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Tájékoztató Pilisborosjenőn
végrehajtandó népszámlálási

próbafelmtelröl
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megkezdte, illetve folya-

matosan végzi a 2011. évi népszámlálás előkészítését. Ennek igen
fontos és nélkülözhetetlen szakasza a 2009. január 10. és február 28.
között végrehajtandó népszámlálási próbafelvétel. A felvétel célja
költségkímélő és a lakosság terhelését csökkentő adatfelvételi mód-
szerek keresése, kipróbálása.

Az adatfelvétel hat község teljes területén, valamint 3 város, il-
letve Budapesten, Ujlipótváros kijelölt részén zajlik.

Az adatfelvétel két ütemben kerül végrehajtásra. 2009. január
10. és 18. között levélszekrénybe dobott borítékban kézbesítik a kér-
dőíveket a KSH megbízottai. A kérdőív önkitöltéssel megválaszolha-
tó. Ehhez két lehetőséget biztosítunk: a kérdőív kitölthető és vissza-
küldhető elektronikus úton (a www.nsz roba.hu honlapra belépve),
vagy a kézbesített borítékban szereplő papírkérdőíven, amelyet díj-
mentesen, a mellékelt a válaszborítékban lehet a KSH részére vissza-
juttatni. Kérjük, hogy legkésőbb január 25-ig teljesítsék kérésünket.

2009. január 10. és 25 között a KSH munkanapokon, 8 és 16 óra
között ingyenesen hívható információs vonalat (06-80-204-253) mű-
ködtet, amelyen munkatársaink válaszolnak a lakók adatgyűjtéssel
kapcsolatos kérdéseire.

Azon érintett háztartásokat, akik nem élnek az önkitöltés lehe-
tőségeivel január 31-e és február 28-a között kérdezőbiztosok kere-
sik fel. Kérjük Onöket, hogy a kézbesített kérdőíveket ezen időpon-
tig őrizzék meg.

A felvett adatokat a KSH bizalmasan kezeli, kizárólag statiszti-
kai célra, a 2011. évi népszámlálás előkészítéshez használja fel.

Köszönjük, hogy válaszaikkal hozzájárulnak a következő nép-
számlálás sikeres előkészítéséhez!

Központi Statisztikai Hivatal
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Mindenek előtt szeretnék be-
számolni a Reichel József Műve-
lődési Ház és Könyvtár és Alapít-
ványunk közös szervezésében
2008. december 22-én megvaló-
sult FALUKARACSONY-ról.

A szervezést Omar Saad, kuratóriu-
munk tagja ötletébol már októberben
megkezdtük. Az ünnepség terve azért
fogalmazódott meg bennünk, mert sze-
retnénk olyan alkalmat teremteni, ami-
kor a falu összes lakója találkozhat, be-
szélgethet, ünnepelhet egy helyen. A kö-
zösség összetartása, együttműködése,
az emberek egymás iránti felelősségér-
zete, a baráti kapcsolatok erősítése az
egészségesebb társadalmi együttműkö-
dést teremti meg, melyre nagy szükség
van napjainkban.

Meglepetésként ért bennünket, hogy
milyen sok falubeli segített önzetlenül
önkéntes munkájával, pénzzel, tárgyi
adományokkal, szervezéssel az előké-
szítésben és lebonyolításban.

Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek az áldozatos munkát, és a
jó kedvet, amit a közös tevékenység so-
rán átéltünk!

Elsősorban Molnár Zoltánnak, a
Míívelődési Ház vezetőjének köszönöm
a rendezvény előkészítésének és lebo-
nyolításának koordinációját, Bereczki
Évának a hirdetésben nyújtott segítsé-
gét!

Egy ilyen - sok embert megmozgató
- rendezvényhez természetesen pénzre
van szükség. Köszönjük Bakos Zsolt
plébános úrnak az 50 000 Ft-os támoga-
tást és a lehetőséget a Betlehem építé-
sére, Jenei Gyöngyinek a rendszeres ha-
vi 1000 Ft-os befizetést, Pilisborosjenői
Német Nemzetiségi Onkormányzatnak
az 5000 Ft átutalást, a Budavidék Ala-
pítvány pályázati támogatását (50 000
Ft), Juhász Jánosné, Erzsikének a köz-
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vetítést, Sidló Ferenc kuratóriumi ta-
gunknak a 30 000 Ft-os átutalását, és az
50 000 Ft-ps adományt! Külön köszönet
a CSOCSO asztalért!

Kaptunk még támogatást - nem köz-
vetlenül az ünnepség lebonyolítására -
4-5-10 000 forintos átutalásokat is

Grülling Zsuzsannától, Szabados Eni-
kőtől, Varga Anikótól, Ba-ráth Katalin-
tól, Gutiné Sólyom Nikolettától, kö-
szönjük a befizetőknek!

Köszönjük házigazdáinknak az ONO
dolgozóinak az épület használatát, és a
klubvezető, Németh La-josné, Zsuzsi
segítségét!

Elsőként a Betlehem készült el cso-
dálatos figurákkal és az időjárás viszon-
tagságainak ellenálló, mutatós jászollal.
A fígurákat a Német Nemzetiségi Alta-
lános Iskola tanárának, Dienes Dórá-
nak, Hartyányi István-né, Juditnak és
Illés Tiborné Ilikének köszönhetjük. A
jászol építésében anyagokkal és szemé-
lyes munkával segítettek Bozsódi Zsolt,
Takács Árpád, Tarjányi Szabolcs. A váz-
szerkezet gerendaanyagát Slosár Károly
adományozta. Az építésen dolgoztak
még: Paksi Imre, Molnár Zoltán Sü-
kösd István, Omar Saad, Heves László.

Az ünnepség az iskola első osztályá-
nak két előadásával kezdődött, a Dider-
gő királyt adták elő, és Betlehemesjáté-
kot játszottak. A terem nagysága sajnos

határt szabott a nézőszámnak, sokan
csak az ajtóból csodálhattuk őket. Jövő-
re nagyobb helyiséget választunk, ahová
minden érdeklődő befér majd. Köszön-
jük a gyerekeknek és a betanító taná-
roknak a színvonalas előadást!

Az előadás után vacsorát kaptunk, a
gulyáslevest Slosar Károly főzte - na-
gyon finom volt! - az előkészítésben se-
gítettek: Varga Anikó, aki a dekoráció-
ban is komoly szerepet vállalt, Szecsá-
nyi Bertalanné (Eszter védőnő), Pomá-
zi Ágnes. Remek bejglit sütött nekünk -
öt mákos és öt diós bejglit - Ráczparádi
Gáspárné, Ella. Rengeteg süteményt
hoztak a vendég családok, nem győztük
kóstolni a sok fínomságot.

Ezután a Kevélyhegyi Magyar Dal-
kör vezetésével karácsonyi dalokat éne-
keltünk. A Dalkör vezetőjének, Czi-
gány Ferencnek és minden tagjának kö-
szönjük a szép dalokat és jó hangulatöt!

Este, amikor kicsit csitult az eső, ki-'
mentünk'a Bctlehemhez is énekelni.

Köszönjük még Jenei Gyöngyinek,
Omar Saadnak és a gyerekeknek a ter-
mek díszítését, berendezését, Sági
Józsefné, "virágos" Katinak a gyönyörű
asztali díszeket, és a fa beszerzését,
Kardos Katalinnak, Attalai Gábornak
és nejének, Vejtasa Erikának - és min-
denkinek, aki díszeket hozott - a kará-
csonyfa dekorációt, Csányi Márta kura-
tóriumi tagunknak a nagycsaládosok se-
gítségének szervezését, Szabóné Lu-
dasi Eva kolléganőmnek a felszolgálást
és takarítást, Paksi Imrének a nagy sike-
ru forralt bort! Erős Xénia, Molnár Zol-
tán és Paksi Imre felvételeket készítettek
a rendezvényról, melyek megtekinthetők
a Muvelődési Házban.

Mindenkinek köszönjük, aki vendég-
ként velünk volt, hogy megtisztelt ben-
nünket jelenlétével!

Jövőre újra megpróbáljuk. A hibákat
igyekszünk kijavítani, ami jól sikerült,

megismételni. Minden falubelit szere-
tettel várunkjövo karácsonykor!

Másnap a nagycsaládosok és az isko-
la gyujtésének köszönhetoen 15 gyer-
mek kapott "cipősdoboz" ajándékot.
Köszönöm a Családsegíto Szolgálat és a
gyerekek nevében!

Néhány szót a klüb decemberi müködé-
sérol:

Nyitva tartásunk: Minden nap 16-18
óráig, a gyermekek igényei szerint idon-
ként tovább maradunk. Jelenleg 10-12
állandó taggal muködünk, de szívesen
várunk új klubtagokat.

Decemberben is önkénteseink sza-
badidejükben, ellenszolgáltatás nélkül
biztosították folyamatos muködésünket.
Ismét szeretném megköszönni nekik,
hogy idejüket és energiájukat áldozták
ránk!

'Ugyeletesek december hónapban:
Besenyeiné Laczkó Orsolya, Omar
Saad, Csuti Krisztina, Jenei Gyöngyi,
Szecsányi Bertalanné Eszter védőnő,
Klinger Magdolna.

Három rendkívüli programunk volt
decemberben:

December 08-án Kardos Katalinnal
természetes anyagokból készítettek ka-
rácsonyfadíszeket a gyerekeink. Bár az
ízletes alapanyagok egy részét megették
munka közben, nagyon fontos volt látni-
uk, hogy az ajándékozás nem a drága,
vásárolt ajándékoktól értékes.

December 13-án Luca napján vásár
volt az udvaron, Csányi Márta és a nagy-
családosok szervezésében. Ezt is szeret-
nénk minden évben megrendezni, már
most lehet készülni eladásra szánt aján-
dékokkal.

December 27-én DISCO és születés-
napi buli volt. Köszönjük a szervezést,
ételt-italt Pápai Noémi szüleinek!

Rendszeres programjaink januártól:
Kedden délelőttönként 10-11-ig Csi-

ribiri-tornát tart Szabados Enikő 1-3
éveseknek.

Kedden délutánonként Grülling
Zsuzsanna Tündértáncot tanít 4-5-ig
óvodás* és kisiskolás korosztálynak.
Várjuk még a érdeklődő kislányok je-
lentkezését!

