, hogy falunkból a felnőttek- el-
sősorban a Nyugdíjas Klub, valamint az énekkarok tagjai - 200 Ft-os jegyekkel
látogathassák az előadásokat.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK... A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola zenei tagozata felvette a kapcsolatot németországi testvérközsé-
günk, Steinheim - am Albuch zeneiskolájával. A steinheimi zeneiskola igazga-
tója, Lothar Behounek úr örömmel üdvözölte új intézményünket és biztosított
arról, hogy hamarosan közös rendezvényeink is lesznek.

KÖSZÖNET... Farkas István gyógyszerész úrnak, akitől egy felszerelt elsőse-
gély dobozt kapott a zeneiskola. Osztobányi Antalnak és feleségének, akik se-
gítettek az új hangszerek szállításában. Vízhányó Anikónak, aki a hangszerek
leltári száma nem könnyű felfestését vállalta. Körtvélyesi Tibornak, aki saját
házában biztosít egy helyiséget gyakorló teremnek, az igen zajos dobosok szá-
mára. Léderer Tamás szobrászművésznek, aki a zenei világnapon volt vetélke-
dőre ajándék kisplasztikákat készített.

EMLÉKEZZÜNK... Szeretettel vámnk mindenkit október 23-án, szerdán es-
te hat órára a Művelődési Házba, ahol ünnepi koncert keretén belül emléke-
zünk a múltra.

TESSÉK VIGYÁZNI... A lakásmaffia a mi falunkban is megjelent. Egy ház
ügyében már folyik a rendőrségi vizsgálat. Reméljük, több ilyen eset nem lesz.

KÖZLEKEDÉSI AKCIÓ... amelynek keretében nyolc fiatalt állítottak elő
szeptember 14-én reggel, az "egri vár"-nál volt éjszakai goa-party után. Mind-
egyikük kábítószer hatása alatt vezette autóját, illetve néhányuknál megtalál-
ták a kábítószert is.

ISMÉT ÉGETT AZ ERDÖ... Szeptember közepén újra lángolt az erdő. Nem
is egyszer. A Tűzoltóság vezetője elmondta: egyértelműen gyújtogatás történt
ezekben az esetekben is. A faluból azonban semmiféle feljelentés nem érke-
zett a rendőrséghez. "Így aztán nyomozni sem tudunk" - mondta el Galuska
László százados a budaörsi kapitányság vezetője, és ugyanezt erősítette meg
Péczeli Csaba rendőrfőhadnagy is, a pilisvörösvári kapitányságon.

A HÓNAP KÉRDÉSE: Polgármester úr! Miért nem tett feljelentést ismeret-
len tettes ellen a tuzesetek ügyében? Miért érdeke az, hogy soha ne kapják el
a gyújtogatót? Vajon kinek az érdekeit védi?

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Bozsódi Zsolt és Döbröntei Zoltán kezdeményezé-
I sére a ialunkban élő proíesszionális művészek kö-

zül huszan mutatnak be egy-egy művet legújabb al-
totósa* közül azon a táríaton, amelyik október 17-
én nyílik a Művelődési Házban.

TAsztalos Zoltán - Fotóriporterként évekig a magyar sajtóban
dolgoztam. Napi munkám során társadalmi, politikai, művésze-
ti és vallási eseményeken fényképeztem, de készítettem termé-
szetfotókat is. Több mint tíz önálló kiállításom volt itthon és kül-
földön. Feleségemmel és négy gyermekemmel 13 éve élek
Püisborosjenőn.
Bartha ̂ nes - Erdélyi zománctechnikával, limogesi zománccal
készítem képeimet és egyes tárgyakat is. / Tükrök, órák / Egyedi
ékszereimet kovácsolással alakítom, ezüstből, aranyból és éksz-
erplexybol, féldrága kövekkel. Teljes alkotói munkásságom ide-
jét Pilisborosjenőn töltöttem. Rendszeresen kiállítok itthon,
Franciaországban és Ausztriában.

Bedzsula István - Eletem nagy részét a Filmgyárban töltöttem
díszletfestő majd trükkrajz fümesként. Földrajz szakon tanári
diplomát szereztem Egerben, 1984-ben. A Filmgyár megszűnése
óta szabadúszó grafikusként rajzfilm stúdióknál dolgozom, s e
mellett könyveket is illusztrálok.
Bozsódi Zsolt - 1962-ben születtem Szolnokon. 1986-ban diplo-
máztam az Iparművészeti Főiskola belsőépítész szakán és ekkor
költöztem feleségemmel Pilisborosjenőre. 1992-ben barátaim-
mal megalapítottuk a KÖRTÉR műterem belsőépítész irodán-
kat, ahol mint belsőépítész vezető tervező dolgozom. A középü-
letek belsőépítészeti tervezése mellett egyedi bútorok tervezésé-
vel is foglalkozom.
Csíkszentmihályi Réka - 1966-ban születtem Szentendrén.
1988-ban diplomáztam az Iparművészeti Főiskola szövött anyag-
szőnyeg szakán. 1986 óta élek és dolgozom Pilisborosjenőn. Az
alkalmazott textiltervezésen kívül kézzel szövött és hímzett tűz-
zománc betétes faliképeket, tűzzománc ékszereket, öltözék ki-
egészítőket készítek. Rendszeresen részt veszek hazai és külföl-
di kiállításokon.

Csóka Zsuzsa - 1962-ben születtem Budapesten. A kirakatren-
dezői és dekoratőr iskola után 1986-ban diplqmáztam az Ipar-
művészeti Főiskola ötvös szakán. 1992-ig az Allami Pénzverde
tervező ipannűvésze voltam, s azóta önálló művészként dolgo-
zom. Pénz és egyéb érmekkel több díjat is szereztem. 2001-től
vert csipke készítésével és tanításával is foglalkozom.
Csontó Lajos - 1964-ben születtem Budapesten. A Képzőművé-
szeti Főiskola grafika szakán kaptam diplomát 1992-ben. 1989
óta állítok ki - folyamatosan - itthon és külföldön. Régebben fő-
leg grafikákat készítettem és festettem, néhány éve pedig fotóval
és videóval foglalkozom. A főiskola után Derkovits ösztöndíjas
voltam, 2000-ben Neufeld Anna díjat kaptam.

Dér András - Filmrendező vagyok. Mozgóképben, kép szekven-
ciákban próbálom megfogalmazni a minket körülölelő világot.
Döbröntei Zoltán - 1959-ben születtem Celldömölkön. 1989-
ben kaptam diplomát a Képzőművészeti Főiskola festő szakán.
Két éve élek családommal Pilisborosjenőn. Festek és tanítok.
Hrabák Miklós - Művészeti tanulmányaimat a Képző és Ipar-
művészeti Gimnáziumban kezdtem ötvös és grafika szakon,
majd a Műszaki Egyetem építész karán végezve építész tervező-

ként kezdtem dolgozni az UVATERV-nél, aztán elvégeztem az
Iparművészeti Egyetem belsőépítész-grafika szakát és reklám-
grafikusként dolgoztam. Jelenleg Art Director vagyok egy rek-
lámügynökségnél, de építész-belsoépítész magántervezőként is
dolgozom.
Léderer Tamás - szobrászművész. Diplomáját 1968-ban kapta a
Képzőművészeti Főiskolán. Bronz, kő, hársfa, kovácsoltvas szob-
rai az ország számos helyén megtalálhatók. Pilisborosjenőn
1969-ben készítette el a római katolikus templom oltárát már-
ványból.
Medveczlg' Ágftes- 1964-ben született Ungváron. A Lembergi
Iparművészeti Egyetem kerámia szakán szerzett diplomát 1988-
ban. Tanított és könyvillusztrátorként dolgozott Ungváron. 1991
óta él Magyarországon. 1993-94-ig a Haus am See (Hannover)
Svéd Nemzetközi alkotóközpont ösztöndíjasa volt.

Medveczlqr Edit - festőművész. Munkácson született 1932-ben.
Diplomáját a Lembergi Iparművészeti Egyetemen kapta. 1991-
től él Magyarországon. Művei múzeumokban, köztulajdonban,
galériákban és magángyűjteményekben : Ukrajna, Japán, Kana-
da, USA, Szlovákia, Oroszország. Ukrajna érdemes muvésze.

Medveczlg' Miklós: festőművész. 1930-ban született Iszkán. 1958-
ban fejezte be tanulmányait a Lembergi Iparmuvészeti Egyete-
men. Művei köztulajdonban, múzeumokban, galériákban magán-
gyűjteményekben: Ukrajna, USA, Szlovákia, Oroszország, Svájc.
Ukrajna érdemes művésze. 1991-től él Mag>-arországon.

Nemes Tibon - 1959-ben születtem Kolozsvárott. Magyarország-
ra 1986-ban települtem át. A Szinház és Filmművészeti Főiskola
operatőr szakán diplomáztam 1992-ben. 1991 óta élünk felesé-
gemmel és három gyermekemmel Püisborosjenőn. Munkáim pl.
az Operamesék sorozat, vagy a szintén televíziós Ezerszáz év Eu-
rópa közepén, illetve a Fő-tér. A tavalyi fílmszemlén bemutatott
Bolondok éneke című film operatőre voltam.
Richter Sára: - textilművész. 1969-ben született Szentendrén.
1996 óta a Fiatal Iparművészek stúdiójának tagja, 2001-ben Koz-
ma Lajos ösztöndíjas. "Sző, varr, hímez. Faliképeken, párnákon,
hímzett mese és verseskönyveken jelenteti meg groteszk, csodá-
latos alakjait"
Rósa Márta - A Magyar Iparművészeti Egyetem tervező (alkal-
mazott) grafika szakán végeztem 1998-ban. Egy éve fedeztük fel
párommal - Hrabák Miklós - Pilisborosjenőt. Kisebbik fiunk
már itt született.

Takáts Árpád - 1955-ben született Pécsett. Faszobrászatot tanult
Pécsett és Budapesten a restaurátor képzőben. 18 éves korában
megkapta a Népművészet Ifjú Mestere címet. Ő készítette a pé-
csi Bóbita bábegyüttes bábuit. A pécsi Néprajzi Múzeum után
Budapesten a Műemlékfelügyelőség farestaurátora volt. 26 éves
kora óta önálló muvészként dolgozik.

Takáts Márton - 1996-ban diplomáztam a Képzőművészeti
Egyetem képgrafika szakán. Rézkarcokat, rézmetszeteket, mo-
notípiákat készítek. Könyveket illusztrálok. Kétszer kaptam
Barcsay-díjat, s ezen kívül számos szakmai díjat: Hódmezővásár-
hely, Veszprém, Párizs, Lánchíd-pályázat nagydíja...
Takáts Zoltán: 1949-ben születtem Pécsett, ahol a Művészeti
Gimnáziumban ötvös szakképzettséget is szereztem. Később ko-
vács mesterséget tanultam. 1970 óta élek és dolgozom
Pilisborosjenőn, saját műhelyemben, kovács ipannűvészként.
1992 óta vagyok a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmestere.
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A Deutsch-Klub-Verein (Singkreis) nyárvégi programjai:

. Az Obudai-Német Kisebbségi Onkonnányzat meghívására részt
vettünk az Obudai Társaskörben szept. 5-én rendezett "A K. und
K. Monarchia zenéje" címu Johann Strauss koncerten. A koncer-
tet a "Symphonieorchester Rheintal" nevű 50 tagú osztrák
(Vorarlberg, a Bódeni-tó partján) szimfonikus zenekar adta, a mű-
soron főleg Johann Strauss műveiből, de Joseph Haydn és
Johannes Brams közismert műveiből is hallottunk.

. Ismételten meghívást kaptunk az Óbudai Német Kisebbségi Ön-
kormányzattól 2003. 09. 07-re az óbudai Philoxera Kápolna bú-
csújára, ahol szentmisén után a Budapesti Németek Európa Nap-
ja című programon vettünk részt. A rendezvény főszervezője a Fő-
városi Német Onkormányzat, és helye a Budapest XVIII. Szélma-
}om u.-Bókay-kert volt. A rendezvényre a 2 napos "Szeptember
Fest 2003. 6-7." keretén belül került sor. A Weindorfer Singkreis
jó szereplésével, szép dalaival hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
A műsor végeztével lehetőség nyílt más meghívott vendégekkel,
szereplőkkel történő ismerkedésre, kötetlen beszélgetésre a kira-
kodóvásár és a vidám forgatag megtekintésére. Mindeközben a
helyszínen pörköltfőző verseny zajlott. A vendéglátó a Fővárosi
Német Onkormányzat minden fellépőnek rozscipóban tálalt pör-
költtel és egy korsó sörrel kedveskedett. Az asztaloknál vidám be-
szélgetés és éneklés folyt, míg az este ránk nem köszöntött.

. Meghívást kaptunk továbbá a Pilisborosjenői Kevélyhegyi Dalkör
Közhasznú Egyesülettől a 2003. 09. 13-án megrendezett "Dalos-
találkozón" történő fellépésre. A felkérésnek szívesen tettünk ele-
get. Akikrésztvettekajól szervezett szép rendezvényen, azok él-
vezhették az ország különböző tájairól érkezett kórusainak szomo-
rúbb, illetve vidámabb dalait, előadásait. Megismerhettük más tá-
jak népviseletét, jót beszélgettünk vendégeinkkel. Orömünkbe
azért egy kis üröm is vegyült. Nevezetesen az, hogy a már többször
tapasztalt "rossz szokáshoz" híven a falu lakosai közül ismét igen
csekély volt az érdeklődők száma, annak ellenére, hogy jártunk-
ban-keltünkben sok helyen találkozhattunk a rendezvény plakátja-
ival. Mindannyian jól éreztük magunkat együtt, és a - jó volt itt
lenni - hangulatával tértünk haza.

* Szeptember 14-én a Budakalászi Német Kisebbségi Onkormány-
zat rendezésében kórustalálkozón léptünk fel. A műsort szabadté-
ri bál követte.

. Szeptember 20-án a Csobánkai Német Kisebbségi Onkormányzat
hagyományőrző rendezvényén vettünk részt régi pilisborosjenői
dalok csokrával.

. Október 12-én a Solymári Német Kisebbségi Onkormányzat ren-
dezwnyén "Trachtenfest 2003" népviseleti bemutatón és verse-
nyen képviseljük Pilisborosjenőt

Reméljük, hogy ezekkel a hírekkel sikerült felkeltenünk érdek-
lődésüket programjaink iránt és egyre többen fogjákjelenlétükkel is
megtisztelni helyi rendezvényeinket.

Kedves Olvasóink!

A száraz nyár után beköszöntött az ősz. Október hónapban elő-
deink két hagyományáról szeretnék Onöknek ími.

Október 20-a Vendel napja. Falunk felső végén áll Szent Ven-
del, az állatok védőszentjének szobra. Pásztorként ábrázolják, ezért
faluhelyen igen nagy tiszteletnek örvendett. Falunkban az állatállo-
mány a megélhetés fontos része volt, ezért gyakran fohászkodtak
közbenjárásáért. Szép szokás volt, hogy ezen az ünnepen körmenet-
tel vonultak a szoborhoz imádkozni, énekelni, a jó Isten áldását és
Szent Vendel közbenjárását kémi.

A pásztorok a közelbe hajtották a csordát, a legények kilovagol-
tak a lovakkal, így a pap az állatokat is megáldotta. Napjainkban ez
a szokás átalakult, az ünnephez legközelebbi vasárnapi szentmisére
a hívek csészében almát vagy kosárban többféle gyümölcsöt visznek
és azokat a pap mise végén megáldja. A Nemzetiségi Klub szívügye
és szorgalmazásának eredménye, hogy a leromlott Vendel szobrot
1995-ben társadalmi munkával és saját költségen helyreállította.

Szent Donát emléhnűve az akkori szőlőhegyen állt, a szőlő a
falu kincse volt, sok veszélynek, fagynak, viharoknak, betegségnek
volt kitéve, ezért az emberek itt is a segítő közbenjárónak állítottak
emléket. A szintén pusztulásra ítélt emléket a Nemzetiségi Klub
helyreállította, ősi szokás szerint meglátogatja vallásos érzülettel.
Külön örömünkre szolgál, hogy az ott lakó család szeretettel gon-
dozza és ápolja az emlékművet.

Perünger Györgyi

Október 28-án, a falu első közös akciója keretében, a Fő u. 49.
alatti tájházunk kertjének rendbetételét tervezzük. 14.00 órakor ta-
lálkozunk a ház udvarán, ahol mindenki megtudhatja, hogy milyen
munkában számítunk segítségére. Kérjük a kb. 2-3 órás programra,
amely alkalom lesz az ismerkedésre és a tájház jövőbeli kialakításá-
val kapcsolatos gondolatcserére is, Perlinger Györgyinél jelentkez-
zenek. Minden, a hagyományőrzést, a faluszépítést fontosnak tartó
borosjenőit várunk.

Folytatjuk a "Szomszédainkról" megkezdett sorozatunkat,
ezúttal a Obudáról szóló írás második részletét közöljük:

Általában a szakképzetlen kapásokból lettek a proletár gyári
munkások, és bár a 20. század fordulójára már sok gyár épült, sok
volt a munkanélküli is. Már 1869-ben Táncsics Mihály támogatásá-
val Óbudán megalakult az Óbudai Általános Munkásegylet, itt jött
létre Frankel Leó első munkáspártja is, és itt alakult meg az első be-
tegsegélyező is Cselka plébános szervezésében.

A mindennapos "emberpiac" a Flórián téri Fogadalmi emlék-
mű körül zajlott, sok szlovák és erdélyi magyar várt itt munkára.

A trianoni tragédia után megkezdődött a multikultúra hanyat-
lása, azaz a többé-kevésbé erőszakos magyarosítás: "ha magyar ke-
nyeret eszel, beszélj magyarul" stb. Allami megbízatást, tisztséget
csak akkor kaphatott valaki, ha német nevét magyarosította. A szü-
reti mulatságok magyar szimbólumokkal zajlottak és eltűnt az utcá-
ról a német szó.

Ebben az általános magyarosítási tendenciák mellett szerepe
volt két nagy történeti eseménynek is, az 1944 végén kezdődő
"málenkij robof'-nak, azaz a szovjet kényszer-munkatáborokba va-
ló elhurcolásnak, majd az 1967-ben kezdődő településrombolásnak.

1945 első napjaiban, az oroszok által német városnak tartott
Óbuda szinte teljes felnőtt lakosságát 15 éves kortól kezdődően
"begyűjtötték" és gyalogmenetben elhajtották Magyarországon vé-
gig szovjet jóvátételi munkatáborokba. Az elhurcoltak száma
7-12.000 között lehetett. Szintén becsült adat, hogy egyharmaduk
már az odaútban éhezés, a fertőző betegségek és a nagy hideg miat-
ti fagyhalál következtében elpusztult (jó ruházatukat elvették az
oroszok, így rongyokba burkolózva meneteltek). Kb. egyharmaduk
a Szovjetúnióban halt éhen, és csak kb. az egyhamiaduk tért vissza
1-3 év "hadifogság" után, sokan örökre megnyomorodva, megbete-
gedve.

Obudán nem érintett nagy tömegeket a magyarországi néme-
tek szervezett, erószakos "kitelepítése". Csak a közismert "volks-
bundistáknak" kellett elhagyni hazájukat. Ennek fő oka az volt,
hogy sokan dolgoztak fontos helyreállítási iparágakban, és szükség
volt a szakértelmükre. (azért nem volt a közeli Pilisvörösváron sem
kitelepítés, mert a németek főképp bányászok voltak, és valakinek
meg kellett vívnia "széncsatát"....)

(folytatjuk)
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Az elmúlt időszakban az önkor-
mányzat kérése ellenére a kérelmezők
egy része - Szabó János, Papp Gergely,
Pálinkás Gyula és Poteczkyné Csuhai
Mária - energiájának egy részét arra
fordította, hogy azt kommunikálja a
kérelmezők és a falu lakói felé, hogy
miként nem kíván megállapodni az ön-
kormányzattal a belterületbe vonások
tekintetében. Az energiát és az igyeke-
zetet azonban a megállapodások létre-
hozatalára kell fordítani véleményem
szerint. Szerencsére ezt a cikkek írói is
tudják, s folyamatosan együttműköd-
nek az önkormányzattal a megállapo-
dások létrehozatala érdekében. Én
magam nem kívánok a nyílt levelek és
cikkek tömegére írásban válaszolni,
mivel válaszomat a megállapodások
létrehozatalába fektetett munkámmal
adom meg. Remélem, hogy nem lesz
hiábavaló a képviselőtársaimmal ebbe
az ügybe fektetett munkánk, s remé-
lem, hogy hamarosan alá tudjuk írni a
kérelmezőkkel a jelzett megállapodá-
sokat. Mindehhez sok munkát, türel-
met és bölcsességet kívánok a munká-
ban részt vevő feleknek!

dr. Fiák István

f

1

Sándort naponta legalább ezer
borosjenői látja és még legalább
ugyanannyi polgártársunk tud róla.
Százak segítettek neki így, vagy úgy,
tompítva, de nem múlatva a szánalom,
a lelkiismeret nyomását, kényszerét.
Sokan, sokszor megállnak mellette a
buszmegállóban, még többen csak el-
mennek Sándor mellett, mert az érint-
kezés kényelmetlen, színvallást, de leg-
alábbis valamiféle reakciót igényel. So-
kan nem tudják látványát feldolgozni,
az első "kötelező" pénzadomány után
úgy érzik semmi többet nem tudnak
tenni. Sokan ezt meg is tudják indokol-
ni, mert a hosszú évek alatt valóban el-
mentek az emberileg elvárható határig.

Van aki, ma is ezen a határon mo-
zog. Péter például rokkantkocsit szer-
zett neki, kezeli rokkantnyugdíját, für-
deti, enni ad neki, tartja a lelket ben-
ne. Néha mástól is kap ételt, jó szót,
de állandó társa csak egy van: a delíri-
um.

Sándor mindenkivel szót ért, szó-
kincsét kitűnően illeszti beszélgető-
partneréhez, logikája, világbeli tájé-
kozottsága, érvelése egy mélyben rej-
tőzködő magvas-míves pszichét rejt.
Ne rójanak meg a szakemberek, ha a
tesztek ennek ellentmondanának. Aki
nem hiszi, beszélgessen el vele, merje
lefejteni lényéről a sémát, a látszatot.

Sándor sorsát maga intézte, de jö-
vőjéért minden itt lakó borosjenői, aki
gondolatilag a látványnál megáll,
egyetemlegesen felelős. Egy közössé-
get elsősorban az jellemez, hogy ho-
gyan tud öregjeiröl és az elesettekről
gondoskodni. Szerintem falunkat nem
az utak állapota, a kocsmák forgalma
és környéke, a feszülő érdekek, a tele-
pülési önkormányzat munkája, az MO
esélyei, hanem az jellemzi, hogy Sán-
dort hagyjuk a Pogármesteri Hivatal
oldalfalánál hálni és dolgát a szem-
közti parkolóban végezni, egész éjsza-
ka virrasztani, nemegyszer az úttestre
gurulni. Es nem csak tavaly október
20. óta.

Sándor szeretne sokáig élni. Sze-
retne dolgozni, immár sokadszor, sze-
retné valahol a faluban a életminimu-
mot megkapni, és nem máshol. Mert ő
rokkantnyugdíjával is idetartozónak
(artja magát és itt a legkevesebb is
több számára egy rideg szociális ott-
hon maradék személyiségét végképp
leépítő hangulatánál.

A tisztes próbálkozások most már
nem elégségesek, az éjszakák lassan
elviselhetetlenül hidegek, néhány hét
és fagy. Az utolsó utáni pillanatban
vagyunk, segítsen mindenki a maga
eszközeivel! Szakemberek, orvosok,
betegellátásban gyakoriottak vélemé-
nyére, helyi vállalkozók, az önkor-
mányzat, szociálisan érzékeny embe-
rek anyagi segítségére, megvalósítha-
tó ötleteire, idejére van szükség. Fog-
junk össze régiek-újak, a humánum
sok falubeli szolgálója, egy ilyen
ügyért félre kell tenni a falut még
megosztó feszültségeket és ütközése-
ket.

AMÍGNEMKÉSŐ...

Bárminemű segítséget szívesen fo-
gadunk:

Kozáry Vilmos /337-108/
Keresztessy Péter /336-716/

Hol vannaka
Faluvédök?

Kit és mivel szemben
édenek?

Kedves Pilisborosjenőiek!

A szeptemberi Pilisborosjenői Hír-
mondóban fenti címmel írtam egy igen
szomorú, de tanulságos történetet az
Edesanyám és egy pilisborosjenői köz-
ismert Személyiség közötti áldatlan
perről, melyet Edesanyám csak azért
indított el, hogy a részére, az egykori
Kevélyvölgye MGTSZ által határozat
alapjánjuttatottföldes ingatlanhoz va-
ló jogát a Bíróság jogerős ítélettel is
megerösítse.