Gutiné Sólyom Nikoletta óvónő, az
egyik családi napközi vezetője a 2-5
éves korosztályt várja - zenével, mesé-
vel, versekkel és sok mozgással - szer-
dánként ',2 5-Í/2 6-ig.

Szerdán esténként 7 órától Ovári
Anna írónővel beszélgetünk az életről,
egészséges döntéseinkről, aggodalma-
inkról, kommunikációs nehézségekről
és még sok érdekes témáról.

Pályázatot szeretnénk beadni kézmű-
ves foglalkozásra a Tiszta Formák Ala-

pítványhoz Vágóné Kovács Katalinnal.
A gyerekek nagyon szeretik a festést,
kézműves tevékenységet. Ennek ered-
ményéröl és a foglalkozások indulásáról
a honlapon tájékoztatást fogunk adni.

Péntekenként 4-% 5-ig játékos-éne-
kes angol nyelvu foglalkozásra várja a
kismamákat és babákat Szaniszlő Nóra.

Baba-mama klub működik minden
szerdán 10-13 óráig.

Vasárnap délutánonként 5-7-ig angol
klubot tart Omar Saad. Kötetlen beszél-
getés keretében frissíthetik fel angoltu-
dásukat az érdeklődők. A részvétel in-
gyenes. Váruk mindenkit szeretettel!

Szeretnénk kismama-tornát is tartani
Berkiné Fehér Eva gyógytornász vezeté-
sével délelőtti időpontban. Kérjük, hogy

akit érdekel, keresse őt a 06-20-228-55-
60-as számon.

Jóga foglalkozás indítását is tervez-
zük, csütörtökpn délelőtt vagy délután
igény szerint. Érdeklődők az alábbi szá-
mokat hívhatják: Csuti Krisztina: 06-20-
803-15-89, vagy Kéri Mónika: 06-30-
999-56-40.

Csuti Krisztina a Munkaügyi Köz-
pont támogatásával 2009. 01. 15-től hét
hónapon keresztül alkalmazottja lesz az
alapítványnak. Kérdéseikkel, ötleteikkel
kereshetik őt a fenti telefonszámon.

Információinkat a www.'ovo'eno.hu
címen is olvashatják.

Az alapítvány pénzügyei - a számla-
egyenlegen megjelenő összegeken felül-
a következőképpen alakultak:

Házipénztár 2008. december

Eloző havi maradék: 13 048 Ft

Bevételek

2008.12.06-án adomány Bakos Zsolt plébá-
nostól a falukarácsony ünnepségre: 50 000 Ft
2008.12.10-én névtelen adomány: 50 000 Ft
2008.12.11-én névtelen adomány a kézműves
foglalkozásra: 5000 Ft
2008.12.13-án bevétel a Luca-napi vásárból:
13 195 Ft

2008. 12. 16-án pénzfelvétel a Takarékpénz-
tárból: 50 000 Ft

Osszesen előxo havi maradékkal: 181.243Ft

.--

Egyenleg: 36 909 Ft

Uzenetet küldhetnek nekünk a jovo-
jeno@gmail.com e-mail-címre.

Pénzbeli támogatásra továbbra is nagy
szükségünk van és köszönettel fogadunk
kisebb összegű adományokat is. Sárga
csekket is tudunk adni a befizetéshez.
Számlaszámunk: 65700093-10135804
Címünk: 2097 P.borosjenő, Iskola u. 2.

GYERTEK A KLUBBA, RENDEZ-
VÉNYEINKET FIGYEUÉTEK A

PLAKÁTOKON!!!

(Kérem, hogy akik szeretnének adó-
igazolást kapni, az átutalásra mindig ír-
ják rá nevüket, és adják meg nekem a

Kiadások

2008.12. anyagköltség Vágoné Kovacs Ka-
talinnak kézmüves foglalkozáslioz: 20 UOO Ft
2008. 12. 16. julalom önkéntesnek: 13 800 Ft

2008.12.16-án kiadás falukarácsonyra
Auchan:30711 Ft

2008. 12. 17-én kiadás falukarácsonyra tűző-
gép:3630 Ft
2008.12. 18-án kiadás falukarácsonyra
Spar: 5367 Ft
2008.12.18-án kiadás falukarácsonyra Metro:
7935 Ft
2008.12.19-én kiadás falukarácsonyra
Auchan: 3994 Ft

2008. 12. 19-én kiadás falukarácsonyra
Aldi: 13 332 Ft
2008.12.21-en kiadás talukarácsonyra
Auchan:7921 Ft
2008. 12. 22-én kiadás falukarácsonvra
Auchan: 8297 Fl
2008.12.22-én kiadás talukarácsonvra
Tesco: 19 347 Ft

2008. 12.22-én kiadás falukarácsonyra fenyő-
ta: 10 000 Ft
Falukarácsony öszesen: 110.534 Ft

( sszesen: 144 334 Ft

címet cs adószámol nielyru az igaxolást
kiállíthatnm!)

Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök

Székhely: Pilisborosjenő 2097 Bu-
dai út 82.

Alapító okirat: 2008. II. 5.
Telefon: 26-336-144,

06-70-269-89-50
Közhasznú alapítvány végzés: Pest

megyei bíróság 13PK 60072/2008/4
E-mail: 'ovo'eno mail. com
Nyilvántartási szám: AM. 3056
Számlaszám:65700093-10135804
Jogerös: 2008 VI. 12
Adószám: 18721261-1-13
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A karácsonyi szünet előtti utolsó hangverseny a már

hagyományos Zeneiskolai Karácsony volt. Ez 2008-ban
december 19-én este 6-kor került megrendezésre a
Reichel József Művelődési Ház nagytermében.

A terem díszítése (Dienes Dóra munkája) előre és
jólesően ráhangolt a koncert műsorára, és a karácsonyi
várakozásokra.

A teltházas koncert be is váltotta, némiképp túl is
szárnyalta azokat.

A már megszokott szignál (Charpentier: Te Deum
részlete) amely bejelentkező csengő helyett is szolgal ez-
úttal Bihaly Áron előadásában teremtett csendet, figyel-
met (érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a Művelo-
dési Ház nagytermi programjainak ez legyen az állandó,
rögzített szignálja).

Ezután két együttes produkció következett: a Tü-
csök-zenekar második bemutatkozása (Baley: Long-
long) amely az intonáció tisztaságával és a hangzas érzé-
kenységével vívta ki elismerésünket, valamint az ifjú mu-
zsikusok kotta nélkül, valódi kamaramuzsikusok modjá-
ra, egymásra - és nem egy karmesterre - fígyelve megtet-
ték első komoly lépésüket az igazi KAMARAZENE-
KARRA válás felé. Várjuk a folytatást... (I Musici di
Pilisborosjenő)

Ezt kovette az Iskola Énekkara egy különösen ked-
ves "négy évszak" csokorral. Ránk is fért, odakint CSAK
a legharapósabb téli évszak mutogátta magát, na de bent!
A korus műröl-műre plasztikusabb hangzását az utolsó
számban vegyeskarrá alakult együttes szinte megkoro-
názta - Fügedi Bárd Judit vezényletével.

Bemutatkozott az ütőegyüttes is, (Iván Gábor nö-
vendékei) ügyesen, ihletetten, lelkesen játszottak. (Iga-
zán rájuk féme egy bővebben mért hangszerpark.)

Külön említést érdemel a Fúvósegyüttes, amely ta-
nár- és karmesterváltás után is szinte teljesen profí hang-
zással vezette elő programját. Megérdemelt vastaps volt
a jutalmuk.

Sokat írhatnék még az est szólistáiról, mindegyik
gyönyörűen megállta a helyét, és nagyon is kiérdemelte a
tapsot és ünneplést.

Helyet kell hagynom azonban egy teljesen egyedül-
álló, briliáns ésjövőbe mutató kezdeményezésnek: Vival-
di: C-dúr kétfuvolás versenvének. Szólistái a feladat
nagyságához képest igen-igen fíatalok: Fábián Sára (első
fuvola) 15, Pap Dominika (második fuvola) 12 éves, rá-
adásul még csak második éve fuvolázik. A háromtételes
mű teljes egészében biztosan, hangilag, zeneileg igénye-
sen, néhol szinte brilliánsan szólalt meg. Külön ki kell
emelni a második tétel éneklő kantilénáit, melyek ebben
az életkorban elbűvölőek és mindent ígérnek. A két
gyors-tétel sziporkázóan hozta a Vivaldinál már megszo-
kott virtuóz concertálásl.

Noha az előadás virtuóz és szinte magától értetődő
volt, tudnivaló, hogy igen komoly munka áll mögötte. A
két ázólista méltó zenekari kíséretét a Zeneiskola tanárai
és egy növendéke látták el, vezényelte a produkció szólis-
táinak betanító tanára: Matuz Gergely.

Egy icipicit továbbgondolva az elején hallott Tücs-
kök, és a végén hallott "felnőtf'-produkciót, nem kell

nagy fantázia ahhoz, hogy a két zenekar "összeérjen", azaz
a kicsik belenőjenek a "nagy" zenekarba.

Mint már mondtuk, mindenkit nem tudunk név szerint
említeni (a rovat túlnyúlna az újság teljes tartalmán), van
egy név, egy Tanár, akit mindenképpen ki kell emelnünk:
Fügedi Bárdjudit.

Azon kívül, hogy az Iskola szolfézs-zenetörténet taná-
ra, nem akármilyen minőségben, a kóms alapítója és veze-
tője, hallottuk már profi operai szintu énekesként, kamara-
zenei hegedűsként (nem is akármiben - Haydn: G-dúr trió-
jának híres, I. - Alla Ongarese tétele az irodalom virtuóz ré-
széhez tartozik) most 19-én este bemutatkozott, mint ava-
tott brácsista, aki tökéletesen simul egy kamarazenekarba.

Hát ennyit arról a varázslatos estéről. Volna még mit,
de a felület véges, mások is szóljanak.

Fül
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vjalambos Ferenc epizodja
Öféves hivatalo ki .uldefése Eqyiptombait

1968-197.