Most viszont eljött a nagy pillanat!
Jó hírem van az Onök számára, im-

máron másodszor a hat év alatt, első
fokon Edesanyám ismét megnyerte a
pert a Budakömyéki Bíróság 2003.
szeptember 22-én hozott ítéletével. (Az
előzö elsőfokú pemyerés után az alpe-
resei fellebbezés utáni másodfokú íté-
letben eljárási hibák miatt új eljárás le-
folytatását rendelték el.)

Bízom benne, hogy ezúttal a közis-
mert Személyiség belátja, hogy a jog
Edesanyám mellett áll, és hogy nincs
hetye további durva, bántó és gyűlöl-
ködő magatartásnak a Bíróság előtt,
nincs helye további, a valóságot torzí-
tó viszonkereseteknek, szabálytalan,
nem a perhez kapcsolódó megtévesztő
adatok és anyagok Bíróság elé terjész-
tésének, és a nyilvánvaló - a per mi-
előbbi lezárását késleltető - rosszhisze-
mű magatartásnak!

Remélem, hogy ezúttalgyőz az igaz-
ság!

Remélem, nem csak illúziókba rin-
gatom magam családommal együtt!

A Pilisborosjenői Község Onkor-
mányzat képviselő-testülete egyes tag-
jainak, is, akik a perbe való alperesi
beavatkozás mellett döntöüek csak azt
kívánom, hogy belássák, hibás volt az
a lépés, amikor alperesi beavatkozó-
ként az ugyan közismert, de tetteiben
nem igazán a közösség javát szolgáló
személy mellé állt a képviselő-testület,
ahelyett, hogy, - ha már vannak is más
általunk ismeretlen elképzelései az On-
kormányzatnak a fenü személyiséggel
kapcsolatban -, kivárta volna aperben
hozott végzést.

Egyébként az Onkormányzat feles-
leges beavatkozása csak időhúzást je-
lentett, és oda vezetett, hogy a
Budakörnyéki Bíróság jelen ítélete
csakfél éwel később születhetett meg.

Arról nem beszélve, hogy nem célra-
vezető és a választó polgárok előtt nem
igen hiteles, ha kiderül, hogy a képvi-
selő-testület egyes tagjai csak az egyik
felet hallgatják meg és mellé is állnak.
Mert ugye azt senki nem gondolhatja
komolyan, hogy a képviselő-testület
egyes tagjai nem álltak a közismen
személyiség befolyása alatt.

Nagyon remélem, hogy hamarosan
arról számolhatok be Onöknek, hogy
sok évi költséges pereskedés után Edes-
anyám megnyerí a pert és végre meg-
nyugodhat.

Remélem ez precedens értékü tájé-
koztatás lesz a képviselő-testület egyes
tagjai számára is: mindkét felet meg
kell hallgatni, és ezek után, az ily mó-
don szerzett információk birtokában
tényszerü döntésre jutni a Tisztelt Kép-
vis^elő Uraknak és Hölgyeknek!

Köszönöm, hogy meghallgaUak:

GZS.

Pilisborosjenő, 2003. szept. 26.

Válasz G. Zs. levelére

Kedves G.Zs.

Tiszteljük az On édesanyját küzdelmes
életútja miatt ugyanúgy, mint azokat az itt élő
németajkúakat, akiknekvalaha elvettek min-
denét. Azonban a Celladam Baráti Kör tag-
jaiként - ezzel együtt - sokat gondolkodtunk
azon, hogy válaszra méltassuk-e a újságban
egy hónappal ezelőtt megjelent, minősíthe-
tetlenül rosszindulatú, az igazságot elferdítő,
Kovács Ádámot rágalmazó iromanyt.

Tudnia kell mindenkinek, hogy Kovács
Ádám ez a "közismert vállalkozó", a Szé-
chenyi út építésének érdekében a saját tu-
lajdonából átadott az akkori tanács részére
egy o\ystn területet, ami az út kiszélesítését
lehetővé tette. Az akkor tanács elnöke ezt a
mai nap is elismeri. Az átadott terület ará-
nyában a lakóháza közvetlen közelében lé-
vő szántóföldből visszakapta a megfelelő te-
rületet, amelyre egy - a kutatómunkájához
szükséges - komplexumot épített.

Ez a megkapott terület akkor még nem
volt kijelolve kárpótlási földnek. Tehát nem
Kovács Adám "közismert vállalkozó" tehet
arról, hogy valaki adminisztrációs hibát kö-
vetett el és kijelölte a már beépített terüle-
tet kárpótlásra.

Kovács úr tisztességes szándékát az is bi-
zonyítja, hogy a sértett félnek, akinek föld-
területéből azt a 10%-os szakaszt (ami téve-
sen került G.Zs-ék birtokába) meg akarta
vásárolni. A felajánlott vételár az akkori
földérték többszörösének felelt meg. A
"sértettek" azonban nem éltek a szerződés-
ben foglaltakkal, arra gondolva: hátha majd
később a terület még többet ér, és elálltak
az értékesítési lehetőségtől.

Kérdezem tisztelettel: miröl beszélünk?
Az Onök birtokában lévő több mint 8000

négyzetméteres terület legalább annyu-a el-
hanyagolt, mint a Kovács úr által létesített
építmény kömyéke. Tessék tűkörbe nézni,
és azután beszélni! Onök a birtokukban lé-
vő földterülettel immár 20 éve nem mennek
semmire, azt nem muvelik, értékesíteni nem
tudják. Miért bántják akkor azt, aki a kérdé-
ses 10%-nyi területért az akkor értéket
többszörösen meghaladó összeget kínált
fel?

Tisztelt Olvasók! Tudniuk kell, hogy Ko-
vács Adám hat utcát aszfaltoztatott le a fa-
luban - saját költségén. Az általa készített
rákbetegség elleni injekciókat 20 éve ingyen
adja a betegeknek. Tevékenységéról több
könyv jelent meg, találmányait a világ szá-
mos országában alkalmazzák, munkásságá-
ról TV műsorok tájékoztatják a közvéle-
ményt. Kovács Adám önzetlen, rendkívüli
szociális érzékkel megáldott ember, aki so-
ha nem vette el senki tulajdonát.

Kovács Adám már tett a faluért, ahol él.

Szívesen várjuk azokat az itt lakók közül,
akik áldozatot hoznak a faluért. Remélem,
az elsők között fog jelentkezni On is, kedves
G.Zs, aki levelét a "faluvédők"-nek címzi,
ám nem tudja, hogy a Faluvédők Egyesülete
évekkel ezelőtt feloszlott. Most a Községvé-
dők Egyesülete dolgozik a faluért. A mi
egyesületünk pedig a Celladam Baráti Kör,
amely azzal a céllal alakult meg, hogy neves
közéleti és magánszemélyeket soraiba állít-
va segítse Kovács Adám áldozatos tevékeny-
ségét mindazokkal szemben, akik megpró-
bálnak irigységből, presztízsből, rosszindu-
latból ellene tenni. Köztünkvan Kozma Im-
re atya is, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
vezetője, aki több esetben segítette már fa-
lunk rászorultjait. Legutóbbi közös szerep-
lésükkor a televízióban ezt mondta: "a segí-
tő szeretet megold bármilyen problémát".
Ennek szellemében ideje volna, hogy közsé-
günk érdekében nyújtsunk kezet egymás-
nak, éljünk együtt békességben, egymást se-
gítve és tiszteletben tartva.

Kövesi Károly,
a Celladam Baráti Kör elnöke

ázioTosok ügyeleti beosztás^a
Ejszakai ügyelet:

este 18 órától
reggel 8 óráig

2003. október 01.
02-05.

06.
07.
08.
09.

10-12.
13.
14.
15.
16.

17-20.
21.

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

Nappali ügyelet:
Uröm, orvosi rendelő
Tfel. 350-224, 351-286

Pilisborosjenő,
orvosi rendelő

336-308, 336-187

Hétvégi ílgyelet:
péntek du. 14 őrától
hétfő reggel 8 óráig

)

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

Kormos József
Prebl András
Kovács Lwente
Péchy T&más
Kormos József
Prebl András
Kormos Jőzsef
Kovács Levente
Péchy Thmás
Kormos József
Péchy "famás
Kovács Leveate
Péchy 'famás
Koraaos Józscf
Kovács Lewnte
Venesz Ilona
Péchy Támás
Kovács Levente
Péchy Thmás
Kormos Józscf
Prebl András
Péchy Támás

Dr. Kormos J. Üröm, Doktor u. 21.
Tel. 06-30-25-91-571

Dr. Kovács L. üröin, Honvéd u. 24.
Tel: 06-30-49-35-324

Dr. Prebl A. Üröm, Doktor S. u. 21.
Tel: 06-30-60-81-853

Dr. Péchy T Uröm, Doktor S. u. 21.
íl: Ö6-20-34-9S-831

Dr. Vencsz I. Pilisborosjenö, Mária u. 14.
Tel: 06-20-92.46-169

Ökeltnében (iivsztortlulónál) inéterárv, rovidáru, lakástextíl, divatáru, viamosság, iparctkk, liarkácsáru! Fögpflyvarrás, alaiutás.
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Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
16/2003. (X. 15.) KT. rendelete

az Onkormányzat 2003. évi költségvetésérol szóló
9/2003. (VI. 15.)

és 13/2003. (VII. 15.) számú
rendelettel módosított 4/2003. (V. 15. ) számú rendelet

módosításáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartás működési rendjéről szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény alapján, valamint az állam-
háztartás működési rendjeről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet alapján a 2003. évi költségvetésről az aláb-
bi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak
szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat in-
tézményére terjed ki.

2.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő
szakfeladatok az I. számú melléklet szerinti felsorolásban
külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények 2003. évi költségvetését 756.792 e Ft bevétellel
és kiadással állapítja meg.

Az Onkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forráson-
ként a 2. számú mellékletben megállapítottak szerint ala-
kul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a
2/a számú melléklet tartalmazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmé-
nyek szakfeladatonkénti bevételeit az 2. számú melléklet
tartalmazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetési kiadáso-
kat címenként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költségvetési tá-

mogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezés-
ben biztosítja. Ettől eltémi csak a testület engedélyével le-
het.

8.§
A Képviselő-testület a beruházási, felújítási előirány-

zatok címenként és célonként történő felosztását a 4. szá-
mú melléklet szerint határozza meg.

9.§
A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés

terhére történő támogatások, pénzeszközök átadásának
bemutatását alcímek szerint az 5. számú mellék szerint ha-
tározza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §

A köztisztviselők alapilletményét a Képviselő-testület
33. 000, - Ft-ban állapítja meg 2003. január 1. napjától.

11. §
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testü-

lete a köztisztviselők létszámát a Polgármesteri Hivatal
Ugyrendjében meghatározottak szerint állapítja meg. Az
intézményekben dolgozó közalkalmazottak létszámát az
intézmény Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja. A
Német Nemzetiségi ÁltaÍános és Alapfokú Művészeti Ísko-
la zeneiskola tagozatának 2003/2004. tanévre 6 főállású és
2 részmunkaidős közalkalmazotti státusz, valamint 1 meg-
bízási szerződéssel foglalkoztatott tanár alkalmazását biz-
tosítja.

Általános tartalék

12. §

A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tar-
talékát 102.763 e Ft összegben, céltartalékát 201.216 e Ft
összegben hagyja jóvá.

13. §

A rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Küller János sk. Borisz Edit sk.
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának
17/2003. (X. 15.) Kt. sz. rendelete a

Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú
Művészeti Iskola

tanulói térítési és tandíj fizetéséről

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
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115. § (1) bekezdése c) pontjának, 116. § (1) bekezdése a)
pontjának, 117. § (1) bekezdése b) és c) pontjának és 117.
§ (2), (3), (4) bekezdése szerint a Német Nemzetiségi Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskolában a tanulók által
fizetett térítési díjak és tandíjak szabályozására a követke-
ző rendeletet alkotja:

l.§
A tanévben fizetendő térítési díj

(1) A tanévenként fizetendő térítési díj a szakfeladatra ju-
tó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) A 18. éven aluli gyermekek esetében 10%-a,
b) A 18. éven felüli, de 22. éven aluli tanulók esetében

30%-a,
c) A 22. életév elérésétől 40%-a.

(2) A képviselő-testület a térítési díjat a tanulmányi ercd-
ménytől függően az egy tanulóra jutó kiadásoknak
megfelelően differenciáltan állapítja meg. Ennek meg-
felelően az iskolában a 2003/2004. tanévtől az alábbi
térítési díjakat kell fizetni:

a) 18 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja:

díjcsoport tanulmányi átlag havi térítési díj
mértéke

(szakfeladatra
jutó kiadásokhoz

viszonyítva)

I. kitűnő, jeles 9%
II. jó 9,5%
III. közepes, elégseges 10%

b) 18-22 éves zeneiskolai tanulok térítési díja:

díjcsoport tanulmányi átlag

í. kitűnő, jeles
II. jó
III. közepes, elégséges

havi térítési díj
mértéke

(szakfeladatra
jutó kiadásokhoz

viszonyítva)
29%
29,5%
30%

c) 22 év feletti zeneiskolai tanulók térítési díja:

díjcsoport tanulmányi átlag

I.
II.
III.

kitűnő, jeles
j°
közepes

havi térítési díj
mértéke

(szakfeladatra
jutó kiadásokhoz

viszonyítva)

39%
39,5%
40%

A téntési díjakat és a tandíjat félév és a tanév végén a
tanulmányi eredmény alapján kell megállapítani, a félév-
zárást követően 30 napon belül, továbbá az év végén, illet-
ve a beiratkozást követően 30 napon belül köteles azt be-
fizetni a tanuló. A tandíj fízetését szülői kezdeményezésre
az intézmény vezetője engedélyezheti havi részletekben
történő fizetésben.

(3) Tandíjat csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 115. §-ában meghatározottakat meghaladó tan-

órai foglalkoztatáson felül (heti 6 óra), 22. életév elérésé-
től pedig minden tanórai foglalkozásért fizetni kell.

2.§
A tanulmányi eredmény átlagának megállapítása

(1) A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a fő-
tárgy és a kötelező melléktárgy tanulmányi eredményét
kell figyelembe venni.

(2) Az osztályfolytatás és az önhibaján kívül nem osz-
tályozott tanuló a legutolsó érvényes eredményének alap-
ján fizet térítési díjat.

3.§
Szociális kedvezmények

(1) A kedvezményezettek köréről és mértékéről, a ta-
gozatvezető véleményének fígyelembevételével az igazga-
tó dönt. A kedvezmények összes mértéke az iskola féléves
térítési díj és tandíj bevételének maximum 5%-ig terjed-
het.

4.§
Záró rendelkezés

A 15/2003. (VIII. 15.) sz. Kt. rendelet hatályát veszti.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2003. szeptember 1-től kell alkalmazni.

Küller János sk.
polgármester

Borisz Edit sk.
jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
18/2003 (X. 15.) Kt. rendelete

Pilisborosjenő Község Onkormányzata és Szervei
Szervezetí és Muködési Szabályzatáról szóló 18/2002.

(XII. 16.) Kt. rendelet módosításáról

l.§

Az SzMSz 4. számú melléklete a következő 8-as pont-
tal egészül ki:

8. NE MO Pilisborosjenő-Üröm Érdekvédelmi Egyesület
Székhely: 2097 Pilisborosjeno, Fő út 16.
Képviselő: Laboda Gábor (Uröm, Fő u. 86.)

2.§

Az SzMSz 84. §. (2) bekezdését az alábbiakra módosít-
ja:

(2) Felette a munkáltatói jogokat a képviselő-testület
gyakorolja.

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

KüllerJános
polgármester

Borisz Edit
jegyző
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FUTÁS ÉS HEGYMÁSZÁS között vá-
laszthattak szeptember 7-én, a Fuss egy fá-
ért - Csúcstúra III. résztvevői. Hatvankét
bátor versenyző vágott neki a távnak és tel-
jesítette is a feladatot. Gratulálunk. A ver-
senysorozatot a november 2-ára tervezett fa-
csemete ültetés zárja majd Még nem dőlt el,
hogy a játszótér környékén avagy a
Kőfuvaros utcában fásítunk-e? A pontos
időpontról és helyszínröl mmdenkit értesít a
Kulturális és Sport Bizottság.

EZÜSTHEGY KUPA II. Híre ment a ta-
valyi versenynek Méghozzá jo híre. Ennek
köszönhetően már nemcsak Urömből és a
Péterhegyről, hanem Pilisvörösvárról is jöt-
tek szeptember 13-án, a Községvédő Egye-
sület, valamint a Kulturális és Sport Bizott-
ság sportnapjára. A Pilis Country Club
(Pilisvörösvár) szép egyenmhában érkezett
kerékpárosai el is vittek jónéhány díjat az
orrunk elől. Mi tagadás - megérdemelték. A
focisták közül pedig az UROM I. csapat is-
mét nyert, tehát náluk maradt a vándorku-
pa. Ok is megérdemelték. De kitettek magu-
kért a mieink is ezen az igazán jó hangulatú
napon, amelyet most is zene, egy kis tánc és
ezúttal még egy nagy torta is zárt. Vida And-
rással együtt énekeltek a fiatalok, és alig
akarták leengedni az egyébként csak képzelt

színpadról. A játszótér füvén - közöttünk -
állva is igazán nagy sikert aratott dalaival,
miközben a kicsik egy hatalmas és négy ki-
sebb gumiasztalon ugrálhattak kedvükre.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik

építették a sátrat, rendezték a terepet,
összeszedték a szemetet; a támogatást ma-
gánszemélyeknek és vállalkozóknak; a rész-
vételt a sportolóknak, s a jó hangulatot min-
denkinek.

A HEGYIKEREKPAR versenyen

2,5 km, fiú:
2,5 km, lány:
5 km, férfi:
5 km, női:

10km, férfi:
10 km, női:

15 km, férfí:
15 km, női:

I. Janza Risa
I.

L

I.

Li
L;

I.
I.

Juhász Luca

Gemela Márton
Váczi Lili

Dér Zsolt

70 versenyző indult. Az eredmények :

II, Aczél Misi III. Selmeczi Dávid
U. Aczél Kata III. Szabó Réka

II. Bős Levente III. Kósa Viktor
II. Szabó JVIárti III. Bozsódi Bori

II. Meggyesi Gergő III.
Soiymosiné, Kovács Katalin

Dancsuly Dávid
Benkó Barbara

Kűzdelem a

II. Solymosi Gyula III. Solymosi Bálint
II. G.Varga Agnes III. Solymosi Szilvia

Az IQúsági labdarúgó torna végered-
menye:

I. A. C. JENÖ
II. FRADIJENŐ
III. REALJENŐ

Az Ezüsthegy kupa II. labdarúgó
toma végeredménye:

I. UROMI. (megvédték a kupát)
II. REALMARGIT

lab-
darúgótornán Íy piusBOROSJENŐ

V. PÉTERHEGY
VI. ÜRÖM II.

A terepen Jövőre Veletek ugyanítt!

10 evfs a női k?zilabda (sapöd
TA ft^, (tífa nea, jykmkban 10 éve tíúhbda csiyiat
Ipn stíp évdcet hagytufá imgunk után.
52tofeAStíw sem voü hisny!

tfew.

'mMset.

Lelkesedéssnk legyőzte a nehézségeket.
rre mm^% bwzkék leszünk!

TáiiwgiitóM is voüak bőven.
kWtt a PíUsbomsjenői Önkormáiyzat és a M<?tap

iJmm Örimrmáfvysata is magáénak éivzte a. csapatot
Pfetók és mmdenkmek, ak^ alöév afatt énlektódésfe

tófwytísulfo^vf'skfelénk

^

Célegyenesben

Da&örünk, a Kevélyhegyi Dalkör, feladatul tuzte ki a hagyo-
mányőrző munkát, térségünk népdalainak gyűjtését, tanulását, elő-
adását és kapcsolatteremtést más dalkörökkel. E feladat első nagyobb
rendezvénye volt a szeptember 13-i Dalostalálkozó.

Lázas izgalommal készültünk a rendezvényre. A Pest Megyei
Onkormányzat pályázatot írt ki az ilyen és hasonló rendezvények
szervezésére. Mi is adtunk be pályázatot és kaptunk is pénzt, így lett
fedezete a rendezvényünknek.

Már reggel 9-kor megérkezett az első busz, hozta a mezőkövesdi
vendégeket, a Nagymama Pávakört. Nem sokára jöttek a többiek is
Mezőtúrról a Búzavirág, Budapestről a Napsugár, a Budaörsi Piros
Rózsa, a Rákoshegyi Dalkör, a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi
Enekkar, 11-re már együtt volt a Dalostalálkozó minden szereplője.

Polgármester úr köszöntötte a vendégeket és megnyitotta a talál-
ko^ót. Vendégeinket a Bogár étteremben ebédeltettük meg. Ezenkí-
vül is volt vendégváró sós és édes sütemény, melyet a dalkör asszonyai
sütöttek. Volt még finom borosjenői bor, hogy az izgalmakat enyhít-
sük.

Délután 2-kor kezdődött a program.
Elsőként a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Enekkar lépett

fel, nagy sikert arattak és a közönségre köszöntött vörösborral meg-
alapozták a jó hangulatot.

Utánuk a budaörsi Piros Rózsa vegyes kómssal és a budapesti
Napsugár kórus asszonyaival mulatott a publikum. Búzavirágkékben
lépett fel a mezőtúri Búzavirág kórus és elvarázsolta a közönséget a
csodálatosan tiszta énekhang és a "tiszta forrásból" merített műsor.

Ferencz Eva muvésznő műsora alatt, a szép, néha csángó csengé-
sű beszéd, a minden kíséret nélkül is tisztán számyaló ének szinte áhí-
tatos hangulatot teremtett.

Ellenpontozta a vidám Mezőkövesdi Lakodalmas! Káprázatos
népviseletben, vérbő humorral, fergeteges hangulatot teremtettek a
Mezőkövesdi Nagymama Pávakör tagjai (képeinken). Még ma is vi-
tatkozunk, hogy ki mikor vette észre, hogy nem csak a násznép, de a
vőlegény is nő! A közönség velük énekelt, s a "nagymamák" még tánc-
ra is kértek közülük párat.

Fellépett még a Rákoshegyi Dalkör, és mi, a Kevélyhegyi Dalkör.
Remeljük nem okoztunk csalódást, de magunkat nem méltathatom.

Esjöttek a meglepetések, a ráadás fellépések. A mezőkövesdiek
kedvesen köszöntöttek minden Máriát a neve napja alkalmából, gyö-
nyöru rigmussal, s meghatódtam, amikor engem születésnapom aUcal-
mából köszöntöttek. A mezőkövesdiek szétosztották a lakodalmi ka-

lácsot, mindenkinekjutott falat.
Nagy-nagy örömünkre többen eljöttek a DalostaláUcozóra a

Püisborosjenőn élő, vagy már itt született, de mezőkövesdi gyökerű
falubeliék. Már ez megért minden fáradságot, szervezési gondot, kö-
szönet érte!

Mi minden énekkarnak ajándékoztunk egy Szülőföldünk
Püisborosjenő monográfiát, a Gröschl házaspár könyvét, Emléklapot,
s minden résztvevőnek a Dalostalálkozó feliratával trikót. Hogy őriz-
zék meg Pilisborosjenőt jó emlékezetükben, vigyék hírűnket haza, az
ország különböző részeibe, s a régebbi és új kapcsolatok erösödjenek.

Sajnálatos, hogy a személyre szóló meghívók ellenére a képvise-
lő -testületből a szereplőkön kívül még mutatóban sem jelent meg
senki, nem vettek részt a rendezvényünkön, kár, hogy nem érdekelte
Oket.

Hála Istennek, a vendégek és a közönség jókedwel és megelé-
gedve távozott a Dalostalálkozóról.

Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!

Czigány Ferenc
Kevélyhegyi Dalkör vezetője

KÖS2Ö
A Pffisborosjeaőn mfiködő BETA A KARFTÁSZ CSO-

PORT (vezetője Dr. Fáy Árpádné, csoporttagolc: Czigány
Ferencné, Hews Lásztóné, Schiesri Ferencaé és Szecsányi
Bertalanné) karitatív, szoaális tevékenységének köszönhetőea
iáén is, szeptember 11-éa, busddrándulást szerveztek falunk
idősebb lakói számára.

Az utí cél EsztergCTn volt, amely már 1(X)1 óta előkelő he-
lyet fo^al el az európai érsekség sorában.

A gazdag aapi progrmi sikeréért Ctíg&iy PerencBé, Heves
Lászióné és Dr. Fáy Á^pád tettek a le^t^ibet. Esrtergom new-
zetcswgemek megtelantése finom ebéddel párosult.

Khtfaunkbó} 14 íö feledtotetíen étaén^el gazd^odott.
Szivből köszöBjak

Köaönettel tartozunk Kövesiné Halte PiroskáBak (aki a
helyi Egészségügyi Bizottság költaga), és Köivesi Károfynak,
akik közvetftő munkájuk által a M^yar Máttai Szeretet Szolgá-
lattól (Budapesti régió) életaiszeT és ruha csomí^ot juttattak
UubtagainkBak.

Továbbá me^öszönjuk Varsáayi Zsmstaak, a hetyi Kutta-
rális és SprtBtBMttság elnotónek, ho^y a Pestí Magrar Szfaház
előadásaira 200 Ft-os szaAázjegybez jattatott benntoket. A to-
vábbi segítséget örönunel fogaájuk.

Klubunk mmdcn csötörtökön 14-16 óráig a hetyi Mfivelő-
dési Házban mfiködflt.

Uj tagokat szfvesen fogadunk.

2003. szeptember 25.

Udvöziettel: a helyi I'fyi^díjas  b tagaaak nevében

Poteczky Imréné és Révés ArpáAié kiut>ea;tők

1
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JjJ- D Tha Powar of Oreams

Solymár, Tersztyánszky u. 120.
Dr. Molnár AttUa

T: 06 26 360919; 06 30 984 66 92

ifj. Dr. MetaárAttila
T: 06 26 360 919; 06 30 964 21 60

Védőoltások, ultrahang, labor
vizsgálat, sebészeti műtétek

Rend. idő:
kedd, csütörtök 14-19 h.

szombat 9-12 h.

Műtéti nap: szerda 9-13 h.

AZŰJ MEGÉRKEZETÍ!

ei: 06- _, ;'-A5-
06-20-413-71-" ornélia;
05-70 206-67-1 S Téti Czeper

Qábor
E"maii: _ v. ^okimondo. hu

HIRMONDO

PIUSBOROSJENÖ KÖZSÉG
ÖNKOaMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Feielfis kiadó;
A liépviselő-tegtitlet Kiilturáiis és Spon Bizottsága

P&zerkesztS; Oörog Athéna

Szerkesztöbizottság-
dr. Fiák István, Keresztesqi Pétei, Kozáry Vilmos

A szerkestíőség cmie:
2097 Pilisboroqenő, EzitetfaRgyi út 26.

E-mail: aedianiix@aail.dataDet.hu

Tipográfia és nyomttai miakák; Rémai Bt.

Megjelenifc liavonta, lapzárta miaden hónap 25-én.
Ei^edélyszám: 3.4. 1/463/Z/1999.

'iEterjesati a Magyar Posta

... és megteltlntketék a Honda 2003^8 újdonságal Is:

-az5 aj'tós Ciyic 100 LE-s dízelmotorraí
- a megújult 4 ajtós Cíwc
- HR-V és CR-V modeltek egyedi ároní
Hitel már 0%.tóíí ICamatok 7%.tólí

1037 Bwtepwt, Bo|lár u. <-<.

Tel^fax: W-Wt-IS Trt. : WS.22-22; W.13- 6

E-malt: hondwnnoftaxttero. hjit

Wtoto: www.hondatesiip.tiy

Konténeres szállítás
SZOMORAJENÖ

teherfitwrozó

Telefon:
06-309 427-922, 06-309 840-062

LUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELÉ

MINDEN GÉPJÁRMÜ TÍPUSRA l

AM8MW fiyégyszeripri l^.
üzemi

JdwtoB Itíist ítfetian bdfldöt öntírt^za! a

MEDrTOP Kft. 2M7 fflisborosjenő Aáy Endre u. 1.
BarAs Atfh termdtevez^ T: 06-26-336400

1 Eperjesi Attíla - Pbjenő, Fenyő u. 11.
Telefon: 06-26-336-591;

06-30-248-89-13
J

Szobafestő, mázoló, ta étázó
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06-26-336-218, 06-30.992-6661
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1 m-OTFIZETI, CASC6jÁTlÉVIGARÓMÁI
^ Wagon R+ 0% indulóval,
I Sedan GLX, szervokormánnyal, ABS-szel: 2.400.000 Ft!!! g
1 HASZNÁLT SUZUKI AKCIO!!! , |
1 Az első befízetést mi álljuk + AJÁNDÉK RIASZTÖ g
I Amígakészlettart!! |
1 A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! |

www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

sörű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

Amíg a készlet tart!!
A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!

www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák
SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
-Wf- Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

Q LJ@JBIBIBIBIEI3JBIEIEIBJBI5I5IBIBIBIBJBJ@IBIBIBI3IBIEIEI5IBJBIBIBIBISIBIBP Isl

1
1
1
§

1
1
^



^

i11Cf>

C<1
s'^

s

s
^,

.Sa 1tuy

5? .§
 ?

 ̂
 

&o
I
I
I
 t^

;1,|ÍJ
!ll!!
ft^

tl
ii^

il
?
^
íll

§
1

1
1

1
l"!^

 ^
^
IÍÍti

ü tt'^
.

is
'S

 '9
 ^

:s a
!^

 ^
tíl
ii§

iiÍIÍI

5
.1

-3
III
I
I
I

IHlíl
c
<

.

rll
'S

 §
 1

-^Ü

l^
.s

te:1-?^
.s

-a
^

s
-^

^

^
.2

L
?
l .->

s<
l'?

s
. SP.

?
lí

I
I
I

llf
il^

l
i
l

1
:1

 §

^
 
^

. ^
1

'fjS^o
P

 -
°
 c

Bi.^
 u

il'
3
 

a6
&

11cü
Ü

 
U

 .Q

^lm
s
li00

í:^
;s>^-.|
^
§
 I

iS
 ^

,

1
1

-j
^
 

§
.5

g
i

b
ü

^c
d

 
<s

(L>~ 
N

 
J
S

111
ií§
l^

i5
^2

-§
 

s.

S
'15

s
t^

1.1"
111

.i.
^
^

IÍÍ
n

l 'Ö
' U

"

^
ls

..̂
g
-s

s
"^

!ls
l

^
tí

ití1

iiy&
0 

"
S

u
.5

o
S

 S

5
S

ÍJ
i

. tí

9
:2

l
ő

s
^
 ^'

S
'S

-S
 ^6'S

T

!i8
-

?
y

^sfe

á
i

I 1
I 1
I 1



PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A Lazarét megállapodása az önkormányzattal

^Az elmúh időszakban az önkoimányzat kérése eSenére a kérelmezők egy része -
SzabóJános, Papp Ger^ety, Pálinkas Gyula és Poteakym Csuhai Mária - energwjának
egy részét am fordította, hdff azt kommunikálja a kérelmezők és a /afc lakóifelé, togy
miként nem Idván mes&O. apodm az önkormáryzatíal a bdteríüetbe vonásokteldntetében.
Az eneiyiát és az iffekesetet azonban a megáUapodások léfí^KStttalám kellfwdítam vé-
leményem sserint. 'Szerencsére ezt a cikkk írói is tudják, sfofyamatosan ^yüttmOwdmk
az önkormányzitítal a megáUapodások létrehozatala érdekében. En magam nem kívánok
a nyüt levelek és cikkek tömegére írásban válaszobii. mivel vílaszomat a me^űiyodások
létrehozatalába fekletett munkámmal aíkim meg. Remélem, hogy nem lesz hidbavaló a
képviselőtársaimmal ebbe az ügybe fektetett mmkánk, sremélem, hcyy hanwosanalá
twl}t^. ími a kérdmezőkkelajdzett megállapodásokat. Mindehkez sok munkát, twetmet

i'.
drFiákbtván"

Az Önök által elkészített szerzodés tervezetről:
A megállapodás tervezet szerint az

ingatlan tulajdonos, mint kötelezett kö-
telezettséget vállalna:

. A tulajdonát képező külterületi in-
gatlanok belterületbe vonásával
kapcsolatban felmerülő valameny-
nyi költség viselésére,

. A tulajdonát képező ingatlanok
- vízrendezéssel,
- csapadékvíz elvezetéssel,
- csatornázásával,

- gáz bevezetésével,
- elektromos áram bevezetésével,
- ivóvíz bevezetésével,
- telekommunikációs hálózat ki-

építésével, egyéb közösségi szük-
ségleteket szolgáló nyomvonalas
létesítmények kiépítésével,

- közutak kiépítésével,
-járdákkiépítésével
felmerülő valamennyi költségek vi-
selésére,

. az önkormányzat részére ingatlan-
terület ajándékozására,

. a teljes közműrendszer, az útháló-
zat és a járdák 2 éven belül (2005.
december 31-ig) történő kiépítésé-
re, és e létesítmények az önkor-
mányzat tulajdonába adására,

. jelentős nagyságú kötbér megfize-
tésére, ha az önkormányzat aján-
dék címén a megjelölt ingatlan tu-
lajdoni hányadot nem szerezne
meg,

* értelmezési vita esetén az önkor-
mányzat értelmezésének elfogadá-
sara,

. vállalt kötelezettségeinek teljesíté-
séért az önkormányzat javára ke-
retbiztosítéki jelzálog létesítésére,

. kötelezettségeinek biztosítékául az

önkonnányzat részére bankgaran-
cia vagy óvadék nyújtására,

. jelentős kötbér megfizetésére, ha
az önkormányzat az ajándékozott
ingatlan tulajdonjogát késedelme-
sen szerezné meg,

. jelentős kötbér megfizetésére, ha
az önkormányzat (!!!) a keretbiz-
tosítéki jelzálog töriésére vonat-
kozó nyilatkozatot határidőben
nem adja ki,

. megengedné, hogy meghatározott
esetben az önkormányzat a keret-
biztosítéki jelzáloggal terhelt
kötelezetti ingatlanokat értékesít-

, se,
. lehetetlenülés esetén is hatályban

maradna a közművesítési költsé-
gek viselésére vonatkozó kötele-
zettség.

Mindezekhez képest az önkormány-
zat lényegében csak azt vállalná, hogy

. a telekalakításhoz szükséges eljá-
rásban a jogszabály alapján meg-
követelt nyilatkozatot letétbe he-
lyezi.

A Ptk. 201. § (1) bekezdése szerint a
szerződéssel kikötött szolgáltatásért fő-
szabályként értékarányos szolgáltatás
jár.

A Ptk. 201. § (2) bekezdése kimond-
ja, hogy feltűnő értékaránytalanság
esetén a sérelmet szenvedő fél a szerző-
dést megtámadhatja.

A Ptk. 235. § (1) bekezdése szerint a
megtámadás következtében a megtá-
madott szerződés visszamenőleges ha-
tállyal érvénytelenné válik.

A Ptk. 202. §-a azt is kimondja,
hogy amennyiben a szerződött fél a

szerződés megkötésekor a másik fél
helyzetének kihasználásával feltűnően
aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés
semmis.

A Ptk. 200. § (2) bekezdése azt is ki-
mondja, hogy semmis az a szerződés is,
ami nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütkö-
zik.

Az önkormányzat mint jogosult és a
telektulajdonos mint kötelezett között
létrehozni kívánt szerzodés tervezete oly
mértékben tartalmaz indokolatlan, egy-
oldalú elonyöket az önkományzatjavá-
ra, hogy az ésszeruen gazdálkodó másik
fél számára nem lehet elfogadható. Az
ajánlat elfogadása magában hordozná a
jogvita lehetoségét.

Nem korrekt a szerződés ajánlat ab-
ból a szempontból sem, hogyvita esetén
az önkormányzat a saját értelmezését
kívánná irányadónak tekinteni.

A Ptk. 207. § (1) bekezdése kimond-
ja, hogy "A szerződési nyüatkozatot vita
esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt
a másik félnek a nyilatkozó feltehető
akarata és az eset körülményeire tekin-
tettel a szavak általánosan elfogadott je-
lentése szerint értenie kellett."

Vállalt kötelezettségeinek teljesítésé-
ért az önkormányzat javára keretbizto-
sítékijelzálog létesítését a tulajdonosok
nem vállalják, foleg a fent felsorolt in-
dokok miatt.

Vállalt kötelezettségeinek biztosíté-
kául az önkormányzat részére bankga-
rancia vagy óvadék nyújtására a telek-
tulajdonosok csak belterületbe vont tel-
kek esetén képesek, mivel sem bank,
sem kivitelezo szántófóldek közmuvesí-
tésére nem ad garanciát. Az önkor-
mányzat többszöri kérés ellenére évek
óta nem hajlandó belterületbe vonni a
területet.

Frisch Gábor ügyved úr és az Intéző
bizottság (nem a kiemelt személyek)
dolgozik egy mindenki által elfogadható
szerződés kidolgozásán.

Fiák úr a válaszát és az együttműkö-
dő segítségét a megállapodások létreho-
zatalába fektetett munkájával adja meg?
A fentiek alapján ez remek munka volt,
amely immár egy év eredményét fedi le.

Magam részéröl jó munkát, és böl-
csességet kívánok a munkában részt ve-
vő feleknek, mivel sok türelmünk már
nincs!

Udvözlettel:
Papp Gergety
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Tisztelt aj i ergely!

Megtisztelt engem azzal, hogy a belterületbe voná-
sok ügyében írott .. . levelemet idézte, így e gesztusára
tekintettel álláspontomat megismételni nem kell.

Nyilván e kijelentéseimmel érzi ellentétesnek a
szerződés-tervezet On által (több helyen tévesen) kivo-
natolt elemeit, illetve az önkorinányzati álláspont hiá-
nyos (torzított) ismertetését.

Írása ezt követő részében jogszabályi hivatkozáspk-
kal kívánja alátámasztani azon vélekedését, hogy az On-
kormányzat által készített tervezet elfogadása esetén a
szerződés miért lenne érvénytelen.

Miután az On által a rendezés érdekében kifejtett
tevékenységet mindig is nagyra értékeltem, ezért köte-
lességemnek érzem, hogy nyilvánvalóan jó szándékú, de
teye sen téves véleményének e jellegével kapcsolatban
ezekre a fígyelmet felhíyjam abban bízva, hogy ez előse-
gítheti azt, hogy a továbbiakban értékítéletét e tévedé-
sek ne befolyásolhassák. Alkalmat adhat ez arra is, hogy
elkerülhessük, hogy az olvasók is e tévedések alapján
alkossanak hamis értékítéletet a helyzetről.

A tervezet ismertetésében a valóságnak nem meg-
felelően szerepel az, hogy Onöket terhelné kötbérfíze-
tés akkor, ha az Onkormányzat nem teljesít. Ezt a köt-
bért ugyanis a tervezet szerint az Onkormányzat fízetné.

A jelzáloggal terhelt ingatlanokat az Onkormány-
zat csak akkor lenne jogosult eladni, ha Onök a szerző-
dés szerinti 3 éves határidőben a közművesítést nem tel-
jesítenék. Ilyen esetben az eladási limitár abban az
összegben lett meghatározva, amelyet Onök jelöltek
meg. Eladás esetén pedig ez a pénz kizárólag a kozmű-
vesítésre lenne fordítható, és azzal Onök felé az Onkor-
mányzatnak el kell számolnia.

Az előbbiekkel ellentétes idézetek tehát nem pon-
tatianok, hanem valótlanok. Ami miatt csodálkozáso-
mat fejezem ki, hiszen az On eljárását eddig a tárgysze-
rűség és objektivitás jellemezte.

Mivel On nem jogász, ezért remélem nem veszi sér-
tőnek, ha az írásában foglalt jogi okfejtéseket egyszem-
en ismerethiányból fakadó tévedésnek tekintem. Az On
által idézett jogszabályok ugyanis a visszterhes szerző-
désekre vonatkoznak, vagyis olyan esetekre, amikor a
felek .-egymásnak adásvétel jelleggel kölcsönösen szol-
gáltatnak egyenértékű dolgokat. A belterületbe vonás-
sal kapcsolatban javasolt megállapodás esetében azpn-
ban adásvételről nyilvánvalóan szó sem lehet. Az On-
kormányzat ugyanis nem ad el semmit a belterületbe
vonásra kerülő telkek tulajdonosainak, az Onkormány-
zat ilyet nem is tehet sem rendeletet, sem testületi hatá-
rozatot, sem hatósági engedélyt Magyarországon nem
lehet adni, vagy venni. Nemcsak az ilyen adásvétel, de
már az arra való ajánlattétel is bűncselekmény. Teljes
félreértés tehát a megkötendő megállapodást adásvétel
jellegű ügyletként kezelni.

Az ilyen megállapodásra természetesen létezik jogi
szabályozás is, de feltehetően On ezt azért nem vette fí-
gyelembe, mert azt nem ismeri. Ezért azt most idézem

az 1990. évi LXV. az Onkormányzatokról szóló törvény
8. §-át szó szerint:

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi
közszolgáltatások körében különösen: a településfej-
lesztés, a településrendezés, az épített és természeti
környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és
a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenn-
tartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiz-
tonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energia-
szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvo-
dáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészség-
ügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsá-
gi feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosí-
tása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékeny-
ség, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges élet-
mód közösségi feltételeinek elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a tele-
pülési önkormányzat maga határozw meg - a lakosság
igényei alapján, anyagi lehetoségeitol föggoen -, metyfel-
adatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Amint az az idézett jogszabályból látható, az On-
kormányzat megállapodásban csupán azokat a felada-
tokat, illetve azoknak költségeit hárítja a tulajdonosok-
ra át, mely a belterületbe vonáshoz, illetve az azutáni
beépítéshez elengedhetetlenül szükséges. Ennek oka
közismert az Onkormányzat nem rendelkezik forrá-
sokkal ahhoz, hogy ezeket a költségeket fedezze.

A költségeket a telektulajdonosoknak azért kell vi-
selniük, mert az ő tulajdonukat érintő fejlesztésről van
szó.

A jo^szabályok választ adnak arra a kérdésre is,
hogy az Onkormányzat miért kíván ezzel kapcsolatban
a tulajdonosokkal megállapodást kötni. Az épített kör-
nyezet alakításról és védelméról szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 28. § (1) A helyi építési szabályzat-
ban, illetőleg a szabályozási tervben a területre előírt
kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítés-
re szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken
legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használat-
bavételéig meg kell valósítani.

(2) Ha a helyi közutat, illetőleg közművet a telepü-
lési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira Mríthatja.
A hozzájárulás mértékét és arányát az érintett ingatlanok
tekintetében a településí önkormányzat rendelettel szabá-
lyozw.

A jogszabályból látható - amit az Onök képvisele-
tében eljáró ügyvéd is közölt Onökkel -, hogy az On-
konnányzat ezt a költségviselést két féle módon kezel-
heti, vagy rendeletben kötelezheti a tulajdonosokat er-
re, és e rendeletben a feltételeket egyedül az Onkor-
mányzat állapítja meg - vagy pedig az érdekeltekkel
megállapodást köt.

A testület álláspontja ebben az ügyben az, hogy azt
nem hatalmi pozícióból, hatalmi eszközökkel kívánja
megoldani, hanem az érdeketekkel megállapodást köt.
Ez azonban nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy olyan
megállapodásjöjjön létre, amely a tulajdonosok kötele-
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zettségvállalásának teljesítésére nem tartalmaz biztosí-
tékot. Ez a biztosíték tehát kizárólag csak azt szolgálja,
hogy amennyiben a tulajdonosok a kötelezettségvállalá-
sukat mégsem teljesítenék - annak ellenére, hogy a te-
rület belterületbe vonása megtörténik - úgy ezek a
munkák elvégzésre kerülhessenek annak érdekében,
hogy a területen legyenek utak, csatorna, víz, villany,
gaz.

Mindig is hangsúlyoztuk, és aki a tervezetet elol-
vassa az maga is láthatja, hogy a tulajdonosok által
nyújtandó biztosíték kizárólag ezt a celt szolgalja, vagyis
az Önkormányzat semmiképp sem válhat e telkek tulaj-
donosává.

Aki a szerződést elolvassa azt is láthatja, hogy az
Önkormányzatnak adott biztosíték azonnal megszűnik,
amennyiben a tulajdonosok a közművesítés megvalósí-
tására olyan szerződést mutatnak be, amely önmagában
biztosítja azt, hogy a beruházás ténylegesen megvalósul.
Ugyancsak olvasható a tervezetben, hogy a biztosíték
akkor is megszűnik, ha a közmű beruházás megvalósítá-
sához szükséges pénzügyi fedezetet a tulajdonosok iga-
zolják, ennek módja pedig vagy erről szóló bankkal kö-
tött szerződés, vagy fedezet igazolás bemutatása.

Papp Gergely előtt is ismert az, hogy más belterü-
letbe vonandó terület tulajdonosaival már megállapo-
dás született arról, hogy a biztosítékot olyan formában
szolgáltatják, hogy a kivitelezővel kötendő megállapo-
dást fogják bemutatni, és ismert lehet az a tény is, hogy
az Önkormányzat már tárgyalt kivitelező cégekkel is,
akik természetesnek tekintették azt az igényt, hogy
olyan szerződést kössenek a kivitelezésre, amely annak
megvalósítására és az esetleges szavatossági igényekre
is pénzügyi fedezetet nyújí.

A biztosítékkal kapcsqlatos hangulatkeltésnek te-
hát alapja nincs, hiszen az Onkormányzat ezzel kapcso-
latos jogai jobban megszűnnek, ha a tulajdonosok iga-
zolják azt, hogy a közművesítés megvalósításának fel-
tételeit megnyugtatóan igazolják.

A kötbér kötelezettségekkel kapcsolatban folyta-
tott tárgyalásokon az érdekeltek többsége megértette
azt, hogy mivel ezek ugyancsak a kötelezettségvállalá-
sok teljesítését hivatottak biztosítani, egyetlen fíllért
sem kell senkinek sem fízetnie, ha a vállalt kötelezett-
ségit teljesíti, vagy ha annak teljesítése nem az ő hibájá-
ból marad el.

Mindazok akik a fentieket belátták, és a fínanszíro-
zással kapcsolatban tényleges tárgyalásokat folytatnak,
tapasztalhatták azt, hogy sem banknak, sem másnak
nem okoz problémát az, hogy a finanszírozási szerző-
dést a belterületbe vonás előtt megkössék - természete-
sen azzal a feltétellel, hogy a belterületbe vonás elmara-
dása a kötelezettség vállalást megszűnteti.

Mindazokkal az érdekeltekkel, akik ezt belátták a
megállapodás-tervezetek e napokban véglegesítésre ke-
rülnek.

Az Önkormányzat szándéka továbbra is az, hogy
elérje azt, hogy a többi érdekeltek is belássák azt, hogy
kötelezettségvállalásra csak megfelelő biztosítékok
mellett kerülhet sor, és hogy ennek megtörténte esetén
a már előkészített belterületbe vonás megvalósítására
nyilvánvalóan sor kerül, amennyiben a szabályozási terv

az egyéb törvényes feltételeknek megfelel, mivel ez az
eljárás nyilvános, ezért ennek jelenlegi állásáról - te-
hát a belterületbe vonás megvalósításának feltételeiről
- Papp Gergely Ürnak, is mint mindenki másnak nyil-
vánvalóan pontos tudomása van.

Abban a reményben tehát, hogy válaszom nem-
csak Papp Gergely Ür, de az Olvasók kételyeit is elosz-
lathatja", tisztelettel kérem Papp Gergely Urat, és az
Olvasókat is, hogy a továbbiakban erőfeszítéseiket ne
az Önkormányzat által támogatott célok meghiúsításá-
ra, hanem azok megvalósítására koncentrálják.

Tisztelettel:

Dr. Fiák István

Pilisborosjenő Község Onkormányzata
pályázatot hirdet

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalába
fciépítész munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatokat A 9/1998. (IV. 3.) KTM
rendeletben, valamint Pilisborosjenő Község On-
kormányzatának rendeletei határozzák meg.
Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

- építészmérnöki egyetemi végzettség
- a 9/1998 KTM rendelet 2. §. (2) bekezdésé-

ben foglaltak szerint.
- Aköztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvényben a közszolgálati jogvi-
szony létesítéséhez előírt egyéb feltételek.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. Szerint
Csatolandó iratok:

- személyi és szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vany.

A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyi
Közlönyben való megjelenéstől számított 15 na-
pon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást
követő 30 napon belül.

Az állás betöltheto: a döntést követöen azonnal.
A kinevezés határozatían időre szól.

ÉrdekliMni az alábbi telefonszámon lehet:
a (26) 336-028.

A pályázatokat írásban az alábbi eímre keil be-
nytytaní:

Püisborosjenő Község Onkormányzata
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
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A kábítószer-fogyasztás az em-
beriség évezredek óta meglévő szo-
kása. Egyéneket, családokat, egyéb
közösségeket és az egész társadal-
mat romboló hatása az eddigiekben
is letezett (és sajnos nem várható,
hogy a közeljövőben megszűnik).

Agyonhallgatott előzmények
után váratlanul érte társadalmun-
kat az 1990-es évek közepétől rob-
banásszerűen terjedő kábítószer-
használat. Az utóbbi fél év esemé-
nyei rávilágítottak, hogy itt,
Pilisborosjenőn sem érezhetjük ma-
gunkat burokban.