KözségünJí egyik lakója csalá<jával egv'utt ül évd ti"itfi lúvatal san
Egyiptomban. Bejárta egész Egyiptomot Alcxaiidiiat61-. \SK7ii;uug, a Magy
AUam által értékesített Nflusi tolóhajók atadás.ít végeztc obb százszor járt a
Kheopsz-Khefiren-Mykerinus Pú-amisokná). azok lál>án;íl fekszik a tó '<
A kinÜéte alatt többször látta a Piramisokuál a Hang és FéDxJátékokat. me. c
éjszakai előadások voltals, narrátorok bemondá^aival szmczvc. Az e ".-dá.'.iok
aiab, angol és német nyelven hangzotíak el melvet lej .zett. Ez az em r 4
éve porosodík szekrényében, ezért úgy ?ondoltA. ugymegosztj Onök 1 zf a
csodálatos történetet a helyi újsá^baii, folytatólagos közlésbp .

Hang- és fényjáték
(Gízai piramisok)

II. rész

Narrátor -

Minden ókori műemlék köziil niidi^
a piramisok nyűgözték le az eniiicr
képzeletét. Csúcsairól letekintve olyan
a kép, mint amikor a nap suga ai töi ik
át a felhőket és minden győzeli. 111 leg-
nagyobbikára a halál feletti g\'őzelem-
re emlékeztetnek. A legtökéletesetil'
paloták, a legerősebb sátrak, amclvek
kövei falak és tető. A leggond isal-iban
összeillesztett kövekhez fűzött reménv
örök: állni képesek a világ véycig. A
halhatatlanság álma... A testet kct tió-
napig készítették erre, megtisztítva a
szír kivételével mindentől, majd titok-
ban helyezték el sírhelyére. ellá^'a
mindennel, ami a hosszú utazáshoz
szükséges. A szarkofákban ihent a
múmia, a lélek a testben maradt. niel\
egyedül nem távozhatott az eiszaka
ban. A piramis tökéletes kombinácio
ja, az egyszerűségnek és hatalinassag
nak. Szögeinek játéka pedig a fbniia
és a tartalom legnagyobb harnióniaját
jelenítik meg. Az építészet legegy. ZL-
rűbb vívmánya, amely kizárólag egye-
nes vonalakban nyugszik. Ilyen alkotá;
azóta.sem született ilyen üg' sseggel
és erövel. Alázat Imhotepiick aki

Saharában felépítette az első piramist

anicly f) lc-pcsolo^bdii toiik meti Y'/
.. Ikep/elcs ez^-i mcüS/uletL tt a &/a

1 iiásokat e'vóiícziék. az ideális for-
nii ad\;> ^'i'li. A Tars.?vak közön. í;me-
lvei a tiali nt enil'cr -. irjáiian helyez-
;k ;i leuTi'kc ete^ebb az iroít tf-b'ak.

melvckcn c; liiCi'cs. 'iiíak t' '.ikodii. 'ik
e hatal as koh"rv:-k tfrjfíiia^aÍDdk
tök^Ií-lc^'ségero

'Sarrátor -

Kövt'l kőre lieh .. /'. e epr.tíu^k a p-ra
misl. a ícldtől a t. iiifi i Hlr'ször a

Kheopsz. maid a i lvi.;üiiinis ielenik
mcg a lénybeii. ) Százezer munka.
egyesült hiti)eii. hi. igv a taraöt élete-

ben ma^asba csnelje. A kö"ek átla
gos súlva 2. 5 toiina é "i millió kö-
tömb simul egvmásho/ beniie. A leg-
tisztább eránit Assziian köbánváiból
s/állították nílusi 1-iárkákon. Az építő
kövek t e°yre mapasabb homok e
gvcken eme 'k . i gasha

^

'Sarrator

\z einber fele ti LiotL^it 's e!őtr 'U-
va hihet-e. val<iki a korbác< leeenda-

laban? A pirami. itese inisztil'i <.
Liuzsalmat it-t szüksé ell! Azcik.
akik itt. dc Igo/tak nem saji ' ali^kat.
de legiiiélveb > c. ismercsüket e' ' ';
dálatuiikat érdemiik ) va< '. ' l-i)
kt'rsz. ikban éltek. amiki < enibei
tel|es b zonys'igga tiic ta. m t ke 1 fsi
n. nia m r e kp! ha inia

/Hnx -

a )aimnál, e hatalmas térségben, még
/ -nberiség gyermekkorában éltek

nlgoztak, földmérök, tudósok, csil-
a aszok, akik előtt a csillag nem volt
snicretlen. Mérnökök, építészek egy

CL'CS'. nép, míg a világ más tájain no-
i' barlanglakók éltek.

^fíuy
iN'>A?-J. <i" --

Lgy hang -

Nciues Nílus! Hódolatom neked,
meii vized méltóságteljesen hömpö-
!y<'s és táplálja e szent vállalkozást.
I:;g\ lapon homok borította el a föl-
i. leket, a mocsarak partokig szárad-
iaK, es hogy megmentse életét az em-
i)er reltalálta a civilizációt. Eletét az
áradashoz kötötte: gátakat épített és
csaturnákat vájt. Megszerette a fol-
det, de egyszer túl kívánta élni azt. Az
ilí élo telepesek voltak azok, akik is-
mét jótékony folyamuk segítségével
felépítették a monumentális halottas-
házakat.

Szfinx -

En Khefren huséges kísérője láttam a
i- inasztiák fejlődését, a papokat, a kön-

járású nemes hölgyeket, akiket fá-
f/ol takart de őket nem érinthette.

Elso" legenda -

-;ni ekszel a sólyomra mely ellopott
..,, s ^andált, míg az asszonyok füröd-
tek? Es a csőréből a fáraó kertjében
t jtelte, ahol az éppen fogadást adott.
\ szandál oly kecses volt, hogy a fá-
i\ ó latni kívánta gazdáját és feleségul
vette.

Második legenda -

Emlékszel arra, hogy Kheopsz udvará-
bau egy nemes miképp csábította fele-
se., e szeretőjét egy mély tóba, viaszbá-
bü c'alétkével és varázslat segítségé-
, s , miképp változtatta krokodillá?
I.r;i!\űgözte a fáraót, neki mit tett, de
a iái ló bűnösnek találta és megbün-
[eri .: a dicsekvőt. Parancsára a kroko-
liitidk dobták, aki felfalta, hűtlen fele-
e -'rt pedig megfenyítették.
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Elso történet -

Emlékszel a fiatal fáraóra, II. Ame-
nophisra? Atléta soha nem volt. ero
sebb csinosabb, szebb. Széles vállai
voltak. dereka kecses. Erejével a leg-
vadabb lóval is elbánt. Hőstettei kőbe
vésve előttetek fekszenek.

Második történet -

És a múló idő maga mögött hagx'ott,
mint egy ősi emlékművet. A homok
fojtogatni kezdett. Háborúban II.
Amenophis távol volt hazájától. Eg\'
nap oroszlán vadászat közben egy her-
ceg pihent meg árnyékodban. Elaludt
és te álmot adtál neki.

Szfínx -

Fig\'elj rám gyermekem! Es a fehér-,
és piros korona a tiéd lesz. Alsó- és
Felső-Eg\'iptom koronái. Tiéd lesz e
föld mélysége és szélessége. Látod,
mily elhagyatott vagyok, testem
mennyire elhanyagolt? En a gízai
síkság ura! Szabadíts meg a homok-
tól és te leszel a király! Amikor feléb-
redt a fiatalember engedelmeske-
dett. megszabadította a homoktól, és
mint IV. Tuthmosist királlyá koro-
názták, és négy lábadba vésték láto-
mását. melyet te adtál neki.

Elsó' mesélo -

A koronázási ünnepség kezdetét vet-
te. A tömeg a Nílus partján gyüleke-
zett. hogy' megtekintse a szertartást.
Most a királyi bárka megjelenik a fo-
lyón. Kétezer evezős hajtja. A tömeg
izgalmának növekedésével fokozzák
irainukat. A fáraó maga áll a kor-
mányrúclnál és mesterien manövere-
zik. Méltóságteljesen irányítja a bár-
kát a kikötőhöz. Üdvrivalgás tör ki, a
fáraó partra lép. Határozott léptek-
kel halad a trónszéke felé. A tömeg
feszült fígyelme követi.

Második mesélo -

Míg íjára vár, félvad lovat pillant meg
és azt hintójához szerszámozza. A fá-
raó feszesen tartja a gyeplőt és akara-
ta szerint irányítja a lovat. Körülhajt
az arénán, majd visszatér trónjához. A
tömeg ünnepel.

Első mesélő -

Most a fáraó kiválasztja íját. Hintóba
száll és az első célpont felé halad, vág-
tat (kiáltások). A nyílvessző pontosan
középre talált! (kiáltások) Es újra és
most ismét! Es az utolsó nyílvessző át-
halad a céltáblán.

Második mesélo -

Győzelmet arat. A fáraó feláll hintó-
jába és trónjához hajt. Az udvar, a pa-
pok, a nép imádja, ajándékokkal hal-
mozza el. Felveszi a kettős koronát és
győzelmi hintójába száll és Harmak-
hisz, Kheopsz, Khefren templomába
megy imádkozni.

(Az epizód fotytatása a következő

számban jelenik meg)

r

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

1/2009. (1. 16.) Kt. rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemu vízműből

szolgáltatott ivóvízért,
a közüzemi csatornamu használatáért fizetendő

díjak megállapításáról,
a díjalkalmazás feltételeiről szóló

az 1/2008. (1. 18.) Kt., a 2/2007. (IV. 4.)Kt., az
5/2006.(IV. 20.) Kt. és az 1/2006. (II. 28.) Kt.
rendeletekkel módosított, 2/2005. (II. 28.) Kt.

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete (továbbiakban: Képviselő-testület) azarak megálla-
pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. torvény 7. § (1) bekez-
désében és a 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműbol
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornamű használatáért
fizetendő díjakról és a díjalkalmazás feltételeiról, az ön-
kormányzatí tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fízetendő
díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szoló
2/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:

l.§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet

I. szárnú melléklete kerül.

2.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2009. február 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

A rendelet mellékletével együtt kihirdetve:

llilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 16. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 16.
Keresztény Anikó s. k.

jegyzö

1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
1/2009. (1. 16.) Kt. rendeletéhez "l. számú
melléklet a 2/2005. (II. 28.) Kt. rendelethez

l.§

(1) Pilisborosjenő Község területén a Duna Menti
Regionalis Vízmu Zrt. (Vác) által közszolgáltatásként
biztosított ivóvíz szolgáltatás díját, a mindenkor hatályos,
az ágazati miniszter altal kibocsátott "az állami tulajdonú
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közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az ál-
lami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fize-
tendő díjakról" szóló rendelete alapján megállapított ha-
tósági ár szerint kell megfizetni, a szolgáltató által kibo-
csátott számla alapján.

(2) a vízterhelési díj kiszámításának módját és mér-
tékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény rendelkezései alapján megállapított hatósági ár
szerint kell megfízetni, a szolgáltató által kibocsátott
számla alapján.

2.§

(1) A Pilisborosjenő Község Önkormányzat tulajdo-
nát kepező, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)
kezelésében lévő a csatornamű által biztosított szennyvíz-
elvezetés és tisztítás díja:

a) a lakossági fogyasztók részére 306,- Ft/m3+Afa
b) a nem lakossági fogyasztók részére 340,- Ft/m3+Afa "

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

2/2009. (1. 16.) Kt. rendelete
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező

igénybevételéről szóló,
a 2/2008. (1. 18.) Kt., a 9/2006. (VII. 13. )Kt., a
19/2005. CVIII. 15.) Kt, a 28/2004. (V. 15.) Kt, a
26/2004. CV. 15.) Kt, a 19/2001. (XII. 20. ) Kt, a

4/2001. (XI. 05.) Kt és a 4/1999. (IV. 1) Kt.
rendeletekkel módosított 4/1998. (IV. 23.)

rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdése,
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § a) bekezdése alapján - az egyes helyi köz-
szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998.
(IV. 23.) számú rendeletét (továbbiakban rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:

l. §.

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

"4. § (2) A rendszeres hulladékgyűjtésre rendelke-
zésre bocsátott szabvány szerinti gyűjtőedények egyszeri
ürítési díja:

a)
b)
c)
d)

A gyűjtőedény,
gyűjtőtartály

térfogata
(liter)

60 liter

110/120 liter

240 liter

1100 liter

Fajlagos
költség

(Ft/liter)
nettó értéke

3,86

3,86

3,86

3,86

Egyszeri
ürítés nettó

232

463

926

4246

+20%
ÁFA (Ft)

46

93

185

849

Osszesen

AFA-s ár

278

556

1111

5095

(3) A többlethulladék elszállításának költsége 60 és
120 literes speciális gyűjtőzsák kötelező igénybevételével:

Eladásiára +20%ÁFA °^zesen
Gyujtőzsák mérete -7ct/^'\'~ ' "ív^"" AFA-sár

(Ft/ürités)
a) 60 literes gyűjtőzsák 452 90 542
b) 120 literes gyűjtőzsák 508 102 610

(4) A közszolgáltatás folyamatos. Az üdülőingatlan-
tulajdonosok részére az üdülőingatlanra vonatkozóan a
szolgáltatás nyolc hónapig, az adott tárgy év április 15.
napjától november 15. napjáig tart.

2.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. de

rendelkezéseit 2009. február 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos mó-

don a jegyző gondoskodik.
Küller János sk.
polgármester

Kereszteny Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 16. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 16.
Kercsztény Anikó s. k.

jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testületének
3/2009. (1. 16.) rendelete

az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési dí-
járól szóló 29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet alapján, az
élelmezési normákról és térítési díjakról szóló 3/2005. (II.
28. ) Kt. rendeletét - a továbbiakban: R. - az alábbiak sze-
rint módosítja:

l.§
Az R. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Norma meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvü Óvoda esetében:
Napi háromszori ctk. 306,- Ft/fő/nap (255+51 AFA)
Ebed 199,20 Ft/fő/nap (166+33,2 AFA)
Tízórai 61,20 Ft/fő/nap (51+10,2AFA)
Uzsonna 45, 60 Ft/fő/nap (38+7, 6 AFA)
Felnőtt étkezés 331, 20 Ft/fő/nap (276+55, 2 AFA)

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Muvészeti Is-
kola esetében:

Napi háromszori étk. 345,-Ft/fő/nap (287,5+57,5 AFA)
Ebed 220,- Ft/fő/nap (183, 33+36, 67AFA)
Tízórai 77,- Ft/fő/nap (64, 16+12,84 AFA)
Uzsonna 48,- Ft/fő/nap (40+8 AFA)
Felnőtt étkezés 234,- Ft/fő/nap (195+39 AFA)

(3) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ esetében:
Szociális ebéd 331,2,-Ft/fő/nap (276+55,2 AFA)"
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2.§

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Térítési díj meghatározása

11) Német'Nemzetiségi Kétnyelvü Óvoda esetében:

Napi háromszori étk. 408, - Ft/fő/nap (340 + 68 AFA)
3i kétszeri étk. 348, - Ft/fő/nap (290+58 AFA)

270,-Ft/fő/napEbéd
Tízórai
üzsonna
Felnőtt+vendég

78,- Ft/fő/nap
60,- Ft/fő/nap

(225+45AFA)
(65+13AFA)
(50+IOAFA)

696, - Ft/fő/nap (580+116 AFA)

(2) Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeíi Is-
kola esetében:

3i háromsz. étk. 690, -Ft/fő/nap (575+115AFA)
Ebed 432, - Ft/fő/nap (360+72 AFA)
Tízórai 162,-Ft/fő/nap (135+27AFA)
Uzsonna 96,-Ft/fő/nap (80+16AFA)
Felnőtt 696,-Ft/fő/nap (580+116 AFA)

(3) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ esetében:

Szociális ebéd 500,- Ft/fő/nap (416,66+83,34^AFA)
Felnőttétkezés 696,-Ft/fő/nap (580+116AFA)"

3.§

A rendelet 2009. febmár 1-én lép hatályba, hatályba
lépésével egyidejűleg a 10/2007. (XII. 21. ) Kt. rendelet
hatályát veszti.

Á rendelet kihirdetéséről ajegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

/ Keresztény Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 16. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 16.
Keresztény Anikó s. k.

jegyző

horosjenő f6 & Va^sm.

(ttnnálB, ytaliis,
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Pilisborosjenő, Fő út
Kínálatunk: tégla, cserép,

szigetelő-anyagok,
betone;emek, cement,
mész, homok, sóder,

termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténeres és teljes

körű szállítás, kedvezö
áron!

Telefon:
06-30-9-342 838
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"A Pilisborosjenő Önkormányzata attól a nemes célból indítatva, hogy a község lakós-
ságáért, a községért példamutató munkásságot kifejtő személyek tevékenységét elis-

merje, odaadó és eredményes életüket a közösség elé példaképül állítsa és nevüket az utókor számára is megörö-
kítse", 14/1998. (VIII. 27.) számú helyi rendeletben alapította a Pilisborosjenő Díszpolgára kitüntető címet.

"A cím adományozására javaslatot tehet: a polgármester, az önkormányzati képviselő, az önkormányzat ál-
landó vagy ideiglenes bizottsága, bármely egyesület és szervezet,
bármely magánszemély."

Felhívással fordulunk a lakossághoz, hogy amennyiben véleményük szerint él a faluban olyan személy, aki
a fentjekben összefoglaltaknak megfelel és méltó a kitüntető cím viselésére, úgy tegyenek javaslatot.

'Ajavaslatot írásban és alapos indoklással a polgármesternél kell beterjeszteni április 30-ig.

^SC§NHiaB>^^>S
3BT<=>'3Cy3S
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Nyitva tartásunfc Minden nap 16-18
óráig, a gyermekek igényei szerint szívesen
maradunk tovább. Jelenleg 10-12 állandó
taggal muködunk, de szívesen várunk új
Uubtagokat. Önállóan szervezodő gyerek-
csoportoknak biztosítjuk a helyiséget, segí-
tünk progranyaik szervezésében.

Gyerekek! Ha ötleteitek megvalósításá-
hoz segítségre van szükségetek, vagy csak
egy helyet kerestek, ahol együtt lehettek
(csocsó, pingpong asztal van), keressétek
Jövő Jenot!

Segítőket is várunk, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy a falubeli gyerekeknek rendsze-
resen vagy egy-egy alkalommal programo-
kat szervezzenek!

Ismét szeretném megköszönni - mind-
azoknak, akik idejüket és energiájukat ál-
dozták ránk - az önkéntes munkát, mivel e
nélkül az alapítvány működése sem lenne le-
hetseges!

Ügyeletesek január hónapban: Csuti
Krisztína, aki január 15-től már nem önkén-
tesként, hanem a Munkaűgyi Központ által
támogatott alkalmazottként végzi munkáját,
JenefGyöngyi, Szecsányi Bertalanné Eszter
védőnő. .

Köszönjük Szemes Árpádnak a festés és
mázolás ötíetét és a munka megkezdését és
Omar Saadnak a jelenleg is zajló festést,
mázolást, a napi munkában és a bútorok
mozgatásában nyújtott segítségét!

F.gy-egy rendkívüli programunk volt ja-
nuárban és febmárban:

2009. 01. 22-én a Nemzeti Múzeumban
voltak a gyerekek Jenei Gyöngyi és Csuti
&isztina kíséretében.

2009. 02. 25-én a Várban néztük meg a
szobrokat és épületeket. Az út során Jenei
Gyöngyi idegenvezető mesélt a gyerekeknek
a látottakról.

Rendszeres programjaink januártól:
Kedden délelőttönként 10-11-ig Csiribi-

ri-tornát tart Szabados Enikő 1-3 évesek-
nek.

Kedden délutánonként Grülling Zsu-
zsanna Tündértáncot tanít 4-5-ig óvodás és
kisiskolás korosztálynak. Várjuk még érdek-
lődő kislányok jelentkezését!

Szerdán esténként 7 órától Óvári Anna
írónővel beszélgetünk az életről, egészséges
döntéseinkről, aggodalmainkról, kommuni-
kációs nehézségekről és még sok érdekes té-
máról.

Gutiné Sólyom Nikoletta óvónő, az
Egészségsziget családi napközi vezetője a
2-5 éves korosztályt várja - zenével, mesé-
vel, versekkel és sok mozgással - szerdán-
kéntl/25-t/26-ig.