Ami ezzel a témával kapcsolat-
ban elmaradt, a2 az egyik legérde-
keltebb csoport, a szülők megfelelő
tájékoztatása.

Milyen előzményei lehetnek a
drogozásnak?

- Hogyan lehet felismerni?

- Honnan lehet segítséget kérni?

-Mit tehet a szülő, hogy meg-
előzze, akár egy kisgyermek
esetén is, a majd esetleg jóval
később kezdődő drogozást?

- Mit tehet a szülő, akinek ser-
dülő gyermekevan, akinél ez a
veszély már mindennapos?

A kábítószer-probléma gyakorlati
kéráéseit szeretnénk megvitatni
OnÖkkel egy összejövetel alkalmával.

Az előadás első fele a ma forga-
lofflban lévő drogokról, hatásaikról,
gyanús jelekről fog szólni. Megtud-
hátják, hogy a különböző problé-
más helyzetekben hova fordulhat-
nak segítségért. Egy kábítószer
szakértő és egy rendőr százados jön
el hozzánk a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tályáról.

Az előadás második felében a
család szerepét járjuk körbe. Mi le-
het a család feladata a megelőzés-
ben, ill. a drogos fíatal rehabilitáci-
ójában? Meghívott vendégeinket a

Mátrk Szenvedélybetegek Hozzá-
tartozóinak Egyesületétől várjuk,
akik egy gondolatébresztő rövid fíl-
met is hoznak magukkal.

Az előadás helye: Reichel J. Mű-
velődési Ház

Ideje: 2003. November 22. 17.°°
A szülőkben joggal merülhet fel

a kérdés a programot olvasván,
hogy mi lesz a gyerekekkel? A
drog-prevenció kérdése őket érinti
csak igazán! Természetesen az isko-
lában is lesznek drog-prevenciós
programok a diákok részére. En-
nek részleteiről majd akkor szó-
lunk.

November 22-i előadásunkra a
szülőket, felnőtt érdeklődőket várjuk.

Ne dugjuk a fejünket a homok-
ba! Beszéljünk a problémáról, csak
így tehetünk egy lépést a megoldás
felé!

Kádiné Pénzes Mária
az Egészségügyi Bizottság

megbízásából

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet

mondani mindazoknak, akík ko-
matáljukkal hozzájárultak ah-
hoz, hogy miután 2003. szeptem-
ber 29-én született Kovács Péter
Bamabás nevíí fíúnkkal hazatér-
tüiik a kórházból, az első tíz nap-
ban kevesebb goodunk legyen a
háztartással és minél több időt
tudjunk a kisjövevéimyel tölteni.

A komatál hagyományának
felélesztése mutatja, hogy akár-
hányat íruak is, akármilyen
messze is van dolgunk egymás-
tól, a lakóhely emberi közössé-
gét semmi iam tudja pótolni.
Reméljük, ez a bagyomány való-
ban újjáéled, és ezentúl mi is ré-
szesei szeretoénK ieimi jövőbeni
kis emberkék első heteinek
könnyebbé tételében.

Köszönjük tehát a szervezők-
nek, Dér Denisának, Csányi
Mártának, Gelencsér Zsuzsá-
nak, Keresztesi Evának, Kupa
Kornéliának, Mester Évának
Nevelős Forgács IIdimának, Sze-
gedi Magdolnának és Varga Má-
riának önzetlen segítségét.

WinklerErika
Kovács András Bálint

Bogyó másfél hónapja tunt fel Borosjenőn.
ő egy nyoic hónapos, keverék, kis termetű fíú kutya. Zsemleszínű a sző-

re, fehér mcllénnyel. Gyermekszerető jószág. ezért van sokszor az iskola köze-
lében. Játékos, végtelenül kedves
hitya, örökké hálás lesz annak, aki
befogadja!

Választott magának néhány
"gazdi-jelöltet", így került az egyik
kis utcába.

A kömyéken lakók nem tud-
ják befogadni, de éteüel, kedves-
séggel, és egy hityaházzal segítik,
ezért lakik most abban a kis utcá-
ban, az út szélén.

Ez nem lehet végleges.
Bogyó oltást is kapott, az oltá-

si könyve a Polgármesteri Hivatal-
ban Bak Zoltán úrtól átvehető.

S. B. K.

Őketmében {buszfordulétiát) méteráru, rfivlitáru, lalcástextil, divatáru, viJíamosság, iparcikk, barkácsáru! Fuggönyvarrás, atald'tás.
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A Kulturális és Sport Bizottság kiállítást nyit november 21-én,
pénteken este a művelodési házban a községunkben elo amatőr muvé-
szek munkáiból. Kilencen jelentkeztek a legkülönfélébb alkotásokkal.
Sajnos, közülük dr. Joó Kálmánné már nincs közöttünk. 88 esztendős
korában, idén márciusban meghalt. Festményeit a lánya úgy ajánlotta
fel, hogy azok örökre az intézményben maradhatnak.

D'r. Joó Kálmánné idegen nyelvű külkereskedehni levelező volt;
nemetül, franciául, angolul és csehül tolmácsolt. Kedvtelésből festett,
zongorázott és verseket írt. Férje szervezte meg 1946-ban
Klisborosjenőn a művésztelepet.

Legyen Ilona néni PiUsborosjemi ernlék című, 2001. június 1-én írt
költeménye a bevezető a kiállításhoz.

Több mint ötven éwel ezelőtt egy re^el
Még mindig el voltunk telve szerelemmel.
Augusztus volt, kirándultunk nyaralónkba,
ahol tomyosul a Nagykevéty orma.

Akkor még kertünkben futkostak a fácánok,
vígan kopogtak a fákon a harkátyok,
Fecskepár fészket rakott ereszünk alatt,
gyümolcsösünkben este róka szaladt.
Erett az alma, szilva, szőlő és körte,
készülődtünk a szeptemberi szüretre.
kertünket lóhereszőnyeg borította,
nagy Portás hityánk a holdat megugatta.

Tücskök ciripeltek a forró éjszakán.
lepihentünk a parasztszoba hűs ágyán.
Áz esteforró szerelembe merültünk
gyermekfogamzott meg akkor bennünk.

Felettünkfénylett az Orion csiüagkép
Ha kinéztünk, láttuk a Göncöl szekerét.
Szemben díszlik a budai hegyek lánca,
nyár végén volt a hulló csillagok tánca.

Férjem még ifjú volt, erős, ügyes és szép, ;
E kömyezet meggyújtotta szerelmét.
Kirándultunk a Pilisbe, gombát szedtünk,
kertészkedtünk s egy kedves malacot vettünk.

I&dves volt hozzánk Borosjenő népe,
bevettek a képzőmuvészek körükbe.
Akkoriban kedves szomszédaink voltak.
Ám ezek az emberek mind, s az idők is elmúltak.

Megmaradt a kert. A sok évfogyott,
kedvespárom sajnos örökre itt ha^ott.
De maradt őtőle egy szép, élő emlék,
itt hagyta nekem hőn szeretett gyermekét.

A kiállítók bemutatása:
Csömöri József - 1991-ben költöztünk Pilisborosjenőre. Mechanikai

műszerészként végeztem, majd később a vízműveknél dolgoz-
tam. A hajózás gyermekkorom óta érdekel. A kiállításra a kö-
zépkori hajózás témakörét dolgoztam fel egy dioráma kereté-
ben.

Erdei László - Közel ötven éve lakom Borosjenőn. Nem vagyok se kép-
ző-, se ipannűvész. Kisebb érdemeket a vasas szakmában sze-
reztem. Munkaidő után, és 1990, azaz nyugdíjba vonulásom óta
"püienésképpen" sok száz tárgyat készítettem kisplasztikától a
fáliképekig, fatányérokat és dísztárgyakat.

Galambos Ferenc - 1934-ben születtem Pilisborosjenőn. Már az általá-
nos iskolában megkedveltem a rajzot. Szerettem volna az Ipar-
művészeti Főiskolába menni, de nem voltak jók a feltételeim.
Maradt számomra a Láng Gépgyár és a Magyar Hajó és Daru-

gyár. 1968-72-ig a cégek kiküldtek Egyiptomba. A Nnuson ha-
józva kb. 27 ceruzarajzot, egy vitorlás hajót és egy konyakosüve-
get tartó ágyút készítettem. Ezeket mutatom be.

Kis Nóra - Születésem, 1988 óta Pilisborosjenon élek. A budapesti II.
kerületi Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gim-
náziiim rajztagozatos osztályában végeztem. jelenleg a szent-
endrei Ferences Gimnázium 9. osztályában fflár nem foglalko-
zom "hivatásszerűen" rajzolással. Most az üvegfestés érdekel.

Magonyi Zoltánné - Képző és Iparművészeti szakközép iskolában érett-
ségiztem, de a főiskolai felvételi nem sikerült. Voltam műszaki
rajzoló, büfés, varrónő, most a férjem közértjében segítek, s
kozben a magam kedvére festek. 1996 óta'élek a faluban.

Papp ftuzsina Dóra - Születésem -1980 - óta PilisbQrosjenőn élek. Je-
lenlegegy utazásszervező cégnél dolgozom. Erdekelnek a mű-
vészetek. Szeretek rajzolni, kedvenc témáim az egyszerű, hét-
köznapi jelenetek, amelyekre érdemes felhívni az emberek fi-
gyelmét.

Szarka Emese - Az ELTE-BTK magyar és összehasonlító irodalomtör-
ténet szakánvagyok IV. éves hallgató. A gyöngyfűzést és szövést
könyvekből tamíltam, de most már a saját terveimet készítem.
10 éves korom óta foglalkozom komolyan képzőművészettel,
tanulom isjó mesterektől.

Tóth Mitíós - 1952-ben születtem. Jelenleg síknyomóként dolgozom
egy nyomdában. Fotózással - tudatosan - két éve foglalkozom.
ÁlkaÍmam volt Csíksomlyón az István a király bemutatóján
fényképezni. Az ott készült képeket mutatom be.

A kiállítás nagyon színesnek ígérkezik. A megnyitó után még egy
koncertre is meghívjuk Onöket.

19 órától a Philippínó énekegyüttes reneszánsz udvari, majd la-
tin-amerikai dalokat, végül pedig slágereket ad elo a King Singers mű-
sorából.

Találkozzunk november 21-én, pénteken este hatkor a muveló'dé-
si házban.

N
sauNtujiite IT. ICS8UWK <t.

Meghívó
a SzerencseJáték Rt. adományából vett hangversenyzongora
ünnepélyes átadása alkalmából rendezendo hangversenyre, a

Reichel József Művelodési Házba.

2003. novemberl8. 18.3o

Kőszöntőt mond Kaltenbach Jeno tísebbségi biztos.
A zongorát Faller Jeno, a Szerencsejáték Rt. képviselője adja át.

Jandó Jeno
KossBth és Liszt dyas zongoramuvész koacertje.

Musor

Beethoven: Mondschein (Holdfény) szoaáta
Scfaubert: Két snpromptu (Rőgtönzés)

- Gesz-áúr
- Esz dúr

Lisü: Két legeada
- Assisi Szeot Fereoc préd&ál a madaraknak
- Paulai Szent Ferenc átkél a hullámokon

PlLISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

^

iBr.J J

Kalandos körülmények között, de
tegnap délelőtt tíz óra húsz perckor meg-
érkezett és véglegesnek szánt helyét el-
foglalta Jenő Pilisborosjenőn. Jenő
egyébként egy hangversenyzongora.

Kilenc óra harminc perckor a pilis-
borosjenői muvelődési ház, amely egyút-
tal a polgármesteri hivatalnak is helyet
ad, továbbá tornaterem hiányában a
szomszédos általános iskola testnevelés
óráit is befogadja, tárva-nyitva. Ujság-
írói kérdésre, mely szerint hánykor érke-
zik a zongora és pontosan hova, egy na-
gyon kedves hölgy, mint utóbb kiderült:
a takarítónő azt a tájékoztatást adta,
hogy van egy kis gond. Mert bár a zongo-
ra érkezik. a polgármester úr utasítása,
hogy nem lehet átvenni, mert őtnemér-
tesítették időben.

Kilenc óra negyven perckor KüllerJá-
noí polgármester természetesen felveszi
a telefonját, amint az el is várható egy
demokráciában, de úgy gondolja, ilyen
pitiáner kérdésekkel nem kellene foglal-
koznia a magyar sajtónak. Még ha regio-
nális, akkor sem. De leginkább az érdek-
li, honnan van egyáltalán az információ,
hogy ide bármiféle zongora érkezik. Vá-
lasz híján is megígéri, hogy tíz percen be-
lül nyilatkozik.

Kilenc óra negyvenhétkor befut Var-
sányi Zsuzsa képviselő - rádiós, galéria-
tulajdonos, nem mellékesen a kulturális
bizottság elnöke -, és nagyon izgul.
Merthogy jön a zongora. A zongora
egyébként azért jön, mert a község szá-
mára Varsányi Zsuzsa megpályázott és
megnyert kétmillió forintot hangszervá-
sárlás céljára.

Kilenc óra ötven perckor megérezik
f^is Katalin is, a zeneiskola igazgatója, és
szintén riagyon izgul. Szeptemberben in-
dult el a pilisborosjenői önkormányzati
alapfokú művészeti iskola, amely zenei
tagozattal bír, s amelynek ő a vezetője.
Most száz növendékük van és huszan
vannak várólistán. Ez egy ekkora telepü-
lésen, mint Pilisborosjenő, óriási lét-
szám. Hangszervásárlásra először Gör-
gey, később Magyar Bálint kulturális, il-
letve oktatási miniszterektől nyertek tá-
mogatást. 3-3 millió forint elegendő volt
ahhoz, hogy megvegyék a hangszereket,
s hogy a zeneoktatás meginduljon a né-
met neinzetiségi általános és - most már
- alapfokú művészeti iskolában.

Az első nagyszabású koncertet októ-

ber 3-án élvezhették a helybéliek a zene
világnapja tiszteletére, ahol megjelent
Görgey Gábor is, ezúttal, mint író.

Kilenc óra ötvenötkor megérkezik
DérAndrás, ezúttal nem mint filmrende-
ző, hanem mint helybéli polgár és képvi-
selő. O nem annyira izgul, viszont van-
nak praktikus kérdései. Hogy lesz-e a
zongorának védőburkolata, nehogy a
testnevelésóra vagy a kézműves szakkör
kárt tegyen benne véletlenül. A jelenlé-
vők megnyugtatják, hogy persze lesz.
Aztán együtt izgulnak tovább.

Kilenc óra ötvenhétkor begurul egy
teherautó a bejárathoz, mert megjött a
zongora. A zongorát addigra egyébként
már Jenőnek hívják, nem utolsó sorban
azért, mert pilisbprosjenői, de meg azért
is, mert november 18-án, az első, hagyo-
mányteremtőnek szánt Jenő napi hang-
versenyen fog fellépni első ízben. A
munkások emelnék le a Jenőt, ám a hi-
vatal alkalmazottja mondja nekik, hogy
van egy kis gond, meg kéne ezt beszélni
a polgármesterrel, mert nem lesz ez így
jó, hogy egyszer csak beteszi ide a há-
rom lábát egy Jenő.

Küller János polgármesterre nem kell
sokat várni. Vas Katalinnak és Dér And-
rásnak elmondja, talán a helyzethez ké-
pest kissé emelt hangon, hogy csak ma

kapott hivatalos értesítést a zongora jöt-
téről, a művelődési ház igazgatónője to-
vábbképzésen, ki fogja átvenni a zongo-
rát, hová teszik, ki őrzi, ki vállal érte fe-
lelősséget és egyáltalán, miért nem viszik
egy vagy inkább két házzal arrébb. Az is-
kolába vagy a templomba. Dér András
magyaráz, Vas Katalin magyaráz, a pol-
gármester végül rájuk hagyja, de békés-
nek nem látszik. .

Tíz óra három perckor tudósító elér-
kezettnek látja a pillanatot, hogy megin-
terjúvolja a megállapodás szerint Küller
János polgármestert. Ám a polgármester
ragaszkodik hozzá, hogy elobb a tudósí-
tó árulja el, kitől kapta egyáltalán az in-
formációkat. A társalgás itt megfeneklik
az informátor felfedése híján. Küller Já-
nos nem nyilatkozik.

Jenő közben elfoglalja a helyét a mű-
velődési ház színpadán. Vas Katalin leüti
az első akkordokat, most már senki nem
izgul különösebben. Jenő pedig nem ér-
ti, hogy egy ekkora közösségben miért
okozott ilyen nagy felfordulást az ő ide-
érkezte. Hogy miért nem örülnek neki?
Hiszen a zene politikamentes,

(A cikk a Budapesti Nap című országos
napilap október 29-i számában jelent
meg.)
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A zene világnapján
Unnepi hangversenyt adott a Német

Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti iskola a zene világnapja alkalmából,
először a község történetében, és reméljük,
hogy nem utoljára.

A diákok már délután nagy izgalommal
vettek részt az iskolában tartott zenei mu-
veltségi versenyen, amelynek növelte jelen-
tőségét, hogy a Magyar Rádió szerkesztőri-
portere, Varga Károly vezette. A zene és a
gyerekek nyelvén egyaránt jól értő Karcsi
bácsi vidám, közvetlen hangulatot teremtett,
bőségesen osztogatta a nyeremény-ceruzá-
kat, és jó étvágyat keltett a finom torták-
hoz, amelyeket az arra érdemes csapatok az
esti koncerten vehettek át ünnepélyes kere-
tek között.

A nem mindennapi eseményre, az első
zeneiskolai hangversenyre, a MI ZENEIS-
KOLANK koncertjére este hat órától a Mű-
velődési Házban került sor. A zsúfolásig
megtelt nézőteret csüingelő gyerekhangok,
fúvós hangszerek, zongora és a gordonka
telt hangja, valamint a Philippinó ének-
együttes vidám, mindenkit megszólító elő-
adása töltötte be.

Mindenki megilletodve és hosszan tartó
tapssal fogadta az est fővédnöke, Görgey
Gábor író szívet melengető köszöntőszavait.
Nem csupán jelenlétével tisztelte meg köz-
ségünket, hanem elismerését is tolmácsolta
azért a nagy ügyszeretetért, amellyel a zene-
iskolát létrehoztuk.

Az ünnepi hangversenyen fellépett a még
teljesen kezdő, és a már több éve hangszeres
zenét tanuló diákok mellett néhány tanár is,
akiknek produkcióit különösen nagy tapsvi-
harral fogadta a hallgatóság.

Bódy Gézáné

Köszönet mindenkinek, akik hozzájárultak
az ünnepi műsor sikeréhez. Álljon itt emlékez-
tetőül ezen első, s hagyományt teremtő műsor
szereplőinek névsora és a műsor:

- Széki dalok (Kerekes táncegyűttes, vez. Jávor
Csaba)

- Jean-Baptiste Lully: Dal. (Farkas Hajnalka és
Varga Mónika - gordonka)

-Szerb, magyar, morva és albán népdalok
(Bozsódi Borbála, Szabó Márta, Varga Ber-
nadett - klarinét-fuvola)

- Kovács Béla: Koncertetűd (Fábián Stefánia -
klarinét)

- Spanyol gitárzene (Szénási Mónika - gitár)
-Antonio Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel

(Radics Eszter - gordonka)
- Liszt Ferenc: Ab Irato (Kiss Dávid - zongora)
- Nicolo Paganini: Moto perpetuo (Matuz Ger-

gely - füvola)
-Arutjunjan: Expront (Richter Dorka - gor-

donka

-Ariel^Ramirez: Kreol mise - részlet (Philip- )j
pino énekegyüttes)

- Dohnányi Emő: Rapszódia (Zsoldos Bálint -
zongora)

- Carlorff: Bordal a Carmina Burana-ból (Az
iskola kórusa).

B;-/

AZ ALLERGIA MINT NÉPELLENSÉG...
Dr. Ács Éva allergológus-kardiológus tart
ezzel a címmel előadást a művelődési ház-
ban november 19-én, 18 órától.

ORVOSI ÜGYELET... Állítólag van, de
nem tudjuk közzétenni, mert - külön kérés-
re sem! - nem kapjuk meg az orvosoktól.

CSILLAGVÁNDOR: KÜLDETÉS... Ez a cí-
me Pataki Balázs első CD-jének. "Balázs bá-
csi" iskolánk alsó tagozatos tanító bácsija,
aki maga írta a lemezen hallható 13 dal szö-
vegét és zenéjét is. Két dalban együtt énekel
tanítváayaival. Pataki Balázs és muzsikustár-
sa, Hamburger Ferenc, december 13-án le-
mezbemutató koncertet tart a művelődési
házban.

"BORBAN AZ IGAZSÁG, BORBAN A
VIGASZ"... Idén is volt szüreti felvonulás és
bál. Király Tibor köszöntőjéből idézünk:
"Pilisborosjenő nevét egy szőlőterület eladá-
sát tanúsító oklevél említi 1284-ben. Annyira
jó volt a Kevély és Ezüsthegy leve, hogy bor-
ban fizette a lakosság az adót az udvarnak...
Ne feledjük: a Pilisborosjenő-Weindorf cí-
merünkön az oroszlán ma is szőlőfürtöt tart
mancsában... Fogyasszuk mértékkel és élve-
zettel a finom borokat, és ünnepeljük a
csinálóit..."

GYŐZOTT A JOBB, DE NEM JAJ A
LEGYŐZÖTTNEK... Á Magyar Rádió'idei
zongoraversenyén zeneiskolánk művészta-
nára, Zsoldos Bálint a döntőbe jutott. Bár
végül nem ő győzött, mégis gratulálunk. A
legvitriolosabb tollú zenekritikus így írt róla:
"Leült a zongorához Brahms szonátájának
lassú tételével, valahogy furcsán, álmodozva
matatni kezdett a billentyűkön, és ebből az
improvizációnak látszó bizonytalankodásból
zene született. Zsoldos Bálint volt számomra
messze a legizgalmasabb muzsikus." (Fáy
Miklós - Népszabadság).

KÖZELEG A MIKUIAS... A gyerekeknek
idén Ajándék meseországból címmel verses-
zenés-mesés előadást rendez a Kulturális és
Sport Bizottság. Simoqai Emese színésznő
és a Pink Ananász együttes mesekoncertje
december 6-án, délután öt órakor kezdődik.
Belépő: a tiszta cipő!

NYUGDÜAS NAP november 18-án délután
3-kor a Művelődési Házban. Mindenkit sze-
retettel vámak a Klub vezetői.

AHÓNAPKÉRDÉSEI:

- Mit gondolnak arról, aki egy zongora tete-
jét hatalmas szöggel zárja le? (megtekint-
hető a művelődési ház pianínóján.)

- Mit gondolnak arról, aki elvégzett munkát
hónapokig nem fizet ki?

(polgármester)
- Mit gondolnak, meddig muködhet úgy egy

zeneiskola, ha a költségvetésben megsza-
vazott pénzét nem utalja át az önkormány-
zat?

(polgármester)

(Az előző hónap kérdésére: "Miért nem tett
feydentést ismeretlen tettes ellena polgár-
mester a tűzesetek miatt?" - nem érkezett
válasz).

KÖZÖSEN... "Szép, ha nevünk megiste-
nül, szép, ha dicsértetünk; De még szebb,
ha sejtetlenül hasznos magot vetünk" Kis
János költeményének soraival azt a kiállí-
tást dicsérjük, amelyik október 17-én nyflt
a művelődési házban, húsz, falunkban élő
képzőművész munkáiból, Bozsódi Zsolt és
Döbröntei Zoltán kezdeményezésére, a
Kulturális Bizottság segítségével. A meg-
nyitót óriási érdeklődés kísérte. (A jó bor-
nak is kell cégér. Ezúttal megragadjuk az
alkalmat, hogy megköszönjük Rósa Márta
grafíkusmuvésznek az igényes meghívó
megtervezését. ) Aznap egyébként Selmeczi
Györ^f és fíemes Tibor filmjének hazai ős-
bemutatójára is sor került. A párizsi ősbe-
mutató után először nálunk vetítették a
Kolozsvárról szóió "Függő város" című fil-
met. A talán minden eddigi rendezvénynél
több embert vonzó eseméwfeQKovácsAnd-
rás Bálint fílmesztéta ennek az eseménynek
a közösségformáló erejéröl beszélt. Köszö-
net minden alkotónak a rendkívűl színvo-
nalas és jó hangulatú kiállításért, a film pe-
dig igazi kuriózum volt.

Malok életéröl
Örömmel tudatjuk Pilisborosjenő lakosai-

val, hogy az ideiglenesen átadott Inter-prima
területét felújítattuk, és ifjúsági klubként nyi-
tottuk meg. Köszönjük a Művelődési Ház ve-
zetőjének, a pilisborosjenői képviselő-testü-
letnek és Szabó János úmak a segítségét.

A fent leírtakhoz szeretném hozzáfuzni:
A borosjenői fiatálok (15-18 évesek) egy

csoportja kapta meg az Interprima területén
azokat a helyiségeket, melyekben tartózkod-
hat-találkozhat, mivel a Művelődési Házban,
nincs hely.

Az épületnek ezeket a helyiségeit kitaka-
rították és kimeszelték a gyerekek.

Szabó János úr felajánlása segítségével
mára villany is "kigyulladt".

A szobák többnyire űresek még; néhány
szék és fatüzelésű kályha van már.

Sajnos sok mindenre lenne még szüksé-
günk: szőnyegek, társasjátékok, tv., stb., de
jókedvben nincs hiány.

Szeretnék köszönetet mondani a képvise-
lő-testület és a Polgármesteri Hivatal minden
tagjának, akik pozitív hozzáállásukkal segí-
tettek eddig bennünket.

Szabó János úrnak, aki átvizsgálta az
elektromos hálózatot. Szabó Zsófinak, aki
felajánlotta segítségét a művelődéshez, szer-
vezéshez. Kara Anikónak, aki a takarítást se-
gítette.

Végül, de nem utolsósorban álljon itt a
lelkes fiatalok neve:

Bányai Márton Pvacsánszky Károly
Buda Bálint Sáfrány Akos
Dohnál Botond Sági Gáspár
Gáth Patrik Szalai Petra
Kara Fruzsina Varga Viktor
PistaíAndrea VinczeGergő
Egyben kérem a fenti gyermekek szüleit,

telefonon keressenek meg időpont egyeztetés
céljából, mert néhány kérdésben szeretném a
szülők véleményét tudni.

Köszönettel:
Kovács Györgyné

TeL: 336-080 (18 óra után)

öszönetnyilvánítás
és segítségkérés

Tisztelettel tájékoztatom a falu lakossá-
gát, hogy a Tájházat Pilisborosjenő, Fő út 49.,
a Német Kisebbségi Onkonnányzat 2003. au-
gusztus 31-vel birtokba vette, felújítása és át-
alakítása megkezdődött, maradéktalanul si-
keriilt és ez elsősorban Trunk Zsolt helyi vál-
lalkozónak köszönhető, aki ingyen bocsátotta
rendelkezésünkre Bobcat munkagépét és
konténereit, melyek nélkül hetekig tartott

volna a lomtalanítás. Nagylelkűségét ezúton is
szeretnénk még egyszer megköszönni!

Kérjük a falu iránt elkötelezett lakosság
szíves segítségét, adományát az alábbi munká-
latok mielőbbi elvégzéséhez:

. Nyílászárók készítése (6 db ablak, 4 db
ajtó)

. Központi futésszerelés (központi kazán,
radiátoros futés)

. Villanyszerelés

. Burkolás (hajópadló)

. Kőműves munkák (falbontás, új vizes-
btokk, régi kémény helyreállítása, nyílás-
zárók cseréje).

A kert tervezéséhez, kialakításához is vá-
runk növényeket, de nagy segítség lenne a le-
endő Múzeum anyagainak és kiállításainak
megtervezése, régi mesterségek és szokások
bemutatása.

Minden segítőnhiek megörötítjük a nevét
egy réztáblán, melyet a házon fogunk elhe-
lyezni. Kedvcsinálónak szeretném elmondani
a Tájház általunk tervezett jövőbeni funkció-
it:

. Otthont adna a Falumúzeumnak, esetleg
Vendégfogadó kialakítása szálláshelyek-
kel is szóba jöhet kihasználva a meglévő
2 borospincét,

. A kertben színpad felállítását tervezzük
kulturális események helyszínéül, mely
nyári tábornak, kézműves foglalkozá-
soknak is helyet adhatna.

Pénzbeli adományaikat az ügyfélszolgálati
irodában található csekken tudják befizetni.
Felajánlott egyéb segítséget szívesen vesszük
a Polgármesteri Hivatalban, vagy levélben
(Rózsa u. 2.), illetve telefonon: 0626/336-898

Köszönettel:
Szegedi Ferenc

a Német Kisebbségi Onkormányzat elnöke

Nyugdíjas Klub híre
Mivel ebben az évben a Klub javára adott

önkonnányzati támogatás csak ötvenezer fo-
rint volt - az előző éviek kis töredéke -,
Bereczkiné Szendrey Eva közreműködésével
a Pilisborosjenőért Alapítvány teljes anyagi
támogatárt nyújtott az október 19-ére meg-
szervezett ismeretterjesztő kiránduláshoz.
Üticélunk Budapest nevezetességei és a Gö-
döllő Királyi Kastély megtekintése volt, szín-
vonalas idegenvezetőkkel.

Az idős klubtagok (57 évestől 93 évesig)
egészségi okok, mozgáskoriátozottság miatt
mikrobuszt vettek igénybe. A fenti korosztály
tagjai egész életükben sokat dolgoztak, az ott-
honteremtés és gyereknevelés mellett nem
sok idejükjutott utazásokra, tanulásra, műve-
lődésre és szórakozásra. Van mit bepótolniuk.
Ezért van igen nagy jelentősége az ilyen jelle-
gű programohiak. Azt gondoljuk, hogy a kis
közösségek, civil szerveződések működése el-
engedhetetlen a jobb életfeltételek megte-
remtéséhez, és akkor lehet sikeres, ha ötvöző-
dik állami és helyi önkormányzati segítséggel.

Udvözlettel:
Poteczky Imréné és Révész Árpádné

klubvezetők

Gyógyulásom
hihetetlen története

Guba Józsefhé, Piroska vagyok. Közel
30 évig dolgoztam körzeti nővérként, jól
ismerem tehát a hagyományos orvoslás
szépségeit és buktatóit egyaránt. Nagyon
szeretem a munkám, de azt is tudom, ez-
zel a módszerrel nem minden betegség
gyógyítható és a gyógyszerek mellékhatá-
sai sokszor lehetetlenné teszik a gyógyí-
tást.

Jómagam szerencsére szinte sohasem
voltam beteg, ezért is érintett érzékenyen,
hogy tavaly ősszel ágyba kényszerített a
fájdalom. Több hónapba telt, mire kiderí-
tették, gerincsérvem van, operálni kell,
különben lebénulok. Ráadásul férjemnek
is, aki nehéz fizikai munkát végez (gázsze-
relő), többszörös gerincsérvet állapítottak
meg.

Ekkor hozta a véletlen utamba a mág-
nesrezonanciás gyógymódot. Evek óta fog-
lalkozom altematív gyógymódokkal, 3 éve
a most 95 éves mamám hoztam vissza az
életbe mágneses akupresszúrás kezeléssel,
tehát nem áll tőlem távol ez a terápia, de
úgy gondoltam, nálunk ez nem működik.
Ismerve a természetgyógyász rendelők
borsos árait, pénzem sem lenne rá.

Ekkor felajánlották, hogy egy héten át
INGYEN kipróbálhatom a mágnesrezo-
nanciás matrac hatásait. Megismertem a
módszer lényegét, azt, hogy ez egy olyan
fájdalmatlan pulzáló mágnesterápia,
melynek során az emberi test elektromág-
neses rezgéseit hasznosítják. Kb. egy órás
kezelés alatt a káros rezgéseket elvezetik
a szervezetből, ugyanakkor a meggyen-
gült, harmonikus rezgéseket felerősítik,
melynek eredményeképpen a szervezet a
továbbiakban akadálytalanul képes az ön-
gyógyításra. A környezetszennyezéstől,
elektroszmogtól, hiányos táplálkozástól,
stressztől legyengült immunrendszer meg-
erősödik.

Így aztán kipróbáltam és számomra
azóta is hihetetlen módon, egy kezdeti
rosszabbodást követően, ami egyébként
természetes, a negyedik kezelés után pa-
naszmentessé váltam. Tudtam azt is, hogy
nem szabad most abbahagynom, mert a
javulás nem lesz tartós, ezért kibéreltem a
készüléket és megkezdődött az otthoni
gyógyulás, gyógyítás.

Népes családom és környezetem be-
tegségek hosszú sorában szenvedett. Pl.:
fej, gerinc, térdfájdalom, allergiák, magas
vérnyomás, cukorbetegség, gyomor és bél
problémák, alvászavarok. Pár hét alatt pa-
haszaik mérséklődtek, illetve megszüntek.
Nálam, és férjemnél sincs szükség műtét-
re és jól érezzük magunkat.

Hátralévő életem célja, hogy minden-
ki megismerje és hasznosítsa is ezt a cso-
dálatos terápiát és ehhez mindenkinek jó
egészséget kívánok!

G. J. -né
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TTie Pcfwer of Onsams

Solymár, Tersztyánszky u. 120.

Dr. MohárAttüa
T: 06 26 360 919; 06 30984 66 92

ifj. Dr. MotnárAttila
T: 06 26 360 919; 06 30 964 21 60

Védőoltások, ultrahang, labor
vizsgálat, sebészeti műtétek

Rend. idő:
kedd, csütörtök 14-19 h.

szombat 9-12 h.

Mutéti nap: szerda 9-13 h.

. GYÓeYTORNA - egyéni és csoportos
teápia mozgásszervi- és genncpana-
szokra, afftéti elő- és utóltezete.

' OOTOSl MASSZÁZS - izüteti- fe ízom-
{qdataak tezdése, stresszoldás.

. MÁGNESES REZONANOA TERÁPIA -
allergja, krónftus ideg- és daganatos
fájdalmak. mozgásszervi paaaszok,
sérelések. alvászavarok kezelése.

Berkiné Fehér Éva okl. gyógytoraász.
Tet: 06-26-336-230; 06-20-495-67-91

jyermekfelűsyeletet
vállal 50-es ővőno éjjel-nappal.

Idosek gondozását ís
vállalom.

Tel: 06-30-855-12-25

AZÜJ MEGÉRKEZETT!

.^ .MwuUM
^ L^

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT mVATALOS LAPJA

Fteleiős tóadó:
A képmetfi-testütet Kultarttís és Sport Bteottiága

PöszeAesztft Görög Atfaéna

Szertesztőbizottság:
A. Hák btván, Keretztesq' Péter, Kozaiy Vteos

A szerisesztőség cime;
2097 Pitisborcqenff, &üstlie@fi út 26.
E-nail; mediamKRaaii.datanet.hu

Tipográfia és nyomdai aankák: Római Bt.

Megjelen&: havoata, lapzárta niaden hőnap 25-én.

Eagedélyszáa: 3.4. 1/463/2/1999.
Terjeszsti a Magyar Posta

... és megteliinthetélc a Honda 2803-as tiddonsáRal Isi
- az 5 aftós Civlc 100 LE-s dízelmotorral
- a megúíult 4 ajtós Civíc
- HR-V és CR-V modeifek egyedi áron!
Hftel már 0%-tófí 7%-tófí

1837 BudajNSBt, Bctfttr u. 4<<W.

Tel^ax: W-WÍ-7S W.: 4SMa.22; 248-13.18

6-uudl: hondatenn<^a3 tero. ftu

Wrt>; www.hondatenno.hu

Konténeres szállítás KARÁC^Y[ JÁTEKVÁSÁR
SZOMORAJENŐ

tekerfuvarozó

Telefon:
06-309 427. 922, 06-309 840-062

AlllEDITOPfiyégysariparlKft.

Jelento lehst írtoan btóiöa önélstr^zal a
tövteőcdiwi;

MEDfTOP Kt 2097 RfisilorosN Mf Endre u, 1.
Báfdos Atfta termelésvezetö T: 06-26-338-400

az MEWE" kereskedésben

Nyugdíjasoknak és díákoknak
10% kedvezményajátékok árábói

Szobafe tő mázoló, tapétázó

06.26-3 -21 , ü-30-992-6661

Q LJEIEIBIBIBIBIB]BIEIEIBI3I3ISIEI3IBI3I3fBIBIBIBJBI3IEIBI3IBJ3IBIBIBIBISI3T:l S

^ 130. 000 Ft-ot fizeti és ŰJ autóját viheti!!! ^
^ IGNIS, WAGONR+, SEDAN ^
^ Sedan GLX szervokörmánnyal, ABS-sel: 2.299.000.- ^1
1

1
1
1

1
!

De, ha 10%-ot fizeti cascóját 1 évig a Római fízeti!

HASZNÁLT SÜZUKI AKCIÓ!!!
Az első befízetést mi álljuk + AJÁNDÉK RIASZTÓ

December 31-ig!
Eredetvizsgára: 15% kedvezmény

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. suzukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkártya . Karosszéria és biztosítási munkák

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
-Mf- Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.

1
1

^
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Egy éwel ezelőtt - ft'issen kineve-
zett főszerkesztőkéat - azt írtam e

lap^hasábjain "Uj összetételű önkor-
mányzat, új ígéretek, új remények. ..
Megjavulnak az utak, eltűnik a par-
lagfű, felépül az iskola, működni fog
a közvilágítás és Magyarország leg-
szebb fekvésű falva a legélhetőbb fa-
lu rangjára is pályázhat majd."

Most nagy-nagy szomorúsággal
állapítom meg: baj van. Baj van eb-
ben a parányi faluban. Nem szeret-
jük a környezetünket, a szomszéda-
inkat, a hírességeinket, egymást. Mi
több, gyűlölködünk.

Miért van az, hogy botrányoktól
hangos ez a falu? Hogy olyan esemé-
nyek rontják hírnevünket, amelyek
elkerülhetők volaáaak? Miért sza-

kadt ketté (vagy több részre) ez a kis
lélekszámú közösség? Kinek az érde-
ke a megosztottság? Miért nem is-
merjük el, hogy hihetetlen eröfeszí-
téssel - gyakran éjszakába nyúló ön-
kormányzati ülésekkel - dolgoznak
értünk a falu vezetői? Kinek állérde-

kében rendre megvétózni a falu jobb
jövőjét elősegítő határozatokat? Mi-
ért nem tudunk beletörődni a válasz-
tási eredményekbe? Miért nem örü-
lünk az apró sikereknek, a falu hatá-
rain - és nem kis büszkeséggel állí-
tom, hogy az ország határain - túl-
mutató kiemelkedő teljesítmények-
nek?

Pilisborosjenő azon kevés telepü-
lések egyike, ahol egymásnak adják
a kilincset Kossuth-díjas, Kiváló és
Erdemes Művészek, fantasztikus
koncertekkel és kiállításokkal meg-
örvendeztetve a falu lakosságát, ahol
fílmek ősbemutatóját tartják, ahol a
gyerekek hangversenyzongorán is
játszhatnak és még sorolhatnám.

Miért veszett ki belőlünk az öröm,
a segíteni akarás, mások munkájá-
nak az elismerése? Miért ütötte fel

viszály a fejét? Kinekjó az, hogy ez a
falu, nemhogy nem fejlődik, hanem
megreked, sőt visszafejlődik?

Azzal mindeaki tisztában van,
hogy Pilisborosjenő emberi, szellemi

és tennészeti adottságait tekintve,
akár az ország mintafaluja lehetne.

Csodájára járhatna mindenki, aki
akár tudatosan, akár véletlenül be-
tévedne ebbe a zsákfaluba. Mond-

juk a falu főterén benézne a készülő
új tájházba, megismerkedne a sváb
őslakosság történetével, azt követő-
en kirándulna a környező hegyek-
ben, délután a művelődési házban
kiállítást nézne meg, vagy koncertet
hallgathatna - hiszen hál' Istennek
annyi kiváló művészünk van, hogy
akár minden héten lehetne új bemu-
tatót tartani -, végezetül pedig egy
hangulatos vendéglőben a helyi bo-
rokat kóstolaá meg a látogató. Ugye
milyen szép álom? Pedig megvaló-
sítható lenne. Közös akarattal, fíllé-
rekbol, jó szándékból. Talán még
nem késő. Így ünnepek előtt, Kará-
csony és Ujév előestéjén mi mást is
kívánhatnék, mint valódi megbéké-
lést a falu minden lakójának.

GörögAthéna
főszerkesztő

Közmegfaallgatás Melyiket válasszam?

Tizenkét dühös ember Senki sem lehet próféta...

Hírekafaluból Még mindig a drog

Karáesonyi gondolatok Győztes csata Philippinél

Régi adventi szokásaink Közleméayek
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l. Ade'mberi lirm ind lapza i. ' , i,-. -.ották. Ez
ilván azért an ísy, hogv n v 11 nd " ül '. '' viselőtes-

uleti ülésr az első közmec a l Tiíásrül a I? ibai még írni
lehessen. Mindket közme allgatásrói kötdezíien készített
z zerinti jegyzókönyv n vanos 2004 anuar hó folyamán

az ugytelszolgálati irodán be lehet ma'd tekintcni.
^. \ novemberi Hírmondóban me^elent ket ruvi irnél nem

láírás a "(polgarmesterV azt jeieii i, . a i idhírrel a
p Igarme r ztal'a e a nevte en

Az egyik hír elvészett munka ki nem n/e es ol szól, mely
iizt a tenvt takarja, hog\' ci'vciivtelen e v. U 'nuiikavégző
/erződése annak alapiaii k;fizete<i'' ÜPI ' "n . ier! iszközöl-

ni. Erre 4 hónap'a írásban fc ív m A 'iyyüline:, s ugyan-
tkkor írásban niegoldasi j v < .itnii é.llem.
A masodik hír miszennt nem utaium ai ax iskolának a já-
randóságát és ezzel veszélveztetem a zeneiskola működé-
et. nem igaz! A Pénzügyi bizottsaa vizsgálatának eredmé-

nve szerint, valamint az iskola finanszirozas tarfyaban nov.
"6-ra összehívott. az iskolával ( lytatott eg-eztetés "emlé-
keztetője" szerint: a költseevetesi rendeletekliex képest az
iskola novemberben már t v n fin;insyiro/va az egész
éves e atmányához kép t' December ?-ra iii egyeztetést
hivtam össze

Októberi Hímondó feltett egy ,. névtelen" kérdést, íütt e felje-
lentést a polgármester az őszi erdő-tüzekkel kapcsolatban, s
hogy .. miért nem érdekem. hog}' elkapják a gyújtogatót, kinek
az erdekeit védem?" Ez annak eile . ortení hog;' képvise-
lő-testületi ülésen elhangzott a ker e.s is. a vá.la'iz is. Jgy csak a
lap olvasoi számára anonim a kérdező számonira nem. A no-
vemberi lap felrója, hogy nem adtam válasrt erre x?, arcáüan
kérdésre. AIIjon itt ugyanaz, anüt a képviselo-te. stületi ülésen
is elmondtam. Tavasszal - a 30-at meghaiadó - tuzesetekről
tettem teljelentést. s nem ré megkaptam a válasz'i w, hogy is-
meretlen tettes ellen megszimtettek az eljárást. Egyébként
minden tuzeset utan a tüzoltóság ielentését iuvatalbói m^kap-
ja a rendőrség.
/omoru hir hogy a költségvetés ̂ A óvi hclyzetének vizsgála-

ta utan mod sítani kellett a 2003. é-vi kölísüsveEést. Működé-
1 költségek jelentősen meghaladták az clőir. tnyy. Atüt. Abevé-
el-növekinény nem pótolla a bevétel-kiesést és a kiadás nö-
ekedést. Vissza kellett vonnunk; legfontusabb év eleji hatá-

r zatiinkat ami s/crint feileszté e elüie. remrr. 'ii lorrásain-

kat uem fordítliatjuk működésre vag}' .' c él rtjük fel a
vagyont!

4 ar nincs jelentősége, liogy a Ciklusprogi im kiliirdctéséröl a
irmondó hasábjaiii niegjelent igaztalan vádak vitája hóna-
oK mutva azzal zárult. hogy az "egvbesz.erküsztett változa-

lol' neni kell újra me^iclentetni. A (.*iklnspn>i;rani nagyon
jelentos és Siijnálatos módnsítas elfitl áll. íi^ís ^öi a 2003-ra
d rogramban eloir;inyzi>tt muiikábol alii; v;>!aiui teljesült.
Másfelol a tcrvczcii t'ejlesxtések i M in ?"<";) io'Tás oldala
meghiúsulni látszik
. A papi földek árbevétele ewre fo ",
. A tervezet E J ' 'i . i satasi p ' ;..zati üénzek el-

nyerhelősége - a C'ik!uspro(rr m''\nr c. n'. zu.'. .dőpontok-
h - b'o rl- a va. l. biszcn tígvt-tlen tmf/t-tt fejlesz-
tés sincs engedelve/ósi \. erv- 'csziícs; rs.'. 'sb ui. iéíssítési en-
^ei ely né kül cdig neni If ef, j)alya?ni.
A belter-iletbc vonásolAal kapcsc-Satos "ajdr'dék íerületek"
erte esitese, ebből származó iejjeszíésre foTüuaiidó árbevé-
tel kifiitott az időskálából. Malonidíiiovel perlirn állunk, a
Budai Tégla Rt ajándékterületcine& e +ogad'!-sáp i szóló ha-
tan zaú ja a lat ma a testul t uta'. i tt \ . ' arét, Tü-

csök utea, 013 hrsz. ("Pálinkás-féle" terület) belterületbe vo-
nása nehézkesen halad és a moratóriummal, teryjavítgatással
és jelzálog tűréssel kapcsolatos tárgyalásokkal eltelt év miatt
egyre mkább fenyegetetté válik az MO-ra vonatkozó több tör-
vény közeli hatályba lépésével.

5. Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az önkormányzat vállalko-
zásában ígért széles-sávú gyors intemet szolgáltatásra vonat-
kozó szerződést nem írhattam alá, a törvényi előfeltételek
teljesülését igazoló jegyzői ellenjegyzés hiányában.

6. Ugyanezt kell közölnöm a Közép Duna vidéki szilárd hulla-
dék hasznosító önkormányzati társuláshoz való csatlakozá-
sunkat jelentő Konzorcionális Szerződés aláírásáról is. Nüics
jegyzoi ellenjegyzés, a tárgyat felülvizsgálatra a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatalhoz küldtem.

7. A nov. 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjén sze-
repelt az önkormányzati közhaszná társaság alapítása. A 7:5
arányban elfogadott Alapító Okirat érdemi tartalma szerintem
és könywizsgálónk szerint is sérti az önkonnányzati törvényt
és az államháztartás működési rendjéről szóló konnányrende-
letet. (Minden érdemi gazdasági döntést a Műszaki stb. bizott-
ság hatáskörébe utal, olyanokat, amit törvény tüt átadni a tes-
tületi hatáskörből!) A Jogi bizottság által készített, a jogi kép-
viselő által szabályosnak ítélt Alapító Okiratot törvényességi
felülvizsgálatra küldtem a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetojéhez, és újratárgyalását kezdeményeztem. Nem
küldtem KOZIG hivatalhoz a 40 millió Ftjegyzett tokére vo-
natkozó döntést, mert méltányolási hatáskörbe tartozó döntés.
Onkormányzatra nézve káros, érdekével ütköző és felelotlen
döntésnek tartom, ezért újratárgyalását kezdeményeztem,
meg'egyzem, hogy az újratár^alási kezdeményezésemjogi ag-
gályaimat is tartalmazza, e döntéssel kapcsolatban is.

8. Pályázatot nyújtottunk be játszótér újjá-teremtésre és a tor-
naterem építés állami támogatására. Az eredményről értesí-
tést még nem kaptunk, csak azt tudjuk a médiából, hogy ke-
vés a keret, így sok pályázó közül csak kevesen örülhetnek
majd. Tavasszal is pályázhattunkvolna, amikor olyan pályázat
volt kiírva, amit szinte ránk szabtak: régi iskolaépületek fel-
újítására és tomaterem építés támogatására. Megjegyzem,
hogy Kara elnök úr által a közmeghallgatáson közöltekből
nem igaz, hogy a tavaszi "céltámogatási" pályázaton is 30 mil-
lió Ft-os felső határ volt. (Kérem, hogy igazolja ezt az állí-
tást!) Azzal maximálisan egyetértek, hogy "egyetlen képviselő
testület sem teheti meg, hogy engedétyezett terve van, mégsem
vesz részt egypátyázati kiíráson. ", ahogy Kara úr mondta. A baj
csak az, hogy a mi testületünk mégis megtette ezt! Hogy dön-
tés után 1 héttel elkészült a pályázat, nem a jegyző érdemé-
nek, hanem a testület tehetetlenségének tulajdonítom. 1 év
állt rendelkezésre, nem 1 hét! Egyébként a jegyzőnek prémi-
umot tűzött ki az ilyen munkákért a testület.