Gutiné Sólyom Nikoletta óvónő szervezi
az alább felsorolt, öt részből álló színvonalas
clőadássorozatot is, melyre minden anyukát,
apukát, nagyszülőt szeretettel várunk!

2009. március 2. hétfő 17 óra: A pszicho-
lógus válaszol. Felmerülő problemáink a
gyermeknevelésben: Dackorszak, kistestver
erkezik, testvérféltékenység, szorongások,
félelmek kisgyermekkorban. Előadó: Mes-

^
^
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ter Zsuzsa pszichológus.
2009. március 9. hétfő 17 óra: Hogyan

neveljük gyermekeinket? A játék, mese^s a
napirend fontossága gyermekkorban. Elő-
adö: Nagy Ildikó Klára Waldorf-óvoda-
pedagógus.

2009. március 16. hétfő 17 óra: Gyermek-
betegségek, lázas állapotok, lelki problémák
kezelése homeopátiával. Előadó: Dr Csider
Erika homeopata orvos, természetgyógyász.

2009. március 23. hétfő 17 óra: Gyerme-
keink egészséges táplálása, a helyes etrend
szerepe a fejlődésben. Előadó: Szili Zsu-
zsanna biológus.

2009. március 30. hétfő 17 óra: Dolgozó
nő, feleség, anya. Szerepmegosztások, avagy
a női lét tftkai a kineziológus szemével. Elő-
adó: Szombauemé Bukovinszky Mária kine-
ziológus, fejlesztő pedagógus.

Az előadások díja: 1000 Ft/alkalom.
Érdeklődni lehet az Egészségsziget Csa-

ládi Napközi vezetőjénél, Gutiné Sólyom
Nikolettánál 06-20-230-24-81.

Az Egészségsziget Családi Napköaben
minden hétfőn - az előadások hetében ked-
denként - 4-6-ig játszóház működik. Szere-
tettel váq'uk a kicsiket! Ajátszóház idejében
Marton-Sólyom Alexandra gyógymasszőr
előzetes bejelentkezés alapján masszírozást
vallal. Az első alkalom ingyenes! Bejelent-
kezés: 06-20-332-99-83

Pályázatot adtunk be és nyertünk a kéz-
műves foglalkozásra a Tiszta Formák Ala-
pítványhoz Vágóné Kovács KatalinnaL A
150 000 Ft-os költségből 120 000 Ft-t a Tisz-
ta Formák Alapítványtól kapunk. Köszö-
nöm a szervezésben nyújtott segítséget
Csanyi Mártának és Fodor Szabolcsnak!
Vágóné Kovács Katalinnak a pályázat meg-
írásában való részvételét. Reméljük, hogy a
gyerekek a korábbi lelkesedéssel alkotnak
tovább. Várjuk még új csoporttagok jelent-
kezését is. Nyáron tíállítást nyitunk az elké-
szült muvekből.

Baba-mama klub működik minden szer-
dán 10-13 óráig.

A vasárnap délutáni angol klub a Legye-
ző cukrászdában tartja összejöveteleit, 5-7-
ig. Vezetője Omar Saad. Kötetlen beszélge-
tés keretében frissíthetik fel angoltudásukat
az érdeklődők. A részvétel ingyenes. Váruk
mindenkit szeretettel!

Jóga foglalkozás indítását tervezzük, csü-

tortökön délelőtt vagy délután igény szerint.
Érdeklődők az alábbi számokat hívhatják:
Csutí Krisztina: 06-20-803-15-89, vagy Kéri
Mónikajóga oktató: 06-30-888-56-40.

Az alapítvány pénzügyei - a számla-
egyenlegen megjelenő összegeken felűl- a
következőképpen alakultak:

2009. 01. 22. Utiköltség
a Nemzeti Múzeumba: 7 470 Ft
2009. 01. 23. Festéshez
anyagok: ^ 5 105 Ft
2009. 02. 05 Üj porszívó
vásárlása: 19 900 Ft
2009. 02. 13 Festéshez
anyagok: . 9 620 Ft
2009. 02. 25 Ütiköltség
a várba: 8 600 Ft

Nagy érdeklődés kíséri a "Segíts velünk"
akciót, melynek részleteit az újságban meg-
jelent felhívásban olvashatják. Az összefo-
gás eredményeként már több adományt is
kaptunk. Az adományozók nevét következő
tájékoztatónkban közöljük.

Az akcióban való részvételért külön kö-
szönet Tarjányi Balázsnak, aki a gyerekek-
kel a szórólapokat tegeszti és az adomá-
nyok begyujtésében aktívan részt vesz, Jávor
Csaba néptáncosainak a terjesztésben nyúj-
tott segítségéért, Sza-bóné Ludasi Eva kollé-
ganomnek, aki a Családsegítő Szolgálatnál
fogadja és kiadja az adományokat, Win-
disch Lászlónak és Windisch Lottinak, atík
a Legyező cukrászda adományaival segítik
rászoruló családjainkat!

Üzenetet küldhetnek nekünk a jovo-
jeno@gmail.com e-mail-címre.

Pénzbeli támogatásra továbbra is nagy
szükségünk van és köszönettel fogadunk ki-
sebb összegű adományokat is.

Köszönjük az idei befízetéseket Jenei
Gyöngyinek. Szabados Enikó'nek, Grülling
Zsuzsannának és Maros Istvánné-nak!

Sárga csekket tudunk adni a befizetés-
hez.

Számlaszámunk: 65700093-10135804
Címünk: 2097 Pbj, Iskola u. 2.
GYERTEK A KLUBBA, RENDEZVE-

NYEINKET FIGYEUÉTEK A PLAKÁ-
TOKON!!!

(Kérem, hogy akik szeretnének adóiga-
zolást kapni, az átutalásra mindig írják rá
nevüket, és adják meg nekem a címet es
adószámot, melyre az igazolást kiállítha-
tom!)

Klinger Magdolna
kuratóriumi elnök

Székhely: Pilisborosjenő 2097 Budai
út82.

Alapító okirat: 2008. II. 5.
Telefon: 26-336-144,

06-70-269-89-50
Közhasznú alapítvány végzés: Pest

megyei bíróság 13PK 60072/2008/4
E-mail: joyo"eno@email. com
Nyilvántartási szám: AM. 3056
Számlaszám:65700093-10135804
Jogerös: 2008 VI. 12
Adószám: 18721261-1-13
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Pilisborosjenő Község Onkormányzata, a Pilisborosje-
noi Szent Vid a 14 Segítőszent Plébánia, a Püisborosjenői
NagycsaIádosokEgyesüIete, a Családs^ítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat valamint a Jövo Jeno Pilisborosjenő Iflúságáért
Alapítvány szervezésében:

"S GÍTSVELÜN ))
akciót hoztunk létre.

A gazdasági válság hatásai már községünkben is megjelentek.
Olyan családokat, egyéneket ismerünk, ahol a munkahely elveszíté-
se valamint a növekvő kiadások következtében válsághelyzet ala-
kult ki. Ezen családok lakásainak befűtése és élelmezésük megoldá-
sa veszélybe került. A kialakult krízishelyzet azonnaü figyelmet igé-
nyel és ennek kezelésére az alábbi tervezetet dolgoztuk ki.

Három részből álló terv, mellyel a krízishelyzeteket kezel-
ni kívánjuk:
1. A Családsegítő Szolgálat raktárhelyiségében tartós élelmisze-

rek (alapvetően száraz-, konzerves ételek) gyűjtését szervez-
zük, amit a rászorulóknak eljuttatunk. Adományaikat a Csa-
ládsegítő Szolgálatnál és a templomban adhatják át, illetve ké-
rés esetén az alapítvány fiatal önkéntese házhoz is megy az
élelmiszerekért. Kérjük ilyen esetben segítő szándékukat je-
lezni a Szolgálat telefonszámai egyikén. Minden bejövő és
kimenő tételről napi könyvelést vezetünk.

2. Az önkormányzat" szociális bizottsága a rendelkezésre álló
szociális segélykeretből egy gyorssegély nyújtására alkalmas
alapot különít el, mellyel azonnali segítséget tudunk nyújtani.

3. A Jövő Jenő Alapítvány számlaszámára (65700093-10135804)
"Segíts velünk akció támogatása" megjelöléssel - ezt a közle-
mény rovatba kell beírni - pénzbeli támogatást lehet nyújtani,
amiből szintén élelmiszert, tüzelőt, és egyéb sürgősen szükséges
javakat vásárolunk a r^zomlóknak. Ebbenaz. esetben is min-
den tételról elszámolást készítünk, és az átvételt igazoljuk.

Címünk: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Pilisborosjenő, Fő út 59. (az iskolával szemben) ,

Nyitvatartásunk: Hétfő: 12.00-18.00
Szerda: 9.00-15.00
Csütörtök: 9.00-15.00

Telefonszámaink:
Iroda: nyitva tartási időben hívható: 06-26-336-576 (faxot is

fogad)
Mobiltelefonok (hétközben egész nap hívhatók)

Szabóné Ludasi Éva': 06-70-947-98-84
Klinger Magdolna: 06-70-269-89-50

Kérjük ne felejtsék el megnézni idős, magányos szomszédjai-
kat, hogyjól vannak-e, és kedves szóval támaszt nyújtani nekik!

ek óvo a é

1 Tájékoztatjuk Pilisborosjenő lakóit, hogy óvodánk 2006-ban
alapítványt létesített.

Célunk, az óvoda működését segíteni, a pedagógiai munka
érdekében a felszereléseket bővíteni, fejleszteni.

1 Jelenlegi célunk az óvoda udvari játékainak bővítését támo-
gatni.

Örömmel közöljük, hogy mostantól az 1%-os adófelajánlá-
sok fogadására is jogosultak vagyunk.

Az alapítvány pontos neve:
PiÍisborosjenői Óvodáért Alapítvány

Cte

Székhely:
Bankszámlsiszáma:
Adószámunk:

ő
2097 Pilisborosjenő, Fő út 41.
65700093-10133390
18714007.1.13

Kérjük aKedves Lakókat, támogassák alapítványunkat a
község óvodás korú gyermekei javára.

Köszönettel:
Papai Istvánné
Óvodavezető

Breierné Virág Erzsébet
a kuratórium elnöke

TTI
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Március 13.

Iskolaí Márcíus 15-í űnnepség
*

Március 13-án, pénteken, 18 óra
Kerekes Táncház

Zenél: a Dunazug zenekar
Belépő: 500 FVfő

*

Márcíus 15-én 1430 óra, vasárnap
Emlékezzünk együtt

Koszorúzás, és ünnepí megemlékezés
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra

Civíl Kör "Beszélgetések"
*

Márdus 18. 14 óra, szerda
Mesevetélkedő IV. forduló

inárcius 24. 18 óra

Mít hoz a holnap?
Beszélgetőtárs: Papp János színmővész

a Cívíl Kör szer/ezésében
*

Március 28. 17 óra, szombat
Tavaszköszöntő

Szeleburdi színjátszók előadása,
Kerekes Néptánc együttes műsora
Táncház, zenél: Dunazug együttes

Aprílísí előzetes
Áprílis 4. Bolhapiac az ÖNO-ban

a NOE szervezésében
*

ÁpríHs26. vösárnap 9-19-ig
Kevély körülí kerengés

Ösvénytaposók Barátí Társasága

Részletes és bővebb tájékoztató a nagyplakátokon! Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Ez nnel ti

^ryezctt téma:

CMttör

"^

2009. JANUÁR 24.
Kortárs zenei kon-
cert a Reichel József
Művelődési Házban
(Szigeti István szer- ".
zői est) az iskola ta-
nárainak: Matuz g; ,
Gergelynek és Kiss v
Dávidnak közremű-
ködésével - teltházas
koncert. ~ -

2009. FEBRUÁR 1.
Fügedi-Bárd Judit
doktori disszertációs
koncertje az Óbudai
Társaskörben, töb-
bek közt a Pilisboros-
jenői Gyermekkar
közreműködésével
(ez volt kórusunk el-
ső, falun kívüli fellé-
pése).

2009. FEBRUÁR 27. Koncertlátogatás a Zeneakadémián
Kiss Dávid tanár úr vezetésével.

2009. MÁRCIUS 28. Operalátogatás Matuz Gergely szer-
vezésében. Műsor: Puccini: TUrandot.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

TÁJÉKOZTATÓ
HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRÖL

Tisztelt Pilisborosjenoi Lakosok!
2008. szeptember hónapban a Bécsi úti településrészen

lakók helyi népi kezdeményezést nyújtottak be Hivatalhoz az
alábbi tárgyban:

"Támogatja-e Ón azt a hetyi népi kezdeményezést, melynek
tárgya hogy Pilisborosjenő külső lakott területrészeit, a Bé-
csi úti településrészt, a Téglagyári tekpülésrészt és a Malom-
dűlőt, a Bécsi útfelé eső erdőkkel és az Uröm felé eső szán-
tó területekkel együtt, mely területet Csobánka, Pilisvörös-
vár, Solymár, Üröm, illetve Pilisborosjenő felé a Fehér-hegy,
a Vendel-hegy és a Kövesbérc gerincei határolnak, Pilisbo-
rosjenő Község adja át Üröm Községnek?"
A népi kezdeményezésre vonatkozó aláírásgyűjtő ív hitele-

sítést követően az érintettek megkezdték az aláírások gyűjtését,
majd az aláírt aláírásgyűjtő íveket benyújtották az önkormány-
zathoz, az aláírások hitelesítésének elrendelése végett. Az alá-
írok hitelesítésének elrendelését követően a Helyi Választási Bi-
zőttság határozataiban megállapította, hogy a benyújtott 12 alá-
írásgyujtő ívből 4 db felel meg ajogszabályi előírásoknak, továb-
bá ázt, hogy a 4 db aláírásgyűjtő íven összesen 39 db érvényes
aláírás szerepel. Ugyanakkor Helyi Választási Bizottság azt is
megállapította, ezen aláírások alapján a helyi népi kezdeménye-
zés'érvényes, mert elérte a helyi rendeletünk szerint megállapí-
tott aláírások számát. A fenti határozatokat az érintettek vala-
mennyi lehetséges fómmon megkifogásolták, de a jogorvoslati
eljárások lefolytatását követően a Képviselő-testület a 2009. feb-
ruár 26-ai ülésén megtárgyalta a fenti tárgyú helyi népi kezde-
ményezést és egyhangú szavazással azt elutasította.

Pilisborosjenő, 2009. február 27.
Polgármesteri Hivatal

O A
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Saubermacher-
Bicske Kft. az éves ütemterve alapján

2009. május 13-án (szerda) végzi a lomtalanítást
Pilisborosjenon.

Ez a szolgáltatás a Kft. kommunális szolgáltatásának
részét képezi, ezért kizárólag csak a szerződött ügyfelek
lomhulladékát áll módukban elszállítani.

Lomhulladéknak tekínthetö:

. Normál és kerti bútorok (fából, fémből, műanyag-
ból), valamint az ezekhez tartozó pámák, matracok

. Szőnyeg és műpadló

. Kerékpár és egyéb feleslegessé vált sporteszközök
(síléc, kondicionáló eszközök, szobakerékpár, stb..)

. Kidobott játékok (háromkerekű bicikli, kerti játé-
kok, nagyobb plüss figurák, stb..)

. Samott nélküli, kiürített, különböző tüzelésű kály-
hák

. Kerti felszerelések (grillező, napernyő, olaj és
üzemanyag nélküli fűnyíró, elhasznált esővíztározó
és egyéb nagyméretű edények, stb..)

. Gumiabroncs 1100 mm átmérőig
Többlet kommunális hulladékot, illetve veszélyes (elek-

tronikai: hűtő, tv, monitor) hulladékot a Saubermacher-
Bicske Kft. ezen akció keretében nem tud elszállítani.

Pilisborosjenő, 2009. febmár 27.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

4/2009. (I. 30.)Kt. rendelete
a közterületek használatáról szóló

8/2008. (VII. 18.) Kt. rendelet
módosításáről

Pilisborosjenő község Onkormányzatának képviselő-
testülete a közterületek használatáról szóló 8/2008. (VII.
18.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:

l.§
(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen ren-

delet 1. számú melléklete kerül.

2.§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-

delkezéseit 2009. március 1. napjától kell alkal-
mazm.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a helyben szokásos mó-
don a jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 30. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 30.
Keresztény Anikó s. k.

jegyző

1. számu melléklet

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
4/2009. (1. 30.) Kt. rendeletéhez

"2. számú melléklet a 8/2008. (VII. 18. ) Kt. rendelethez

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlofczat,
kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés,
cég és címtábla esetén a m^-enkénti díj a tényleges felü-
letet fígyelembe véve:

350Ft/m2/hó

2. Önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető- és tájé-koz-
tató táblák elhelyezésére szolgáló felületre:

850Ft/m2/hó
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3. Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgaz-
dasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonat-
kozóan:

1050Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezésére
szolgáló területre:

450Ft/m2/hó

5. Építőanyag és törmelék elhelyezésére szolgáló terület-
re:

200Ft/m2/nap

6. Polgármesteri hivatal által elrendelt helyreállítási és
felújítási munkák céljából:

300Ft/m2/hó

7. Idényjellegű árusítás:
300 Ft/m2/nap/ min. 10 m2

8. Alkalmi és mozgóámsításra:
350Ftlm21nap

9. Javító-szolgáltató tevékenység esetén
200 Ftlm^lnap

10. Üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására:
550Ft/m2/nap

Fi. Vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés, üzleti szállítás
céljára:

650 Ftlm21nap

12. Rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, ámki-
rakodásra:

200Ftlm21nap

13. Mutatványos tevékenység céljára:
250Ft/m2/nap

14. Kiállítás, ünnepi és alkalmi vásár esetén:
200 Ft/m2/nap

15. Ámsítófülke, pavilon elhelyezésére:
500Ftlm21nap

15. Tüzelőanyag tárolására:
150 Ft/m^/nap

16. Sport és kulturális tevékenység:
100 Ft/mz/nap"

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselo-testületének

5/2009. (1.30.) Kt. rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévo

önkormányzati lakások és helyiségek bérletérol,
a lakbérek mértékéről szóló

4/1997. (III. 13.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a lakások és helyiségek bérietére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szoló 1993. évi
LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az ön-
kormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és

helyiségek bérletéröl, a lakbérek mértékéröl szóló 4/1997.
(IIÍ. 13.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:

l.§
Az R. 12.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lak-
bér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetében: 1150 Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetében: 920 Ftlm21hó
c) félkomfortos lakás esetében: 690 Ftlm2jhó
dt Komfort nélküli lakás esetében: 345 Ft/m2/hó
c) szükséglakás esetében: 230 Ft/m^fhó "

2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-

delkezéseit 2009. március 1. napjától kell alkalmazni. A
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 15/2004. (III. 5.)
Kt. rendelet hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséröl ajegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 30. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 30.
Keresztény Anikó s. k.

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselo-testületének

6/2009. (I. 30.) Kt. rendelete
az állatok tartásáról szóló

39/2004. (VIII. 15.) Kt. rendelettel módosított,
27/2004. (V. 18.) Kt. rendelet módosításáről

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben kapott felhatalmazás alapján az állatok tartá-
sáról szóló 27/2004. (V. 18. ) Kt. rendeletét (továbbiakban:
R.) az alábbiak szerint módosítja:

l.§
Az R. 19.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól-
tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja a köz-
terület-felügyelő." A szakasz számozása ezáltal (1)-(6)
bekezdésre változik.

2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de ren-

delkezéseit 2009. március 1. napjától kell alkal-
mazni.

A rendelet kihirdetéséröl a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k
jegyző
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A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 30. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 30.
Keresztény Anikó s. k.

Jegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

7/2009. (I. 30. ) Kt. rendelete
a környezetvédelemről szóló

37/2004. (VIII. 20.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben kapott felhatalmazás alapján az környezetvé-
delemról szóló 37/2004. (VIII. 20.) Kt. rendeletét (továb-
biakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

l.§
Az R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:

"31.§ A szabálysértések tetten ért elkövetőivel szem-
ben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat
ki melynek összege 10 000-Ft-tól 30 000-Ft-ig ter-
jedhet.