9. EIkészült a 2004 évi költségvetési koncepció. A 2004 évi költ-
ségvetési rendelet tervezetét febmár 15-ig kell előterjesztenem
és március közepéig kell elfogadni. Elkezdődött a számokkal
tervezés. Az ún. "0"-ikváltozatban mindig nagy a "hiány". Ezt
a változatot a hivatal készíti, nincs mérlegelési joga, csak össze-
sít. Talán emlékeznek még az olvasók dr. Fiák István februári
cikkére, hogy az előző testület "stndcturáUs ésfimdamentális hi-
bák tömkekgét" örökítette az új testületre, ennek tudta be a 150
nüllió Ft-os hiányt ebben a tervezési fázisban. Most úgy tűnik,
hogy több lesz a hiány ebben a fázisban, s ezt már nem lehet az
előző testületre lőcsötai, még laikus részéről sem. Kérem az 01-
vasót, hogy az elfogadott költségvetés számaira figyeljen, ne
különböző - törvényüeg kötelező - tervezési fázisokra, bámit
is ír majd közben a Hírmondó!
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10. Tájékoztatom Onöket, hogy az Omus Kft, ahogy ismerüí: B
Nagy Helga foépítész felmondott.

11. Szeptember folyamán véleményezésre érkezett a Pest Megyei
Stratégiai Terv és Operatív Program, A Közép-magyarorszá-
gi Régió stratégiai és operatív tervének Közlekedésfejlesztési
fejezete. Adatszolgáltatási kötelezettségünk keletkezett a Bu-
dapesti Agglomeráció fejlesztési koncepciójának törvényelő-
készítő fázisához. Az elsőhöz kértem a bizottságok írásos yé-
leményét, közel 1 hónap állt rendelkezésre, nem kaptam se-
gítséget. A többire sokkal kevesebb idő volt, így mind a há-
rom véleményt egyedül készítettem, a testület benyújtás után
fogadta el azokat. Lényegében mindháromban süi^ettem a
10-es foút 2x2 sávra bővítését elterelt nyomvonalon, és nyo-
matékosan tiltakoztam az MO körgyűrű zárásának Pilisbo-
rosjenőt érintő nyomvonala ellen.

12. Az MO-val kapcsolatban az országos területrendezési tervről
szóló (OTrT) törvény kihirdetését követően 7 minisztériumnak
- egyeseknek az apparátus több szintjére is -, az Országgyűlés
minden frakciójának, Miniszterelnöki Hivatalnak, saját ország-
gyűlési képviselőnknek, ismert közéleti személyiségeknek ír-
tam, tái^yaltam. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Közlekedési helyettes államtitkárával történt tárgyalás után a
szakapparátus vezető köztisztviselői Püisborosjenőre is eljöttek

tárgyalni. Dr. Fiák István által összeállított beadványt kísérőle-
velemmel jogi képviselőnk benyújtotta az Alkotmánybíróság-
hoz. A Lazarett terület belterületbe vonási döntését megelőző
hatósági egyeztetések beérkezett véleményeit Onök a kötelező
közzététel során megismerték. Ezen belterületbe vonással
egyet nem értő véleményeket van esély kivédeni, szerintünk az
Oll-T-ben nincs nyomvonal, bár szövegesen fel vagyunk sojol-
va az érintett települések között. Még idén elfogadni tervezi az
Országgyulés a gyorsfoi^almi útvonalak fejlesztésére vonatko-
zó törvényt. A törvény úgy határozza meg érvényessége tárgyát
és időbeli hatályát, hogy a 2007. dec. 31-ig átadásra kerülő
gyorsforgahni (autópálya és autóút) szakaszokra, azok létesíté-
si szabályaira vonatkozik, mely szabályok több ponton eltémek
a hatályos törvényektől, ezért van e külön-törvényre szükség. A
2007 végéig átadni tervezett szakaszok között nem szerepel az
MO minket érinto szakasza. Elfogadásra előkészített fővárosi
Agglomerációra vonatkozó törvénytervezetben szerepel a min-
ket érintő nyomvonal. Versenyt fiitunk a törvények elfogadási
és hatályba lépési idejével! Jelenleg Urömmel közösen folytat-
juk tárgyalásainkat az MO ügyben. Eredményéről be fogok szá-
molni.

KüllerJános
polgármester
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Többször beszámoltunk már arrol iiu -\
Pilisborosjenőn nem teljesen zökkenómentca
az új képviselő-testület politikai oldalainak
együttműködése. A "hetek" és az , ötök" egy-
másra mutogatnak, a polgámiester kapkodja
a fejét és ő is dühös. Csütörtökön éjsxakába
nyúló közmeghallgatást tartottak. A lappan-
gó és a kevésbé leplezett feszültscgck inb-
bantak-bárnemúgy,ahogyafelv'z 1 i r-
gatókönyv alapján várni lehetett volna.

Talán még sosem voltak üyen soKaii kíván-
csiak a képviselő-testület beszámolóiára az el
múlt egy esztendőröl, mint csütörtdk este. A
muvelődési ház - amely egyúttal a pok'armei;
teri hivatalnak is otAont ad - előadnteriTic u
gig megtelt. Ez nem a véletlen műve vo

Püisborosjenő a szélsőségek hazaja: zsa
faluként szélessávú internetért II.KCO . a
egyik legősibb magyarországi sváb tüli; lules
ként azzal kénytelen szembesühi, tioev a to
városból lassan kiszoruló bűnözés, (. ino e.
prostitúció éppen ide érkezett meg, ai aszialt-
talan földutakon a legmodemebb ;iumk kö.?
lekednek a XXI. század igényeinek .'; rioven
megfetelő lakóparkok felé, és az ősi ki ilost'ir-

tól nem is túl távol fog dübörögni li:uuaios,)ii
a leendő MO teljes forgalma. A kénics a l;iii)
számára nem kevesebb: hogyan le lei -°-
őrizni a püisi falucska békés, nyugoíll. k'il in-
legesen szép arculatát úgy, hogy az c Kcmihc-
tetlen technikai és hilturális fejlődes iielank-
kén robogjon át rajtuk, hanem a c"cil;st.
jövő jegyében hasznot is hajtson a faluu"k.

Egészen biztosan van megoldái.
Küller János polgármester a e . / ? ;

testület elmúlt esztendejéről szóló ncs."air)
lójából vüágosan kitűnt: az említe!'; pilen .-
tek bőven rányomják a bélyegüket a tcstuleí
munkájára is. A két szembenálló ; el J^"la-
tása tísérteties pontossággal képe; P '
életében fellelhető ellentéteket. A.

Kuzsc vil g>- uli. t lámoji tüttiaiken az
az u), eg\'álíalán nem 1 be 'ülendő iiagyságú
reteget képviselik Pilisborosjeii n, amelyik
bár neni oslaKrs. akar és tr.d is az agelomera-
cióban éliii, püiidolkodni és tenni akar a fej-
lődésel amely a/életet ugyan ucm a uvaros-
aii k'ivania le Ini de i enis a liázába is sze-

lcssávú internetet akar. önkormánvzati feiin-
ar asu. helvi zeneiskolát aszfaltozutt utakat.
roti ós elektrünizált üg^'intézést a hivatal-
an. pezsg és propressziv kulturális eletet

dmelv ismeri és h sználja a gazdasági és mű-
szaki é!etbcn ismert ine oldásokat. az a
reteg, aiuely gyi-'rsau es pra°inatikusan kíván-

'n Piiisboros enot te ies/t i
/e!iik áll szemben a masik öt kepvise o.

akik éppen nttó! tnrtanak hogy i kétségkívül
'ol.ilrító szándók erus/akosan túl gv rsan
elpkészííetleiiiii és nem köriiltekintőcn vál-

ja meg Pilisborosjeno arcu atat.
valtozások követhetetleiiek esznek. es iiem

'.lolsó snrban niesélhetetlenek, megérthetct-
lenek a csöndes zsákfalu akn szamara.. ér
(es az o szninoKta lenyegeben az, ho a be
telcpültek att'üi'máihat'ák-e azt a alut
aoieivhe erkecte

'V l'e.nu nug'/tis pondolal k "t" ek
a kepviseio-Kstuleii beszámnlókon. ag a
tasl:-;i{ lökc elsst'i! üiígetleniil az összes ké.p

l.c o e''c é s7'u 'i " i; d ' ' p' 'l .
ziflta a masik elet és a pol armestert. ugy-

aniiyi a, hc.cv a .ki mit hazudik" kör hama
iv-i ki rait mikor és hogvan mon

ter" kürbe. .VKor elindultsa l:ol el-
-u - ó h "o . mas v" k' nvüor-
oes'-nt. A teszultsce sz -ráa e. kcnt egy
bt-kiabalásbaii r bbaiit aniiak kapcsan. mieit

nin jclen a jogi bizottság e n ' holott ú -
moi:' aze t et tiuK ezeKet osv do e zza-
ak 1 rr ér And as u pa- i e u> -

e' i t tan i é ' "'i

dgi bizottság elnöke azt válaszolta, hogy ő
sem nem háziállat, sem pedig vadállat, hogy
etsini kelljen, van munkája és így fizetése is,
ameiyből megél, és amely következtében -
mint a "hetek" minden egyes tagja - lemon-
dott a képviselőit tiszteletdíjáról, azt a falu
avara ajánlotta fel, ezzel is demonstrálva,
ho?v a képviseleti munkát nem megélhetés-
'rt hanem a köz javára kívánja végezni.

A közmeghallgatáson a köz hallgat. Csü-
tortokön este azt, ahogy Küller János polgár-
mester kiállítja a testület igen rossz bizonyít-
vanvát, majd azt, hogy ezt egyesével is min-

iiki kikéri magának és valótlannak állítja a
Igármesteri beszámolót, végül azt, hogy az

Ipolgármester asszony személyeskedéstől
em mentesen az egészet kikéri magának. Jó-
or |ött a szünet, mert a három órán át tartó

'sváltásban megfeszültek a kedélyek.
Am a várakozásokkal ellentetben a pilis-

borosjenőiek kérdései, hozzászólásai a leg-
csekólyebb mértékben sem rímeltek a testület
indulataira. No persze elhangzott, hogy a "he-
te szépen, fegyelmezetten, de azonnal
nioudjanak le - ez hozzátartozik a képvisele-
ti demokráciához. A piüsborosjenőiek ugyan-
is valós kérdésekre valós válaszokat vártak -
cg/ településrészt esetleges elszakadásával,
az MO-val, az internettel, a likviditási helyzet-
lel es a közlekedési anomáliákkal kapcsolat-
ban - és a válaszokhoz ragaszkodtak is, még-
hozzá indulatoktól mentes, egymásra muto-
atás nélküli válaszokra.

A püisborosjenőiek ugyanis már döntöt-
tek. Csütörtökön arról, hogy munkát és nem
indulatokat kémek a testülettől. Egy eszten-
Jővel ezelőtt pedig arról, hogy a dinamihis
t jlődést ajánló, progresszív "hetek" mellett

ik le a voksaikat

^Az írás a Budapesti Nap országos napflap
nov. 29-i számában jelent meg.)
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A fáradtság és egyfajta rezignáltság
érzete távol tartott áttól, hogy megfogal-
mazzam és papírra vessem mindazt, ami
péntek hajnah-a virradó éjszaka a köz-
meghallgatás eleven élményeinek hatása
alatt a fejemben kavargott. Nem tarto-
zom a gyakorlott toUforgatók táborába
és soha nem volt célom, hogy bárkit is
szóban vagy írásban érdemtelenül meg-
sértsek, ezért mindig óvatosan bántam a
kijelentéseimmel. Most sem ez vezérel,
csupán kérdéseket és válaszokat fogal-
mazok meg, amelyek mellett nem tudok
vállvonogatva, szotlanul elmenni és
mindezt szeretném megosztani a Tisztelt
Olvasóval.

Félreértés ne essék; azon az estén ép-
pen úgy, mint számlálhatatlanul sok hét-
főn, kedden, szerdán és csütörtökön
sem vártam hálát, elismerést, dicséretet.
Aki közfeladatok ellátására vállalkozik,
az ilyen babérokról nem áhítozhat. Vár-
tam a kritikát, a megoldatlanul maradt
problémákat, feladatokat felsoroló vá-
rakozás hangját, a megoldásokra javas-
lattevők hozzászólását és minden olyan
megnyilvánulást, amely ha elmarasztaló
és számon kérő is, de előre mutató,
amely ötletet, lendületet adhat mun-
kánkhoz és amely végeredményben egy
azon faluban élő közösség érdekeit
szolgálná. Ebből vajmi kevés jutott, de
én ennek a morzsányinak is örültem.
Köszönet érte!

Elszomorított viszont a polgárok de-
zinformáltsága, amely majd minden el-
hangzott kérdésben testet öltött. Meg-
győződésem, hogy részigazságokból táp-
lálkoznak az igazságot keresők éppúgy, .
mint azok, akik csak egy jó kis sztorira
valóra gyűjtenek. A hiteles tájékoztatá-
sért a Polgármester, a Jegyző és a Képvi-
selők egyaránt személyesen is felelősek,
így én is felelősnek erzem magam a ki-
alakult állapotért. Igérem, megteszek
minden tőlem telhetőt annak érdeké-
ben, hogy megfelelő fómmok alakulja-
nak a jobb és hitelesebb tájékoztatás ér-
dekében azoknak, akik szeretnék a teljes
igazságot hallani. Erre a Polgármester úr
is ígéretet tett, én bizonyosan segíteni fo-
gom törekvésében.

Elszomorított továbbá Polgármester
úr felvezető beszámolója. Itt sem ajogos
kritÍka hangja zavart, mert nem taga-
dom, lehet és kell még javítani a mun-
kánk minőségén. Az önkormányzatiság
is egyfajta szakérteünet igényel, így azt is
tanulni kell! Nem könnyű eligazodni a
rendeletek, törvények útvesztőjében
úgy, hogy közben a legjobb megoldást

találjuk meg egy-egy problémára. Sok a
törvényi szabályozás, sok közöttük az el-
lentmondás, ezt már tapasztalhattuk a
lapkiadás kapcsán is. A részigazságok
zavamak, amelyek csak az emberek fe-
jében még nagyobb zavar keltésére ad-
nak okot!

Nézzük pl. ajegyzőkönyvek és előter-
jesztések kérdését. Igaza van Polgármes-
ter úmak, sokszor hiányoznak az írásos
előterjesztések. A bizottsági etaökökön
kéri számon! Miért? Tudjuk, a Hivatal
nagyon leterhelt, nem képes kellő idő-
ben, megfelelo háttéranyaggal támogat-
ni a bizottsági és a testületi munkákat.
Pedig a hiányolt határozati javaslatokat
sem a bizottsági eüiököknek, hanem a
Hivatalnak lenne kötelessége írásban el-
készíteni azon jegyzőkönyvek alapján,
amelyeket a bizottsági üléseken szintén
a Hivatal dolga vezetni és írásban rögzí-
teni. Ha így van, akkor miért nem erről
számol be a hallgatóságnak?

Egy másik példa: előbb más megol-
dásokat szorgalmazva, de végül állítólag
Polgármester úr is támogatta a zeneis-
kola ügyét és osztozott örömünkben an-
nak megalakulása kapcsán. Ha így van,
akkor hogyan magyarázható, hogy a
Püisborosjenőért Alapítvány tulajdoná-
ban lévő két zongorát sürgősen el kellett
vitetni az iskolából közvetlenül azok
után, hpgy megalakult a Német Nemze-
tiségi Altalános és Alapfokú Művészeti
Iskola? Talán ebben a felállásban már
nem püisborosjenői gyereknek tanítják
a zenét? Hol veszett el az említett támo-
gatási jó szándék? Hol segítette az isko-
la ügyét? Akárhol keresem, nem talá-
lom, pedig jóval kevesebb munkával,
sokkal gyorsabban haladhattunk volna
előre úgy, hogy közben időt, energiát
nyerhettünk volna más feladatok megol-
dásához. Itt miért nem hangzik el a tel-
jes igazság?

Ujra csak elszomorít Alpolgármester
asszony felszólalása kapcsán a testület
munkájával szemben megfogalmazott
elégedetlensége, ami eddig tőle nem ta-
pasztalt módon és hangnemben tört a
felszínre. Nagyon hatásos volt, ez kellett
a hangulat fokozásához! Sérelmezi a 7-5
arányt a képviselő-testületben. Pedig tu-
domásul kellene venni, hogy ez a válasz-
tások eredménye. Eimek ellenére sok az
"átszavazás", tartózkodás és csak né-
hány KT határpzat született meg ebben
az arányban. En még emlékszem, ami-
kor a ciklus legelején bizottsági elnöki
posztokról döntöttük és elsőként éppen
Szimeth Mária képviselő asszony kérésé-

nek tett eleget a képviselő-testület és a
hetek eredeti szándékukat módosítva
szavazták meg őt a Szociális Bizottság el-
nöki pozíciójára. Kérdezném, hogy hány
határozati javaslatot fogalmazott meg az
a négy képviselő, akiket a hetek nem
hagynak érvényesülni és ebből hányat
nem szavazott meg a testület? En nem
tudok ilyen előterjesztésekről. Ha így
van, miért nem ezt tárja a hallgatóság
elé? A Német Nemzetiségi Onkormány-
zat kérései közül hányat utasított el a
képviselő -testület? Egyet sem! Akkor
ezt miért nem ajánlja a haUgatóság ü-
gyehnébe?

Engedtessék meg azonban, hogy sa-
ját előterjesztéseinket- ha testületi
megvitatás után is megalapozottnak vél-
jük-, akár a négyek ellenében is megsza-
vazzuk. A demokrácia olyan, ahol a ki-
sebbség kénytelen elfogadni a többség
akaratát, miközben a többség lehetőség
szerint figyelembe veszi a kisebbség ér-
dekeit is, de nem fordítva! Érdemes
ezenjobban elgondolkodni, mielőtt bár-
ki is lemondásra szólítja fel a törvényes
úton megválasztott többséget, mert ne-
kem egy kicsit torgyáni időket idéz az
ilyen megnyilvánulás és annak nyQt tá-
mogatása. A kisebbség is részese az
egésznek, de az irányítási felelosség a
többség vállán nyugszik. Freudi elszólás-
nak minősítik Schiller úr megjegyzését ,
miközben ezt a felelősséget a kisebbség
soha, sehol nem vállalja át a többségtől,
majd mindezt szép ruhába öltöztetve a
nyilvánosság előtt már azt halljuk, hogy
itt egyesekj)ártpolitikát eröltetnek a fa-
lu népére. Igy lehet jól manipulálni a de-
zinfonnált lakosságot. Veszélyes eszköz
a zavarkeltés!

Nekem soha nem volt fontos annak
tisztázása, hogy a képviselők közül kit
hová húz politikai meggyőződése, vallá-
si hovatartozása és hitem szerint ez
egyetlen képviselő számára sem lehet
rendező elv az önkormányzati ügyek
megoldása során. Békét lázítással nem
lehet teremteni!

Egy pillanatra megrémülök, mikor
arra gondolok, hogy a hátsó sorokból
bekiabáló, a képviselőket sajátságos ál-
latfajtának tartó és azokat etető polgá-
runk még a múlt önkormányzatiságát
idézi, majd néhány pillanat múlva arra a
következtetésre jutok, hogy ha ekkora
léptekkel haladunk előre, akkor bátran,
optimizmussal teli szíwel nézhetünk a
jövőbe.

Farkas László
képviselő

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Minden, amit a drogról tudni kell... Nagytakarítás...

A polgárőrség szervezésében színvo-
nalas, közérthető és rendkívül hasz-
nos előadásokat tartott a rendőrség
szakembere november 6-án az iskolá-
ban. Külön a gyerekeknek és külön a
felnőtteknek. Sajnos, az esti, felnőt-
teknek szóló előadáson mindössze
négy szülő, három tanár és két képvi-
selő vett részt.

A Műszaki, Beruházási, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság képviselő tagjai, valamint
néhány önkéntes segítő egy novem-
ber végi szombat délelőtt teherautó-
nyi szemetet gyűjtött össze a Teve
szikla környékén. Vigyázzunk rá,
hogy ilyen tiszta maradjon ez a szép
vidék.

November 18-án, Jenő napon felavattuk az ajándékba kapott hangversenyzongorát.
Az ünnepséget megtisztelte (balról jobbra) Kaltenbach Jeno, kisebbségi ombudsman,

Feldmajer Jenő, igazgatótanácsi tag

Megújulás...

A Községvédő Egyesület november
14-i közgyűlésén - megköszönve az
eddigi elnökség munkáját - megvá-
lasztotta az újat. Az elnök továbbra is
Kara Arpád. Az elnökség tag'ai: Riba
Ferenc (alelnök), Körtvélyesi Tibor,
Léderer Tamás, Schiller László.

Adományozás...

A községünkben élő műkedvelő al-
kotók november 21-én volt kiállítá-
sán Kardosné, Joó Sarolta a hamaro-
san megnyüó nemzetiségi tájház szá-
mára felajánlotta szülei festményeit.
Edesapja, néhai dr. Joó Kálmán volt
a pilisborosjenői művésztelep meg-
alapítója.

A föld minisztériumai...

Ezzel a címmel nyüt meg a Pilisbo-
rosjenőn élő Döbröntei Zoltán festő-
művész tárlata Solymáron, a Fészek
Galériában december 7-én, majd
Óbudán, a Czetz Galériában decem-
ber 12-én.

Filmklubindul...

Iskolánk zenei tagozata a Kulturális
Bizottság támogatásával fílmvetítése-
ket tart januártól a Művelődési Ház-
ban. A vetítések kéthetente, szomba-
ton lesznek. Az első filmsorozat ösz-
szefoglaló címe: Mozart. Müos For-
man Amadeus című, Mozart életéről
szóló fílmjével indul a sorozat, amely-
ben láthatjuk még Bergman fílmjét, a
Varázsfuvolát, aztán a Szöktetés a
szerájból, a Don Giovanni, a Cosi van
tutte és az Idomeneo című operafíl-
meket.

A felnőttek 300, a diákok 200 Ft-
os jegyekkel látogathatják az előadá-
sokat, de lesz bérlet is a hat előadás-
ra csökkentett áron.

A zongorát Jandó Jeno Kossuth és Liszt díjas muvész avatta fel felejthetetlen
játékával

Nagy élmény volt...

Zeneiskolánk tanulói és az érdeklő-
dő lakosok közül is többen - össze-
sen 67-en, - együtt nézték meg Ver-
di: Aida című operáját az Erkel
Színházban. Ugyanilyen kedvezmé-
nyes jegyekkel legközelebb a Ma-
gyar Allami Operaházba látogatnak
el, és ha ilyen nagy az érdeklődés,
akkor ismét bérelt autóbusszal men-
nek, közösen.
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Régi adventi és karácsonyi szokásaink

Az egyházi év nem egyezüs a világi éwel, a naptár kezdeté-
vel, az egyházi év az Adventtel kezdődik. Hideg hűvös hajnalo-
kon lámpásokkal ment a falu népe a hajnali misére - a rorátéra.
Advent utolsó hetében az asszonyok régi szokás szerint csopor-
tokban jártak "szállást keresni" (a Szent Család számára) nyolc
napig - nyolcan egy csoportban mindegyikük házában találkoz-
tak, ahol kitették a Szent Csalad képét, imádkoztak, énekelték az
ilyenkor szokásos szövegeket. Igy minden naprajutott szállásadó.
Karácsony előestéjén az utolsó háznál maradt a szentkép, ahol
őrizték a következő évben.

A karácsony szerény, de bensoséges volt. A házakat kitaka-
rították, minden ragyogott a tisztaságtól. Amücor az ünnepi elő-
készületekkelvégeztek, kora délután megjelentek a nagyobb gye-
rekek "Christkmdl-Spiel"-t (Betlehemes játék), a kis Jézus szüle-
tését játszották a szereplők énekelve és kérdés - felelet formájá-
ban ősi szokás szerint német nyelvű előadásban. Az előadás vé-
gén pénzt és ajándékot kaptak.

A karácsonyi ünnepi vacsora borleves és rántott pontyból
állt beiglivel és plátzchen-el (karácsonyi aprósütemény). Az éj-
féli misét mindenki megvárta. Az asszonyok imádkoztak, a fér-
fiak kártyáztak. A fiatalok összejártak teázni és várták az éjféli
misére hívó harangszót. Indulás előtt a gazda az istállóban me-
getette az állatokat, hogy azok is ébren legyenek a kis Jézus szü-
letésekor. Ilyenkor a szépen feldíszített templom szűknek bizo-
nyult.

Másnap, Nagykarácsony, az év egyik legnagyobb ünnepe. A
templomon kívül litánia után a rokonokat illett meglátogatni, ha
a gyerekek még nem jöttek az ajándékokért, azt elvinni.

December 27-e, János napja, a borszentelés ideje, illett
meginni a János-áldást, másokét is megkóstolni. Beköszöntött az
év vége, Szilveszter napja. Este az egész falu a templomban gyűlt
össze hálaadásra, nagy ünnepélyességgel, fúvószene kíséretével
folyt az egyházi szertartás. A végén, a templomtéren a zenekar
játszott, majd elvonultak abba a kocsmába, ahol is a szilveszteri
legénybál hamarosan kezdődött.

Unsere alten Advents, - und Weihnachtsbra. uche

Das geistliche Jahr ist nicht gleich mit dem Anfang des weltlichen
Jahres. Das geitliche Jahr fángt sich mit Advent an.