2.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2009. március 1. napjától kell al-
kalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szo-
kásos módon gondoskodik.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 30. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 30.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselo-testületének

a Pijlisborosjenő Község Onkormányzata és szervei
Szervezeti és Muködési Szabályzatról szóló

többször módosított
18/2002. (XII. 16.) Kt. rendelet módosításáról szóló

8/2009. (I. 30.) Kt. rendelete

Az Önkomiányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban: Képviselo-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949. évi XX. tv. (a továbbiakban: Alkot-
mány) 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkonnányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Otv.) 18. §

(1) bekezdésében foglalt, valamint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségekjogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. (a további-
akban: Nek. tv. ) 28. §-ában foglalt kötelezettségének ele-
get téve a Pilisborosjenő Község Onkormányzata és szer-
vei Szervezeti és Működési Szabályzatára (továbbiakban:
Szervezeti és Működési Szabályzat) vonatkozó helyi ren-
deletét az alábbiakban módosítja:

l.§
A Szervezeti és Működési Szabályzat 13. § (1) bekez-

dés b) pontjában, a 15. § (4) bekezdésében, az 54. § (2) be-
kezdésében, továbbá a 96. § (5) bekezdésében megfogal-
mazott "Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal" elnevezéseket "Közép-Magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal" elnevezésre módosítja.

2.§
A Szervezeti és Muködési Szabályzat 89. § (6) bekez-

dése az alábbiak szerint módosul:
"(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri. Hivatalt
osztály szerkezetben működteti. A Polgármesteri Hi-
vatalban Pénzügyi Osztályt, Igazgatási Osztályt, va-
lamint Építéshatósági, Beruházási és Településren-
dezési Osztályt hoz létre. A köztisztviselőkjogállásá-
ról szóló 1992. évi XXII. törvény 45. § (9) bekezdé-
sének c.) pontjára tekintettel szervezeti egységeinek
vezetői szintjét osztályvezetői szintnek felelteti
meg."

3.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirde-
téséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Küller János s.k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. január 30. napján.

Pilisborosjenő, 2009. január 30.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

meteí

rárí táboroztaíásátoz, a
reiidezyéayetóiéz Byfijtott
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PILISBOROSJENÖ^
2009 áprilisában

Főoltás: 2009. ápr. 20. 800-1000 h-
ig Polgármesteri Hivatal.

Külterület: ápr. 20. 1300-1400 h-ig
Bécsi út, Kasza ház.

Pótoltás: április 27. 800-900 h-ig
Polgánnesteri Hivatal.

Az oltás dija: 3000,- Ft/állat.
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Tisztelt Pilisborosjenoi Lakosok!

1. Amint Onök is tapasztalják, a piac mindenható-
ságát hirdető eszme megbukott, világválság van! Ren-
dezett gazdaságú ország segíti vezető ágazatait, mérsé-
kelni tudja a válság hatásait, mértékét

Hazánkat eladósított helyzetben érte a világ\'álság,
adósságszolgálatát nem képes fizetni. Az államcsőd
időleges elkerülésére a további óriás hitel-lehetőség rö-
vid törlesztési határidővel, állandó külső ellenőrzéssel
jár. Szűk a Válságkormány mozgástere. Mára nyilván-
való: nem riogatás, hanem tény, amire szakértők régóta
fígyelmeztettek. További megszorítások következnek!

2. Vitatott az állami költségvetés, de az önkor-
mányzatok idén is kötelezve voltak márciusi határidő-
vel költségvetésük megalkotására. Eves beszámolót kér
tőlünk az Allamkincstár, bár a leköszönt kormány nem
számolt el az országgal. Számokat, adatokat tartalmazó
rendeleteink megjelennek a Hírmondóban, de azok az
átlagolvasónak keveset mondanak.

Alábbiakban tájékoztatom a lakosságot, hogy min
dolgoztunk a 2006-os önkormányzati választás óta. El-
veket, munkánk jellemzőit emelem ki szövegesen. (Tel-
jesség igénye nélkül, de a 3. oldalon levő táblázat rövid,
részletesebb információt ad.)

3. A Falu és Intézményeinek működtetése jelenti
az önkormányzati munka (testület, bizottság, hivatal)
fontos és jelentős részét. Kigazdálkodjuk valahogyan a
működtetési költség fedezetét, de kritika fogadja erőfe-
szítéseinkct. "Kevés", mondják.

Az egyének, családok jövedelme is csökken. Nchóz
fízetni a számlákat, közlekedést, gyógyszert, megtakarí-

tás órtcke csökken, ha volt egyáltiiláii. A család csak a
legszükségescbbct vasárolja, takarékos ógőkre cseréli
lámpáit, s halasztja idénre ten'ezett nagy kiadásait.

Ami miért mncs tekimetlel, bclátással a lakosság
hogy a koxponti költségvetésből az önkormányzat is
egyre kevesel)bet kap? Száinára is drágul közvilágítás>,
víz, szeniét, intézményfűtés, mosószcrj'áték... Minden!
Épp úgy, mint a családi költségvetéseknek.

4. A beruházásokból csak akkor értesül a lakosság,
amikor már épül valami. Pedig sokrétű és sok résztve-
vős a munka, mely minden kivitelezés "első kapavágá-
sát" megelőzi. Időigénye sokkal inkább másokon, mint
rajtunk múlik. Változat-vizsgálat, terveztetés, engedé-
lyeztetés, kivitelező kiválasztási folyamat, esetenként
közbeszerzési eljárás is.

Ha a beruházási költséghez (állami, EU, régiós,
megyei) pályázati kiírást jeleznek etőre, akkor további
munkával, partnerekkel felkészülünk, de az előjelzés-
hez képest változnak, késnek a kiírások, elbírálások. Sőt
a munka részben-egészben feleslegessé is válhat, ha vé-
gül ki sem írják, visszavonják a kiírást, pedig benne a
munka, és a ráfordított az idő!

Azt kevés lakns tudja, hogy végső értesítés előtt ti-
los megkezdeni a beruházást. Arra még szerződés sem
köthető!

Pályázunk mindenre, amiből falunk nincs eleve,
vagy a bírálati szempontok részletes pontrendszerével
érdemben kizárva.

Az aktuális pályázatokat soroló és előre-jelző hon-
lapon szercplő pályazat gyakran pályázhatónak tűnhet.

(Fotyt atás a 2. oldalon)
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(Folytatás a 1. oldalról)

Mi is figyeljük a kiírásokat, de gyakran a faluból is ka-
punk fígyelemfelhívásokat.

Csak a részletek teljes ismerete után derül ki a cél-
zott, az esélyes kör. Hátrányos helyzetű régió, országos
intézmény, vagy pl. : városi lakótelep. Találtunk Tornate-
rem kiírást, de behozhatatlan pontelőny preferálta, ha
40% a fogyatékos gyermekszám. Vízelvezetési kiírások
belvizes térséget céloznak, nem völgyfekvésű falut, s ez
nem kifogásolható.

Katasztrófaalapból nem jutott támogatás, másutt
utcasorok dőltek romba. Település centrum rekonst-
rukcióra több, de frekventált települések kaptak for-
rást. üt- burkolásra kétszer is pályáztunk, belső utcá-
inkra. Dicséret érkezett, támogatás nem. Jelenleg van
benyújtott, elbírálásra váró, készülőben lévő pályáza-
tunk is. (Ez a válasz kritikákra, miért saját eröből beru-
házunk, miért nem pályázati támogatásból?)

5. Központi jogszabály tesz számtalan állami fel-
adatot önkormányzati kötelezettséggé, de csak részben,
és egyre csökkenően fínanszíroz az állami költségvetés.

Gazdálkodásuk eredménye, hogy nem jutottunk
sok más település sorsára, melyek megszűntették, ösz-
szevonták intézményeiket, képtelenek korábbi szolgál-
tatásaik folytatására. Vagy más települések sorsára, me-
lyek ezt nem tették, de mára csőd szélére kerültek.

A nehéz mai és holnapi viszonyok között is meg-
tartjuk 8 évfolyamos általános és zeneiskolánkat, óvo-
dánkat. Pedig amit az állam ehhez ad, az a közalkalma-
zotti bérre és járulékköltségekre sem elég. A normatí-
vához közel még ugyanannyit hozzá kell tennünk, hogy
működhessenek.

Gondoskodnunk kell helyben elérhető kultúráról,
idősekről, betegekről, egyre több és legkülönbözőbb se-
gítségre szorulóról. E feladatok többszörösébe kerülnek,
mint amennyit az állam ad rá. Támogatunk, bár nagyon
szerényen, civil szervezeteket is, pl: falu biztonságáért
szabadidejüket áldozó polgárőröket, tűzoltókat, stb.

6. Muködtetés mellett beruháztunk, fejlesztettünk
is, saját erőből:

- Uj Egészségház épült, benne egyre több szolgálta-
tás áll a lakosság rendelkezésére.

- Fő út 59. szám alatti önkormányzati lakóépület bel-
ső rekonstrukciója elkészült. Ujrendorünk ott, te-
hát helyben, a faluban lakhat. Atköltözhet a régi
rendelő melletti lakó, így még idén lebontjuk a ré-
gi rendelőt, és szép teret alakíthatunk ki.

- Elhatároztunk és előre soroltunk több energia-ta-
karékosságot biztosító beruházást. Korszerűsítet-
tuk az intézmények villamos-energia rendszerét.
Ujra létesítettük az óvoda teljes fűtő cső és radi-
átor rendszerét. Az iskola és óvoda új nyílászáró-
kat kapott.

- Sok élőmunkával, takarékos költséggel építettük,
javítottuk a patakmeder_krítikus szakaszait, több
utcánál átereszt építettünk.

- Járdaszakaszok, parkolók létesültek.
- Minisztérium írásos ígéretét bírjuk, hogy (Me-

gyeri híd kapcsán) megépül a Bécsi út menti jár-

PILISBOROSJENÖI HÍRMONDÓ

da és a lámpás gyalogos-átkelők a buszmegállók-
nál. A szükséges önrészt biztosítottuk költségveté-
sünkben.

- Terveztettünk, engedélyeztettünk, mert ez szinte
minden pályázás előfeltétele.

Választási szlogenünk volt: "Út és Falu", amit most
sokan fejünkre olvasnak, mert kevesebb utcát sikeríllt jól
járhatóvá tenni, aszfaltozni, kátyúzni, gréderezni, mint ?. ?/.-
veztük, mint szerettük volna.