An kalten, neblichen Frühmorgens gingen die Dorfleute, - auch die
Kinder und die álteren mit Latemen in die Kirche zur Frühmesse -
Rorate. In der letzter Adventwoche gesah die "Herbersuche,, für die
Heilige Familie. Nach alter Brauche gingen mehrere Frauengruppen (eine
Gruppe besteht aus 8 Frauen) durch 8 Tagen zur Herbergsuche. Sie trafen
sich jeden Tag im Haus eienem Anderen. Sie stellten das Bild der Heilige
Familie aus und beteten und sangten die diesmal gewöhnlichen Texte und
Lieder. So ist für jeden Tag ein Herberggeber gefallen. Am Feierabend
blieb das heffige Büd in dem Haus wo sie zuletzt waren und dort war es
aufbewart für das náchste Jahr. Das Fest war herzlich aber bescheidend.
Die Hauser waren aufgeráumt und alles glánzte. Als sich die festliche
Vorbereitung beendete, erschienen früh Nachmittags die erwachsene
Kinder zum "Christkindl-Spiel,,. Das Spiel war singend in Form Fragen-
und Antworten, lief nach álter Brauche deutschsprachig. Mehrere
Kindergruppen gingen durch den Dorf mit der Vorführung über Jesus
Geburt. Das festliche Abendmahl stand aus Weinsuppe, gebratene Fisch,
NuB - und - Mohnbeigl und verschiedene Weinachtsplátzchen. Alle
Dorfleute gingen zur Messe. Nach dem Abendmahl spielten mit Karte, die
Frauen beteten und die kamen zum Tee zusammen. Alle warteten den
Klang der Kirchenglocke für die helilige Mittemachtmesse. Noch vor dem
Messe fütterte der Wirt die Tiere, daB auch sie wach seien beim Christus
Geburt am Heiligen Abend. An diesem Tag schien die schön geschmückte
Kirche klein zu sein. Der andere Tag (der erste Weinachstag) ist der gröBte
Feiertag im Jahre. AuBer der Kirche nach der Litanie am Nachmittag
trafen sich die Werwandte und tauschten die Geschánke aus.

Der 27-ste Dezember ist Johannes-Tag, Zeit der Weinweihung. Es
gehörte Johannes - Weich zu trinken und auch kostprobe machen von
anderem Weine.

Am Jahresende, am Silvesterabend gingen alle Leute in die Kiche
zur Danksagung. Die fetliche Zeremonie war mit Blasmusik begleitet. Am
Ende spielte die MusikkapeUe am Kirchenplatz, danach gingen Sie in
dieses Wirtshaus wo das Burschenball sich stattfíndete.

Perlinger Györgyi

Karácsonyi recept kezdö háziasszonyoknak

A Német Kisebbségi Önkormányzat levélben kereste
meg Heizer Antal urat, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hi-
vatal elnökét, hogy segítsen a tájház felújításának társfinan-
szírozására alkalmas pályázati források megismerésében. Dr.
Kaltenbach Jenő, a kisebbségi ombudsman, hivatalában fo-
gadta a kisebbségi önkormányzat képviselőjét és megígérte,
hogy levélben támogatja a kormányhivatalnál kezdeményezé-
sünket.

November 8-án rendeztük meg az immár hagyományos
nemzetiségi nyugdíjasok ünnepét. A Német Dalkör megszo-
kottan bensőséges hangulatú dalai mellett, iskolásaink is szé-
pen hangzó német versekkel, dalokkal lepték meg az idősebb
generációt. Köszönjük nekik és a sok segítőnek, hogy sikerült
ezúttal is emlékezetessé tenni nyugdíjasaink évzáró rendezvé-
nyét.

Az önkormányzat szociális bizottságának a hagyomá-
nyokhoz híven az idén is sikerült a rászoruló 70 év felettiek és
a nagycsaládosok kellemesebb karácsonyi hangulatához hoz-
zájárulni. Falunk mintegy 410 lakója kapott ez alkalomból
8000 Ft gyorssegélyt, amely egy kicsit könnyíti az év végi ki-
adások terheit.

Töltött sültahna

Szeméfyenként egy db. enykén sa-
vonykás abnával számoljunk

6 aüna töltéséhez szükséges:
.- 2 evffkanál bama cukor
-2evőkanál8röltdió
- 2 evökanál mazsola

Vaj vagr margarin a kenéshez

Mossuk meg az almát és ve-
gyük ki a magházat egy alkalmas
eszközzel. Melegítsük fel 200
.C-ra a sütőt, kenjük be az almá-
kat margarinnal vagy vajjal. Ke-
verjük össze a cakrot, áiót és a
mazsolát, majd töltsük meg az
almákat a masszával. Zsírozzuk

be a sütőformát vagy a tepsit
vajjal vagy aargarinnal és he-
lyezzük rá az almákat. Tegyük be
őket a sütőbe, hagyjuk 20-30
percig sülni.

Töltelékként kemény lekvárt,
szemes mandulát, vagy mézzel
kevert ffrölt maadulát is használ-
hatunk.

Gefiillte Bratfipfel

Ihr braucht: pro Person einen
leicht sSuerKchen Aepfel

FüUung für 6 Aepfel
2 Essiöffel braunen Zucker
2 Esstöffel gemahlene Nüsse
2 Esstöffel Rosinen

Butter oder Margarine zum Be-
pinseln

Wascht dei Aepfel, trochnet sie
ab ind stecht das Geháuse aus.
Heizt den Backofen auf 200 C"
vor. Bepinselt die Aepfel mit
Margarine oder Butter. Vermischt
dann Zucker. Nüsse mid Rosinen

uad fBIlt sie in die Aepfel. Fettet
die Fonn oder das Backblech mit
Butter oder Margarine ein und
legt die Aepfel darauf. Schiebt sie
in den Backofen und lasst sie
20-30 Minuten backen.

Als Füllung könnt ihr auch
feste Marmalade, Mandeln oder

gemahlene Mandeln mit Honig
verwenden.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

A vezeték nélküli és az ADSL
alapú Internet szolgáltatás két egy-
mástól valóban sokban különböző
technológiára épül, ebből követke-
zően különböző előnyöket kínál-
nak, illetve különböző hátrányokkal
járhatnak.

Az elmúlt időben sokat lehetett
találkozni a vezeték nélküli techni-
kák alkalmatlanságát, vagy leg-
alábbis problematikusságát hangsú-
lyozó véleményekkel Véleményem
és tapasztalatom szerint lehetjó mi-
nőségű szolgáltatást nyújtani veze-
ték nélküli eszközökkel. Egyes rádi-
ós szolgáltatóknál bizonyos terüle-
tejcen esetlegesen tapasztalt problé-
mákból éppúgy nem lehet a techno-
lógia alkalmatlanságára következ-
tetni, mint eltemetni az ADSL tech-
nológiát azért, mert egyes telefon-
társaságok egyes területein rendkí-
vül rossz minőségű az ADSL
Intemet hozzáférés.

Vegyük sorra a rádiós rendsze-
rekkel szemben/ RDSL/ általános-
ságban leggyakrabban felhozott el-
lenérveket:

Osztott sávszélességet használ az
ADSL garantált sávszélességével
szemben, ezért ha sokan használják a
rendszert, a sebessége nagyon lelassul.
Ez az állítás elvileg igaz, azonban
hozzá kell tenni azt, hogy az ADSL
is csak az első szakaszon, a
DSLAM-ig garantál biztos sávszé-
lességet, és amennyiben az ott ren-
delkezésre álló sávszélességhez ké-
pest sok előfízető csatlakozna a
rendszerre, a lassulás éppígy tapasz-
talható lenne az előfízetőknél.
Mindkét rendszerrel szolgáltatók
számolnak az egyidejűséggel (azzal,
hogy nem minden felhasználó egy-
szerre és egyformán terheli a háló-
zatot), a jó minőségű szolgáltatás
feltétele mindkét esetben, hogy ez
az arány ne legyen alacsonyan meg-
határozva. A konkrét esetben a rá-
diós rendszer méretezésénél ez azt
jelenti, hogy ha az előfízetők számá-
nak megfelelő számú átadó pont áll
rendelkezésre, akkor az erre csatla-
kozó limitált számú felhasználó
mindig hozzájut az általa megren-
delt sávszélességhez, mivel az átadó
pontok bérelt vonal jellegű garan-
tált sávszélességgel vannak ellátva.

Rossz időben lelassul, vagy meg-
szűnik a kapcsolat. Ez egy kiirthatat-
lanul makacs de teljesen megalapo-

zatlan közhiedelem, tekintettel arra,
hogy a 2,4 Ghz frekvencián üzemelő
berendezésekre az időjárás (eső,
köd, havazás) nincs érzékelhétő ne-
gatív hatással.

Megbízhatatlan, nem garantálható
megfelelő rendelkezésre állás. Ez
megint nem technológia-függő kér-
dés, hanem a konkrét hálózat meg-
felelő kiépítésétől függ. Rádiős
rendszer esetén is elérhető a
98-99% feletti rendelkezésre állás...

Az önkormányzati rádiós rend-
szerrel szembeni kifogás, hogy hű-
ségszerződést kell aláírni az előfíze-
tőknek. Ennek többszöri említése az
összehasonlításban azért furcsa,
mert hűségszerződés az ADSL szol-
gáltatás esetén hasonlóképpen meg-
van, amin nincs is mit csodálkozni,
hiszen ez abból adódik, hogy mind-
két esetben a szolgáltatási pont ki-
építésének költsége meghaladja a
belépési költséget, a szolgáltatást
nyújtónak ezért garanciát kell kap-
nia arra, hogy a befektetése megté-
rül. A Mikroweb más területeken
nyújtott szolgáltatásánál nincs hű-
ségszerződés, de ott lényegesen ma-
gasabb, a tényleges kiépítési költsé-
gekkel arányos a belépési díj.

Felmerült a szerző gyanúja, hogy
az Onkormányzat, mint szolgáltató
visszaél a szerződésekkel, és a piaci
árnál drágább árakat fog lakosaira
kényszeríteni szemben "szegény"
Axelero-val, amely ki van szolgáltat-
va a piac kegyetlen farkastörvényei-
nek. Ez a felvetés több szempontból
sem érthető, tekintettel, hogy a pia-
ci viszonyoknak mindenki egyfor-
mán ki van téve, másrészt pedig ha-
sonló visszaélésekkel eddig én még
csak a "monopolszolgáltatók" eseté-
ben találkoztam. A rádiós rendszer-
nek az árversenyben pedig további
tartalékai vannak, tekintettel arra,
hogy független a telefonszolgáltató
monopolcégtől, aki az összes táv-
közlési kábelen keresztüli Internet
szolgáltatás esetén (kapcsolt vonali,
ADSL, bérelt vonalak nagy részénél
is) kihagyhatatlan költségtényező.

Ha egy területen a helyi telefon-
szolgáltató (esetünkben a Matáv)
kiépíti az ADSL szolgáltatás feltét-
eleit, akkor az ott élők többtucat
Internetszolgáltató cégtől rendel-
hetnek ADSL Internet szolgáltatást,
melyek közül az Axelero csak az

egyik - bár kétség kívül a legna-
gyobb.

Végezetül megpróbálom röviden
összefoglalni a két rendszer előnyeit
és hátrányait:

Az ADSL előnyei: Egyenletes
sávszélesség, magas rendelkezésre
állás. Több szolgáltató közül lehet
választani. Hátrányai: Aszimmetri-
kus rendszer, melynél a feltöltés
mindig lassabb a letöltésnél. "Egy-
ségcsomagokban" rendelhető, egye-
di megoldások nem mindig valósít-
hatóak meg. Fix IP címek csak a
drágább csomagokhoz rendelhető-
ek, további felárért.

A mikrohullámú rendszer elő-
nyei: Gyors, egyszerű telepíthető-
ség, rugalmas bővíthetőség. Alacso-
nyabb ár. Mobilitás, telefonvonaltól
független. Igény szerint testre szab-
ható szolgáltatások. Más célokra is
felhasználható: helyi hálózat, IP
alapú telefónia, helyi, községi
intranet, biztonsági rendszer háló-
zata, stb. Pillanatnyilag egyedül a
vezeték nélküli szolgáltatók kínál-
nak olyan szolgáltatást, amely idő-
ben korlátlan hozzáférést tesz lehe-
tővé alacsonyabb (5000 Ft körüli)
áron, telefonköltség nélkül. Olyan
végpontokon is kiépíthető, ahol
nincs vezetékes telefon, vagy van,
de nem alkalmas az ADSL szolgál-
tatásra.

Hátrány a zavarérzékenység (más
elektromos, rádiós berendezések
zavarhatják).

Jelen soraimmal azt szándékoz-
tam érzékeltetni, hogy a két lehető-
ség közül nem lehet általánosság-
ban, minden esetre vonatkozóan
jobbnak ítélni az egyiket, vagy a má-
sikat. Az egyéni szempontokhoz,
igényekhez, lehetőségekhez mérten
választhat ki-ki ezek közül, legyen
az magánszemély, vállalkozás, in-
tézmény, vagy akár egy egész falu-
közösség.

Utóbbi esetében a választásnak
talán nem is kell kizárólagosnak
lennie, hiszen egy község esetében
elképzelhető, hogy mindkét rend-
szer hozzáférhetővé válik, akkor pe-
dig valóban a piac szigorú ítélete je-
löli ki a két szélessávú elérési tech-
nika mozgásterét és lehetőségeit.

Bódy István
Mikroweb Internet ügyvezetője



10 PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

.é\f\

2003. november végén szenzációs
hírt jelentettek be a hírszolgáltatók:
az FTC eddigi főtulajdonosát, a
FOTEX Rt-t a pilisborosjenői
CELLADAM Rt. váltja fel az FTC
tulajdonosi körében. A hír hátteré-
ről a falunkbeli Kovács Ádámot, a
CELLADAM Rt. tulajdonosát fag-
gattuk.

Pilisborosjenői Hírmondó: Mi áll az
üzleti megállapodásban?

Kovács Adám: A CELLADAM Rt.
évi 400 000 OOO,- Ft támogatást

nyújt az FTC-nek 3 éven keresz-
tül, továbbá évi kétszázezer
forint támogatást nyújt az FTC
Rt-nek 3 éven keresztül a vesz-
teségek fedezetére, valamint a
hannadik évvégén 300 000 OOO,-
Ft vételárat adunk az FTC-nek
az FTC Rt-ben meglévő rész-
vénycsomagjának ellenértéke-
ként. Ezzel 3 db részvény kivéte-
lével - 1 db. aranyrészvény,
amely az FTC tulajdonában ma-
rad és 2 db. részvény, amely a
FOTEX Rt. tulajdonában ma-

rad - a CELLADAM Rt. meg-
szerzi az FTC Rt. minden rész-
vényét.

PH: Mi motiválta a CELLADAM Rt-t
az FTC támogatására és megvá-
sárlására?

KA: Elsősorban a 6 pont levonása,
amely a sportteljesítmény leér-
tékelését jelenti számomra. Ma-
sodsorban a Fradinak az a tulaj-
donsága, amely a küzdőképes-
ségben is megnyilvánul. Har-
madsorban Magyarországban el
kell indítani egy megtisztulási
folyamatot, ami a sportot kieme-
li az üzleti érdekeltségek kesze-
kuszaságából, mert a futball a
tömegeké, a népé. A futball
népsport.

PH: Hogyan reagált az FTC a CEL-
LADAMRt. fellépésére?

KÁ: Az FTC közgyűlésén 60 szava-
zóból 59-en támogatták a meg-
állapodásunkat, a szurkolók és a
csapat pedig hármas reakcióval:
először is a Fradi-Ujpest mérkő-
zés telt ház előtt zajlott, másod-
szor nem volt rendbontás, har-
madszor győzött a Ferencváros.
Van egy negyedik is, ezt az Uris-
tentől kaptuk mindannyian:
nem esett az eső, pedig lógott az
eső lába.

PH: Köszönöm a tájékoztatást és sok
sikert, valamintjó egészséget kívá-
nok céljai eléréséhez!

KÁ: Boldog karácsonyt kívánok
Pilisborosjenő lakóinak és a jö-
vőben egy sikeresebb együttmű-
ködést a falu vezetőivel mind-
nyájunk boldogulására!

Ez a támogatás lehetett vplna
Pilisborosjenőé is, ha Kovács Ádá-
mot - aki a legutóbbi 43 évből 20-at
Urömben, 23-at Pilisborosjenőn élt
le - a falu mindenkori vezetése part-
nerként kezelte volna. Ebből adódó-
an Kovács Ádám jogosan tekintheti
Pilisborosjenőt saját hazájának, a sa-
ját hazájában pedig - tudjuk - senki
sem lehet próféta.

F.I.
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November 22-ére drogprevenciós elő-
adást szervezett az Egészségügyi Bizottság.

Melegséggel tölthette el a szívünket a
tudat, hogy vannak még emberek akik
szombat délutánjukat (és benzinjüket) nem
sajnálva eljönnek egy faluba, hogy segítse-
nek a szülőknek gyermekük megóvásában.
Azok a szülők, akik éltek ezzel a lehetőség-
gel, színvonalas, a témát több oldalról is
megközelítő előadáson, beszélgetésen ve-
hettek részt. (Csak irigyelni tudom azokat a
gondtalan szülőket, akik most sem éltek az
információszerzés lehetőségével, akik eny-
nyire biztosak gyermekük sérthetetlenségé-
ben.)

Köszönet az előadóknak:

Dr. Tarján Gézáné (kábítószer-szakértő,
ORFK)
Fekete Péter (rendőr százados, Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság)
Raksányi Kund (szülő, Mátrk Egyesü-
let)

Ígóretemhez híven néhány fontos telefon-
szam:

- Nyírö Gyula Kórház, Drogambulan-
cia és Prevenciós Központ:
1135. Jászu. 84-88. T: 4652-015

- Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátar-
tozóinak Egyesülete:
T: 329-7326, 280-4980, 06-30-2419905
Az örszágos Rendor-fokapitányság
"Telefontanú" vonala anonim lakos-
sági bejelentésekhez:
1:06-80-555-111
Egy internetes cím a fíataloknak,
ahol minden este 7 és 8 óra között
szakemberektől kérdezhetnek:

http://chat. gyaloglo. hu

Könyvajánló ebben a témakörben:

Dr. Rácz Józsefés munkatársai: A drogkér-
désröl - oszintén

(B+V, 2000., Képzett Beteg könyvek so-
rozat)
A drogügy területének vezető szakembe-
re, ül. tapasztalt kollégái szólnak a szü-

lőkhöz, pedagógusokhoz, érdeklődő át-
lagemberekhez. A drogkérdésnek szinte
nincs olyan területe, amit a szerzők ne
vennének nagyító alá. A könyv írói az
1980-as évek elejétől foglalkoznak dro-
gosokkal, ezért is tudnak hitelesek lenni.

Dr. Ross Campbell: Óvjukoket! Gyermeke-
ink kábítószerveszélyben

(Harmat, 2003.)
A méltán népszerű szakember újra ki-
adott kötete támasz lehet, ha arra kíván-
csi, hogyan küzdhet meg a már meglévő
kábítószer-problémával, vagy hogyan
előzze meg a kialakulását. A szerző min-
den szülőnek ajánlja könyvét, az első
gyermeküket váróktól a már kamaszokat
nevelőkig. Campbell doktor megkímél
minket a nehéz szakzsargontól, így a pszi-
chiátriában nem jártas szűlők érthető,
gyakorlati segítséget kapnak az egész csa-
lád részére.

(A könyvtárban megtalálható.)

Rácz Zsuzsa: Kábítószeretet

(Csokonai, 1998.)
"Szerintem nem huszonéves korban kell
megakadályozni, hogy egy ember narkós
legyen, akkor már késő. Sokkal hama-
rabb kell kezdeni, a neveléssel.
A felnőttek dolgoznak, nem érnek rá,
kaja a hűtőben, fiam, idegent ne engedj
be, ne csavarogj! Egy gyerekkel foglal-
kozni kell. Ugy kell nevelni, hogy le tud-
ja kötni magát, ha nagyobb, már önálló-
an is. Meg beszélgetni kell vele. Nem
csak azt kérdezni, hogy na, mizujs a su-
liban. (24 éves drogos fiú)"
Kezdő újságíróként miskolci drogos fia-
talokkal készített megdöbbentő riporto-
kat Rácz Zsuzsa. Elgondolkodhatunk a
könyvet olvasva, hogy ma Magyarorszá-
gon milyen okok terelik a kamaszokat a
kábítószer-használat felé.

Kádiné Pénzes Mária
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Ebben a nagy agglomerációs művelet-
lenségben egyszer csak megjelent egy
alak, akihez, ha megismerik, sokan talán
még Soroksárra (mert az olyan messze
van) is bemgáztatnák csemetéjüket. A
zeneiskola sok hullámot kavart ez idáig,
de látván, illetve hallván az elmúlt hóna-
pok zenei eseményeit Püisborosjenőn,
azt hiszem, ez csupán az újtól való féle-
lem miatt történhetett. Ha féltékenység,

irigység vagy más gonoszság lett voüia az
oka, akkor mára a féltékenyek, irigyek és
gonoszok mind már a poklok tüzén sütö-
gettetnének.

Phüipp Györgyaek híyják azt a fiatal-
embert, aki humorával, zenei tehetségé-
vel, szervezőkészségével és jiem utolsó
sorban rendkívüli hangjával (basszus) el-
viselhetővé tette a mások által különben

gyűlöletesnek mondott (184 cm magas,
sportos testalkatú) szolfézstudományt.
Bár e sorok írója nem vesz részt a zene-
iskola életében, nem elsősorban éleme-
dő koía, hanem inkább rendkívüli zenei
tehetségtelensége miatt, igyekszik nem
eünulasztani azokat az eseményeket,
ahol tanúbizonyságot tehet kiváló zene-
hallgatási képességéről.

A zeneiskolások első bemutatkozá-

sán feltűnt már a Kord énekegyüttes-
nek egy, a taglétszámát tekintve csök-
kentett formája Kreol Mise részletek-
kel, a november 21. estéjén tartott kon-
certen azonban teljes volt az együttes és
az élmény is. Olasz, német, spanyolre-
neszánsz darabok, szerenád, kuplé,
dzsesszesített Abbasláger, latin egyve-
leg, karácsonyi csöpögős. Eközben
György közvetlen házigazda, sómen,
utánzóművész. A hangulat hág a tető
fokára, élvezik és tudják, amit csinál-
nak, frissek, fiatalok, szépek. Ritka al-
kalom a magával ragadó zenei élmény,
a koncerttermek néha bágyasztóbbak,
mint egy basszus nélkül megszólaló
CD. De a művelődési ház ótvaros nagy-
terme most igazi zeneteremmé válto-
zott, a két énekes lány - egyik hangja
magas hegyen tiszta szél (Tóth Eva,
szoprán), másiké zászlón szürke bár-
sony (Danku Eszter) - éppen csak tánc-
ra nem kelt a tenorral (Balassa Kriszti-
án). Mintha már évek óta együtt játsza-
na az együttes (Krommer Balázs,
Bubnó Márk, Tömösközi László: ütő-
hangszerek, Orosz Gábor gitár).

Mindehhez halljuk hozzá a néhány
nappal korábbi Jenő napi Jandó Jenő
koncertet, ahová lemerészkedtek olya-
nok is, akik műanyagalapú lakcímnyü-
vántartó kártyájuk átvétele óta valószí-
nűleg nem voltak e jeles épületben.
Méghogy Borosjenő csak mint képző-
művésztelep híres e világban! Ahogy
most alakulnak a dolgok, zeneművészte-
lep is lehetünk, várjuk csak ki hogy fel-
nőjenek a tehetséges zeneiskolások.

Mostantól egy picivel megintjobban
érzem magam a faluban, és szurkolok
mindazoknak, akiknek munkája révén
új dolgok alakulnak. Az akadályoknak
gördítői pedig ne görgessenek!

Körtvétyesi Tibor

Okelmélien (buszfordujónál) méterárv, rövidáru, lakástextil, divatáru, villamosság, {parcikk, barkácsáry! Karácsonyi játékvásár.
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Csodaszép karácsonyi
vásár- íkulással?
Ekkortájt kis koromban már nagyban vártam

a Mikulást. Edesanyám és édesapám mindig ar-
ra biztattak bennünket öcsémmel együtt, hogy
ha jók leszünk akkor biztosan meglátogat min-
ket. Lázban égtünk mi gyerekek, ott fenn a Kár-
pátokban, Técsőn, a Máramaros szigettől egy
hajításnyira, Mikulásra már mindig megjött az
első hó. Nagyon szép volt ilyenkor ott minden.
A Mihilás hozzánk magyar gyerekekhez jött
csak., mert az oroszok, ukránok az Uj évet várták
a TÉLAPÓVAL - GYEDMOROZZAL! Ne-
künk a Mikulás egyúttal az édesapánk névnapját
Miklós napot is jelentette, ami köztudott hogy
december 6-án van. Aztán mivel édesapánk na-
gyon szerette az ünnepeket, meg, hogy őt ünne-
peljük, így számunkia mindig külön élmény volt
a kettős ünnep. Ilyenkor vendégeket vártunk,
édesanyámmal együtt formáztuk a süteménye-
ket, a kedvenc Ishlert, meg a habcsókot, meg a
sok darálós kekszet (még most is érzem az ízét a
számban). Aztán Miklós nap előestéjén kitettük
a tisztára kefélt, tisztított egészcipőinket és reg-
geh-e, láss csodát, tele volt ajándékokkal, érde-
kes módon mmdig olyasmivel amire mindketten
vágytunk, persze a kis virgács sosem hiányzott.
Minden Mikulás érkezése izgalommal töltött el
bennünket, és sokáig mikor már nagyobbak vol-
tunk akkor is kitettűk az ablakba a dpőinket és
nem akartunk róla tudomást venni, hogy szűle-
ink a Mihilás megtestesítői, mert a lelkünknek
ez esettjól, a kíváncsiság, avárakozás örömevolt
ez és az mindennél többet ért. Egyűtt örűlt a csa-
lád és ez nagyon jó volt.

A minap reggel, munkábajövet összeszorult a
szívem, úgy összezavarodott bennem minden, te-
le voltam vegyes érzésekkel, egyszerre éreztem
szomorúságot, dühhel vegyítve, amikor kmézve
az autóbusz ablakán egy óriásplakátot láttam
meg rajta egy nagy mosolygó Mikulás, a háttér-
ben feldíszített fenyőfa, kis idézettel tartítva,
hogy a kikával készülünk karácsonyra, és a fel-
irat: Csodaszép karácsonyi vásár!

Először ledöbbentem, majd azon vettem ész-
re magam, hogy mit elégedetlenkedem, mit hő-
börgök már megint, jó ez így a gyerekeknek, mi-
csoda szép nagy plakát, szép nagy Mihilással,
feldíszített fenyőfával stb., biztosan én vagyok az
oka, hogy már megint valamiben keresem a hi-
bát. Aztán félve, de megkérdeztem a mellettem
ülő embertől, hogy neki hogy tetszik a retíám,
erre Ő: "Most Ámerikát ínajmolják, azelőtt
meg, mikor itt voltak az oroszok akkor meg itt
Télapót ünnepelték, - de mi nem!".

Elgondolkoztam aztán, hogy én a kárpátaljai
magyar az 50-es években is Mihilást ünnepel-

tem, a szüleim hagyománytisztelő emberek vol-
tak, így nevelték őket és ők minket, nekik is gyer-
mekkorukban Mihilásuk volt, meg Karácsonyi
ünnepük, ami december 24-vel kezdődött, akkor
jött meg a várva várt Jézuska a gyerekeknek. Az
pedig, hogy itthon Magyarországon a gyerekek
nem Mikulást vártak, még azt is megértem, mert
hallottam arról, hogy itthon még beszélni sem
volt szabad Mihilásról meg Jézuskáról...?

De most, hogy szabadok vagyunk, demokrá-
cia van, miért engedjük, hogy az általam említett
óriás Mihilásos plakát híyja fel a figyelmünket a
karácsonyi ünnepre? Magyarkodom netán, mert
ez most igen divatos szó, sajnos a közhasználat-
ban is gyakran említik. Nem, én nem ma-
gyarkodom, én magyar vagyok, hagyománytiszte-
lő, keresztyén ember, aki míg él, a gyerekének, az
unokáj'ának és ha megélem a dédunokámnak is a
Mihilásról fogok mesélni, és Jézus szűletéséról,
Karácsony előtt, mert ezt tették itt Magyarorszá-
gon már az elődeink is, a dédnagyanyáink és déd-
nagypapáink is.

Drága magyar testvéreim, ébredjetek, míg
nem késő és arra neveljétek kicsi gyermekeiteket,
unokáitokat, dédunokáitokat, hogy hajók, szófo-
gadó gyerekek lesznek, akkor a Mikulás meglepi
őket és míg ok az igazak álmát alusszák megjele-
nik a házuk ablakánál és puttonyából teletömi
ajándékokkal a kis cipőjüket, csizmájukat legna-
gyobb örömükre.

Ne szégyelljük szokásainkat, ápoljuk hagyo-
mányainkat, hiszen azok csak úgy maradnak
fenn! Egy nemzet, ha nem meri felvállalni szoká-
sait, hagyományait, hagyja, hogy ráeröszakolják
mások szokásait, azokat a nemzeteket lenézik,
azokat könnyű prédának tekintik, gerinctelenek-
nek, azokat könnyű leradírozni a térképről, mi
már amúgy is olyan kicsik vagyunk, ezt a kicsit
ápolgassuk, szeretgessük, alázattal kériek vala-
mennyiőtöket erre!

Csináljunk reklámot a Mikulásnak, jöjjön az
a Mihilás szánkón, nagy puttonnyal a hátán sok
sok ajándékkal, kicsi virgácsokkal!!

Csináljunk reklámot a Karácsonynak is, de
Mikulás nélkül, feldíszített szép fenyőfával, rajta
sok-sok dísszel, gyertyákkal, körülötte népes csa-
láddal, "Kellemes és békés karácsonyi ünnepeket
kívánunk minderidnek" c. felirattal.

Higgyétek el, ha mi büszkén vállaljuk magyar-
ságunkat, szokásainkat, kultúránkat minden más
náció jobban fog becsülni minket!! !

Adja Isten, hogy így legyen!

GZS

tíatalkorí bunözés
Mivel minden érzékszervemet hál' istennek

rendeltetésszerűen tudom használni, nem kerülte
el fígyetai emet a kicsiny falunkban dúló fíatalko-

ri bűnözés. Sokan joggal kérdezik, hogy mi lehet
a probléma, hogyan lehetne orvosolni a kialafailt

helyzetet, stb. A sok felnőtt űl otthon, és ujjper-
cig rágja a könnét, ezen gondolkozva. En tizen-
hat éves vagyok, én is szereplője lehetnék ezek-
nek a bűntényeknek. Nem vagyok pszichológus,
nem tudom olyan jól átadni önöknek a gyermek

pszichológiát, de mégis megpróbálom a mi szem-
szögünkből, a mi gondolkodásmódunkkal ecse-
telni a dolgokat.

Nyilvánvaló, hogy a dolog többrétű, de a sze-
mélyiségnél kell elindulni. Müyen ez a személyi-
ség? Tinédzser korban még nem kifejlett, hibás
értékrend, moralitás és a nagybetűs élethez való
viszonyulás. Ez abból adódik, hogy még keveset
éltünk nem tapasztaltunk eleget a nagy hajtásból.
Müyen még? Részben öröklött, részben felvett.
A szülőktől örököljük, és mindenldtől felvesszük.
Ki az a mindenki?

. Szülők: Igen, a szülők nagyon sokat formál-
hatnak az emberen, hiszen több évtizedig
mellettünk álnak, de fiatal lázadó korban mi-
nél többször mond valamit a szülő, annál in-

kább az ellenkezőjét teszi a gyerek. Lehet a
szülő jó neveltetésű, ha egyszerűen nincs ide-
je foglalkozni a tíz gyerekkel, mert éppen a
munkahelyén hajt azért, hogy a család jól él-
jen. Es/vagy túlzottan szabadjára van enged-
ve a gyerek.

. Iskola: Ha valaki már itt passzív, azt nem ne-
veli az iskola, nincs meg az a viszony az isko-
la, és a diák között, ami segítségével lehet
nevelni. Pusztán azért, mert a diák alá ren-
delt, a tanár fölérendelt, és nem melléren-
delt, mint a következő példában. Az iskola
az én megítélésem szerint csak egy százalék-
ban nevel.

. Baráti társaság: Itt van a hilcs momentum!
Az emberre - legfőbbképpen a fiatalra - a kor-
osztálya van a legnagyobb hatással, ami az
esetek döntő többségében a baráti, haveri kör.
Es üyenkor jönnek a közhelyek: csorda szel-
lem, egy bolond százat csinál, vagy az ellenke-
ző példák, azaz jó irányba nevelik egymást.

Miért kell megverni egy román állampol-
gárt (aki lehet, hogy szintén magyar származá-
sú) és az osztrák állampolgárt? Ez már csak az
értelem, alkohol és az agresszivitás szintjén mú-
lik. A fiatalság velejárója, hogy csinálnak egy-
két csínyt. En is elkötöttem már az apukám ro-
bogóját. De csínyt és nem bűntényt! Bár a csíny-
ből sajnos véletlenül bűntény is lehet. Gondol-
janak nyugodt szíwel vissza fiatalságuk leg-
szebb éveire, biztos sokan vannak önök között,
akik mqsolyogva emlékeznek vissza a csínytevé-
sekre. És kérem önöket, ha hallanak egy fiata-
lok által elkövetett bűntényről (pl. : nemi erö-
szak), akkor legyenek szívesek, gondolják végig
reálisan, logikusan az eshetőségeket! Egy em-
ber az igazsághoz túl kevés, hatmilliárd túl sok.
És miért van az, hogy tíz, húsz, harminc éve nem
voltak ilyen bűntények? Voltak, csak kevesebb
és titkoltabb (szerintem, ugye harminc éve
anyukám kilenc éves volt, tehát vajmi keveset
tudok akkorról), és mert a világ kereke egyre
gyorsabban pörög, és rossz irányba gurul. Ez
mindenti hibája.

Természetesen nem tudom, hogy kik lehet-
tek az elkövetők és pontos korukat sem, tehát
akár túl is lehetnek a fiatal koron, ezért ez a
cikk inkább általánosítás. Nem szeretném fel-

vállalni magam, az esetleges következménye-
kért, mert itt kérem, bűnözés folyik ugyanúgy,
mint máshol.

Atr
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Mint minden egyes ember mi is
felkelünk, ugyan már nevetve, hogy
ki fog ma hozzánk betérni és az mi-
lyen pletykákkal fogja teletömni hoz-
zátartozóink fejét. Mert ugyan a mai
idősebb emberek másról sem tudnak
beszélni, csak az itt élő fíatalokról.
Mi ezt a szituációt úgy képzeljük el,
hogy az otthonülő emberek, más el-
foglaltságot nem találva, koholt vá-
dakat találnak ki azokról, akiket nem
is ismernek.

Ez ugyan egy nagyon jó időtöltés, de
mi azért tudiiánk más programot ajánla-
ni. Hiszen otyan sokat ehnélkedaek a fa-
lunkban történő drogos esetekről és, ha
ez annyira foglalkoztatja őket, miért nem
fáradtak le a Kultúrházba, a drog-preven-
dóra? Ugy már talán nem lennének ityen
tudatíanok és különbséget tudnának ten-
ni például dohány és kábítószer között,
mert egyes embereknek fogalmuk sincs,
hogy ez mi fán terem, mégis úgy tesznek
mintha mindent tudnának, persze min-
denki a saját véleményét tartja a leghefye-
sebbnek, de inkább a fiatalokról tartsák
meg maguknak a saját véleményüket és
jobb lenne, ha megtudnák különböztetni,
a rossz illetve ajó útonjáró fiatalokat.

Tisztelet a kivételnek, azoknak,
akik a fíatalságot előbbre tartják,
mint a falunkban történő széthúzást,
illetve a személyekhez irányuló meg-
nyilvánulást...

PistaiAndrea és Kara Fmzsina

Lehet, hogy az én észjárásommal
van valami baj, de valamit nem értek.
A statisztikák szerint egyre több ember
hagyja el & fővárost, és választja lakhe-
lyéül az agglomeráció valamelyik fal-
vát. Ez alól - a környékbeli építkezése-
ket látva - azt hiszem kis falunk sem ki-
vétel.

Ez a tendencia azonban minden bi-
zonnyal magával vonja, hogy egyre
több ember veszi igénybe a faluba járó
egyetlen tömegközlekedési eszközt, a
VOLÁNBUSZ-t.

Ebből szerintem minden épeszű
ember számára egyenesen következik,
hogy az eddig is jóval kapacitásuk fe-
lett kihasznált buszok még zsúfoltab-
bak lesznek, a buszon uralkodó állapo-
tok egyre elviselhetetlenebbek, annak

ellenére, hogy a mindennapi "buszo-
zók" tűréshatára igen magas.

Csodák csodája azonban, a járatok
ahelyett, hogy sűrűbben járnának hó-
napról-hónapra ritkulnak. Epphogy
megjegyezné valaki az épp aktuális me-
netrendet, már jön is a következő.
Végülis hálásak lehetünk a VOLAN-
nak, a memóriánkat is fejleszti... Arra
azonban még véletlenüi se gondol,
hogy a változásokra esetleg fel kellene
hívni az utasok figyelmét. Egyetlenegy
állomáson sem láttam plakátot "Figye-
lem! Változott a menetrend!" felirattal.

Es most jön a svédcsavar: a járatok
egyre ritkábbak, az állapotok egyre
romlanak, a jegyárak viszont ennek el-
lcnére emelkednek. Hát ez az, amit
nem értek. Azt pedig még inkább nem,
hogy miért hagyjuk mindezt szó nél-
kül? Miért van az, hogy az utasok to-
vábbra sem kérik el menetjegyüket a
buszsofőrtől, ezáltal még inkább abba
a hitbe ringatva a VOLAN-t, hogy
minden a legnagyobb rendben van, a
rendszer csodálatosan működik, a rit-
kított járatok is el tudják látni a rájuk
kirótt feladatot. Miért vágjuk magunk
alatt a fát? Jó lenne, ha naponta csak
két busz járna? Egy reggel... és egy es-
te... Remek kilátások.

Es akkor még nem is ejtettünk szót a
buszokon uralkodó állapotokról. Arról,
hogy az általunk elémi kívánt busz ak-
kor van a megállóban, amikor a menet-

rend szerint már a következőnek kelle-
ne ott lennie, hogy - a vezetőfülkét ki-
véve - a buszon továbbra sem érzünk
melegebbet, mint a megállóban, nyá-
ron viszont még véletlenül se tudjuk ki-
nyitni a lecsavarozott ablakokat. Arról
pedig már ne is beszéljünk, hogy ha va-
laki olvasni szeretne a buszon, minden-
képp sötétedés előtt kell utaznia.
Ugyanis a buszon lévő lámpák nem ar-
ra valók, hogy feloltsák őket. Legalább-
is a vezetők így gondolják.

A körülmények tehát tragikusak, a
jegy- illetve bérletárak horribilisak, a
buszjáratok hónapról hónapra ritkul-
nak.

Gondolom, nem én vagyok az egyet-
len, akinek ez szemet szúrt, akinek né-
ha órákat kell az életéből a megállók-
ban való várakozással tölteni. Ennek
ellenére mégsem teszünk semmit. Tű-
rünk. Lehet, hogy nem sikerülne sem-
mi változást elémünk, de akkor leg-
alább elmondhatnánk, megpróbáltuk.

Veres Eva
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Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének 19/2003. (XII. 15.) Kt.

rendelete az Onkormányzat 2003. évi
költségvetésérol szóló 9/2003. (VI. 15.), 13/2003

(VII. 15.) és 16/2003. (X. 15.)
számú rendelettel módosított 4/2003. (V. 15.)

számú rendelet módosításáról

Az Onkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás
működési rendjéről szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény alapján, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány-
rendelet alapján a 2003. évi költségvetésről az alábbi ren-
deletet alkotja:

l.§
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szer-
veire, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intéz-
ményére terjed ki.

2.§
A Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfel-
adatok az I. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-
külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények 2003. évi költségvetését 802 677 eFt bevétellel és
kiadással állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

4.§
A 3. §-ban megállapított bevételei főösszeg forrásonként
a 2. számú mellékletben megállapítottak szerint alakul.

4/A.§
A 4. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a 2.
számú melléklet tartalmazza.

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények
szakfeladatonkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartal-
mazza.

Az Onkormányzat kiadásai

6.§
A Képviselő-testület a 2003. évi költségvetési kiadásokat
címenként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú mel-
léklet szerint állapítja meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola támogatását a
Képviselő-testület a rendelethez csatolt ütemezésben biz-
tosítja. Ettől eltémi csak a testület engedélyével lehet.

8.§
A Képviselő-testűlet a bemházási, felújítási előirányzatok
címenként és célonként történő felosztását a 4. számú
melléklet szerint határozza meg.

9.§
A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés ter-
hére történő támogatások, pénzeszközök átadásnak be-
mutatását alcímek szerint az 5. számú melléklet szerint
határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §
A köztisztviselők alapilletményét a Képviselő-testület
33. 000,-Ft-ban állapítja meg 2003. január 1. napjától.

11. §
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülte
a Polgánnesteri Hivatal létszámát 20 teljes munkaidős
köztisztviselő és 3 megbízási díjjal foglalkoztatott főben
állapítja meg.
A Német Nemzetiségi Altalános és alapfokú Művészeti
Iskola létszámát 34 teljes munkaidős, 7 részmunkaidős, 4
megbízási szerződéssel foglalkoztatottal állapítja meg.
Az ONO: házigondozás 3 teljes, 1 részmunkaidős
Védőnő: 1
Ovoda: 18 teljes, 1 részmunkaidős, üres álláshely nincs.

Általános tartalék

.
12-§

A Képviselő-testület az Onkormányzat általános tartalé-
kát 46 505 eFt összegben, céltartalékát 193 789 eFt ösz-
szegben hagyja jóvá.

13. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, alkalmazni
2003. november 1-jetől kell.

Küller János sk.
polgármester

Borisz Edit sk.
legyző

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének 20/2003. (XII. 15. ) Kt.
rendelete a Szociális igazgatásról és ellátásról
szóló 14/2003. (VII. 15.) rendelet módosításáról

l.§
A 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot a Szociális Bi-
zottság megállapíthatja annak a személynek, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200%-át, vagy egyedülállók esetén annak 250%-át és a
gyógyszertár igazolása szerint a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök - amelyek a közgyógyellátási igazolványra
felírhatóak - után fizetendő térítési díj a mindenkori
öregségi nyugdíj 25%-át meghaladja.

2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Küller János sk. Borisz Edit sk.
polgármester jegyző
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ÁJ KOZTA'ÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2003. december 1-12-e kö-
zött reprezentatív kijelölésen alapuló gazdaságszerkezetí összeírást hajt végre.

Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaságban 2000 óta bekövetkezett változásokat,
és ezzel hiteles tájékoztatást nyújtson a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók felé.

Kérjük a tisztelt lakosságot a KSH kérdezőbiztosaival való együttműködésre.
Polgármesteri Hivatal

'<özlemények
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

a Központi Statisztikai Hivatal
2003. decemberben - reprezenta-
th/ ktjelölésen alapuló - gazdasóg-
szerkezeti összeírást végez. Az
összeírás cétja, hogy nyomon kö-
vesse a mezőgazdaságban 2000.
óta bekövetkezett változásokat, és
ezzel hiteles tájékoztatást nyújtson
a gazdaságtrányítás, az Európai
Unió és a gazdálkodók felé.

Kérjűk a tisztelt lakosságot, a
KSH kérdezőbiztosaival való
együttműködésre.

Polgármesterí hivatal.

KÖVETKEZÖ LAPSZÁMUNK, AZ ÜNNEPEK MIATT,
VÁRHATÓAN 2004. JAN. 20-ÁN JELENIK MEG.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

óink!

rmondó nem kíván - pro
lyzaí belső ügyeivel fog-
írint ezeket a vitákat so

Uj helyre költözött az Okmány-
iroda, amely változattan nyitva tar-
tással várja ügyfeteit új hetyén, az
Akácfa köz és a Béke utca sarkán,
Pilisvörösváron.

Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-11.30
Szerda: 9. 00-11.30 és

13.00-16.00
Péntek: 8.30-11.30

Az Okmányiroda új kőzponti te-
lefonszáma: 26-530-680

A ptlisborosjenől közérdekfi
teletonszámok:

Rendőr: 26-330-130
(piUsvörösvári
kapitányság)

Polgárőrség: 06-20-33-37-387
06-20-34-30-321
06-20-43-67-613

Tűzoltóság: 06-30-25-48-772
06-30-34-64-911

A P 50LT
ÉVEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ

HÁZÉPÍTÉSHEZ, KERTÉPÍTÉSHEZ,
KERTÉSZKEDÉSHEZ, BARKÁCSOLÁSHOZ
SZŰKSÉGES KELLÉKEK ÉS SZERSZÁMO

SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT
DEKORÁCIÓS ANYAGOKKAL VÁRJU

VÁSÁRLÓINKAT.
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p The Power of Oreams

DEU
Solymár, Tersztyánszlg? u. 120.

Dr. MotaárAttila
T: 06 26 360919; 06 30 984 66 92

ifl. Dr. MolnárAttila
T: 06 26 360 919; 06 30 964 21 60

Védőoltások, ultrahang, labor
vizsgálat, sebészeti műtétek

Rend. idő:
kedd, csütörtök 14-19 h.

szombat 9-12 h.

Mutéti nap: szerda 9-13 h.

. 6YÓGYTORNA - egyéní és csoportos
terápia mozgásszervi- és getíncpana-
szotea, afitéti elő- és utókezelés.

. ORVOSI MASSZAZS - ÍZÜfetÍ- és izoffl-
f^dataak kezelése, stresssmkiás.

. MÁGNESES REZONANOA TERÁPIA -
atleqia, ta'ónite ideg- és daganatos
fójdalmak, mozgásszervi panaszok.
sérfllések, ah?ászavarot( Isezelése.

Beridné Ffehá' Éva otí. gyó^tomász.
Tel: 06-26-336-230; 06-20-495-67-91

Vásároljon mézet
a termelőtől!

Saiénási Lásaló. méhési
Szent Donát u. 28.

Tel: (06 26) 336-258

JHlRMONDa
'.^ f/

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Fetelös tíadó:
A kípviselő-testulet Kulterflis és Sport Bizottsága

PSszOTkesztő: Oörög Athéna

dr. Piák Istvéa, Keresztesgy Péter, Kozáry Viimos

A szerkesztSség dme:
2097 PBisborosjenS, Ezüsthe^i út 26.

B-mafl: mediainffi@iaail.dataaet.bu

Tipográfía és nyomdai munkák: Róaai Bt.

Megetenfc havonta, lapzárta minden hónap 25-én.

Engedélyszám: 3.4. U463/2/1999.
"ferjeszti a Magyar Posta

AZÚJ MEGÉRKEZEHI

... és megteklnthetSlt a Honda 2003-S  úldonságal Is;

- az 5 ajtós Cwic 100 i?-s dnelmotorral
- a megú/uN 4 a/tós Civic
- HR-V és CR-V modeffek egyedi áronJ
Hitel már 0%.tófí Ifamatok 7%-tófí

TENNOAÜTÓMAZ

1037 Buttepest, BoNr u. W48.

TetJfax: WT-Wí-n Tel.: 4S>22-22; 240-13.16

E-mail: hond^enn . etero. hu

Web: www.hondatenno. hu

Konténeres szállítás
SZOMORAJENŐ

teherfüvarozó

Telefon;
06-3ft9 427. 922, 06.309 840-062

Mágneses rezonancia kezelés
1000-1500 forintért.

Allergiák, mutéti elo- és utókezelés,
sérülések, kronikus ideg- és daganatos

fájdalmak, migrén, alvaszavarok,
mozgasszervi panaszok stb....

Gubáné Piroska, Szent Donát u. 29.
Tel: 06-26-337-276; 06-30-970-96-02

keres kétgyermekes házaspár
2004 márciusától.

Tel: 06-30-9T-96-796

Szobafesto, mázoló, tapétázó
N )S

209 enő
Pataku. 13.

06-26-336-218, 06-30-992-6661

lal LJSlglglsjBlglBJBlglElsiBp [g)glg|g|gj@l@jg|g]g]glglg]glgp [5]

Karácsonyra Suzukit??? Válassza a Rómait!!!
Wagon R+ GLX, ABS, CD, KLÍMA: 130 000 Ft-tói

EGYET FIZET, KETTÖT VIHET!!!
Ignis GLX, KLÍMA: 2 620 000 Ft.

HASZNÁLT SUZUKI AKCIÓ!!!
Az első béfizetést mi álljuk + AJÁNDÉK RIASZTO

December 31-ig!
Eredetvizsgára: 15% kedvezmény

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA!
www. su2ukibarta. hu, www. autodata. hu, www.vezess. hu

Teljes körű szervízszolgáltatás . Eredetiségvizsgálat, zöldkárlya . Karosszéria és biztosítási munkák

i
1

^
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SUZUKI RÖMAI
Márkakereskedés és Szerviz
1039 Bp. Rákóczi u. 33. Tel. : 240-4444 szalon, 436-7920 szerviz
Nyitva: hétfő-péntek 08-18 h-ig, szombat 09-13 h-ig.
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