Kedves Olvasó! Ki tudta 2006 végén, hogy mi követ-
kezik? Már megkezdődtek az éves megvonások, de ki
tudta, hogy zuhanni fog a forint értéke? Hogy az On be-
vétele iscsökkenni fog, drágul a létezése, mely terveiről
kell majd lemondania?

Pécs, Európa 2010-es kulturális fővárosa, vagy Buda-
pest főváros sem tudta még, amikor terveit és igényeit kö-
zölte az unióval. Az ő elmaradásaik híre Brüsszelig elér.

Ki számított rá 2006 végén, hogy mára politikai, gaz-
dasági, szociális válság lesz, Válságkormány alakul, sú-
lyos további megvonások, megszorítások következnek?

Kedves Olvasó' Mi nem tudtuk!

Az ország pénzügyi helyzetével szivárgó részletek-
ből értesülve a mai képviselő-testület nehéz döntéssel
fontossági sorrend felállítására kényszerült, mert azt biz-
tosra vehettük, hogy a mára köztudott válság nem fogja
a falut elkerülni. A testület a Falu és Intézményeinsk
muködtetését, jövőre is működtethetőségének biztosítá-
sát sorolta mindenek elé és fölé!

Mindezt tette azért, hogy falunk lakói ebben a ne-
héz időben is érezzék, hogy az önkormányzat mindent
megtesz a település fejlődéséért, az oktatás-nevelés
fenntartásáért, az idősek ellátásáért, az orvosi ellátás
biztosításáért, a kultúra fejlődéséért stb.

Törekszünk választási jelszavunk "Ut" részének le-
hetőség szerint, minél nagyobb mértékben eleget tenni.
A falu közterületeinek rendben tartásában, szépítésében
sokat segíthet a Faluját szerető Lakosság is.

Küller János
polgármester

PILISBOROSJENŐI HÍRMONUÓ

T^élRzts(üi( a Tisztelt Latosságot, hogy ,2009. áp-
rite 1-jétől 6y*6 Ttoor r.tőrm. a törzeti msgbfa3 tí|a
Wsboro^nowk.

tóliN meg, hogy rendiöri seglség-

polgánnester) hfirtdhcs: B. a pBsvwösvári renctőrorshőz
Nérva a NörzelJ me0bizot>m Ritó to^áfctbttásat.

A pölgérmeAri hiwtíban a 26/336-QW117 mellé-
l<sn, a pSsvörwári rsndörőrsön a 2^30-130 tetefonon
tehst@< meg b^slentéssitot.

A i<ör2@8 fflegbizott fogacióórája:
Mincten hönap eieö héWje 1 @Rs-18> óráig a Potgér*

awteri htwiatoan.

PSNsteí^jeoő, 2CX>. április 27.

Pofgárwesteii Hiwtol

Hol Mit
Iskola Vilá ítás korszerűsítés

Iskola N ilászárók cseré'e
Iskola Járda és arkolő térkövezés
Iskola Hátsö kerítés
Iskola Lo o édus
Fö u. 59. Külsö munkák

Fö u 59 belsö munkák
Ovoda vilá ítás korszRrüsítése

Ovoda n ilászárók cseré e
voda fűtéskorszerüsílés
voda áz tA vezeték és mérőóra áthel ezés
voda külső kerítésé i'tés^ ka u
voda arkolóbövítés ré i falak bontása

Ut'avítasok Szőlö u. Szt Donát u. Temetö u "Y" elá azás

Ut'avflások Bor utca Vfzelvo-'etés+részbeni aszfaltozás
Ut avitások Játszótér melleti útszakasz aszfaltozás
Ut avítások Arok köz Vízelvozetés
Utavftások Petöfi u. aszfalt- avftás
Ut'avítások Szent (stván u. aszfaltozás
Ut'avftások Tűcsök utca aszfaltozás
Ut'avítások Tücsök utca aszfaltozás
Ufavftósok Várköz aszfaltozás
Ut avitások József Attila utca
Ut'avítások Fol amatosan kát úzás az utak 'árhatóvá tétele
Járda é t'tés Fö út-Rózsa u sarok
Patakme<<er teresz csere Lovarda útnál
Patakmeder Ateresz utáni rózsű védelem
Patakmeder Mester u. al'án atakrézsű me erösítés
Patakmeder Alsó buszme állónál atakrézsű kialakltás
Atereszek Rácsos vi'zelvezető kié ités (01 a utca
Atereszek Rácsos vizelvezetö kié ités Erdö utca
At reszek Rácsos vízelvezetö kié ités Lovarda utca
Atereszek Rácsos vlzelvezetö kié ités Vár köz-Budai út
Játszótér Padok és rekonstrukció

Játszótér Streetball ál a létesftés
emet avata oz s szertartástér tetőcsere

Temetö szertartástér és körn ezet térkövezése
Temetö veszél es fák kivá ása
Tíizoltó szenár Ré i 6 ület bontás
Tűzoltó szertár ú' han ár é ités

E észséghóz U közbeszerzési el'árás e ciklusban
E észsé ház Me valósftás
E észsé ház Alsó arkoló kialakitás
E észsé ház Családi felnött és ermekorvosi védönőí tev. -ek
E észsé ház Szol áltatásbövftés
E észsé ház szol altatásbövftés

E észsé ház szol áltatásbövités
E észsé ház szol áltatásbövftés
Tervek Iskola utca

Tervek Temetö utca
Ten/ek Kántor utca
Tervek József Attila utca
Tervek Mester utca
Tervek He al'a út
Tervek Kövesbérci utea
Ten/ek Panoráma utca
Tervek Patak belterQleti tel'es hossz
Ten/ek voda elötti arkoló
Tervek Ré i on/osi rendelö és lakóé ület
Tervek E észsé ház felsö arkolö
Pól ázatok Faluköz nt rekonstrukció

Pál ázatok katasztröfa-ala böl
Pál ázatok Utburkolás és felszfni vfzelvezetés KMOP 5. 2.1
Pál ázatok Utburkolás és felszini vizelevezetés ismételve
Pát ázatok Eszközbeszerzés
Pál ázatok Kön vt&ri kön állomán fe lesztésre
Pál ázatok N ári ermekétkeztetés
Pál ázatok Informatikai eln ert normatfva
Pál ázatok Művészeti működésre és eszköz beszerzésre
Pál ázatok Művészeti zenekar témo atása
Pál ázatok Közh. Munkásokra vonatkozó állami visszatérftés
Pál ázatok eszköz és ínfrastruktúra oktatási min.
Pál ázatok Idei fes^tiválra elöadóműv. Szakszervezethez
Pál ázatok Intézmén ek és civil szervezetek rofil'uk szerint
Bécsl út Járda+ lám ás aloi átkelök buszme állóknál

Bécsi út 18-as buszárat me örzése
Bécsi út T' )a ári buszforduló rekonstrukció'a
ELMU Közvilá Itás éves karbantartási di' csökkentése
ELMU Közvilá itás kie észitése
ELMU József A utcától Fö út Centrum Rózsa u

a tem lomi
Karácson i dfszklvilft ftás
Me álla odás évl 6-800 fm vízvezeték cserére
2009-ben Iskola és Kántor u
Falu biztonsá os ivóvfz ellátására ka acitásbővités
további bövítések

ELMU
DMRV
DMRV
DMRV.
DMRV

PH és éb
Pm. hlivatal
Pm Hivatal
P*n Hivatal
Pm Hivatal
Pm Hivatal
Pm Hivatal
Pm Hivatal
Pm Hivatal
Prn Hivatal
Pm Hivatal
Pm Hivatal

més egyebek

irodatechnikai berendezósek cseré'e
intézmén eink NO+Műv-ház vilá ftás korszer.
Kifü esztett na falutérké ek és zsebtérké ek
Rendör
Virá osftás
Fásitás
Szemetes ű tök kihel ezése
tanösvén
E ri Csilta ok 40. óvfordulós rendezvén

országos mountenbike verseny
öszi Dalostalálkozó

sok egyéb rendezvény

e zés
Ener iatakarékossá i célból, felmérést követően

Ener iatakarékossá célból, felmérést követöen
önkormán zat által iskolai dol' ozók számára. FO út felöl
betonala , zsaluko falazás, oszlopok. Várható befe'ezés: n árl szünetben.
kistérs i e üttműködéssel, Övodában is
elötte 'árdakövezés, kentésiavitás, mé n áron é ölet kör árda

é észeti rekonstrukció. önálló mérök. stb. Tis?tasá i meszelés.
ener iatakarékossá. 'ii célból, felmérést követöen
ener iatakarékossáni célból felmérést követöen
tel'es cseré'e a fűtövezeték-rendszemek és a fűtötesteknek

a arkolóban bontott ré i falon haladt, a vezeték föld alá került
me valósult
tere rendezés mun/ázás, járdakövezés etkészült
aszfaltozás, részben vfzelvezetö éoftés

közé re le'tetve, és középen yízelvezetö é ftett vál úval
kb-250 m lakossá Í hozzáiárutással, ma as arti rézsűvédelemmel
tel'es hosszon é ített vízelvezetö árok
.

árhatö lett
'avftása csak tel'es hossz aszfaltozássa! volt me oldható
Bécsi út feiaii alsó meredek szakaszon kész
Urömi szakasz fol atásaként tervezzük mé idénre
korábbi burkolat tel'esen tönkrement
tel'es hosszon aszfaltozás
aszfalttal, murvásakat réderezve, mun/ázva, süfl edőt durva útata ozóval
Lakossá i hozzá'árutással butik, fodrász virá üzlet elött
felhöszakadás katasztrófa utáni sűr ös szelvén bövítés
hálóval kombinált kövezés

tetö'avftás, fa'átékok iavítása, mel ek álla ota sa'nos ismét ron ált

aszfaltozott felüfet kosárpalánkkal
oszlo os szertartástérrel eg/befüc tel'es tetöcsere, R.k. e házzal
Röm. Kat. E hézzal e ütt
e ház döntése szerint és tt a fa rászorulóknak 'uttatva
döntö részben társadalmi munkában, bontási an a ok zöme hasznosítva
ré i Tüzé hel én, sok társadalmi munkával
KOzel 30 millió Ft-tat olcsöbb szerzödés, mlnt az elözö clklusé

eföírás szerinti akadálymentes részekkel, határidöre átadva-átvéve
szélfo ó l&tván korlátozó kerftés térkövezés, vlrá osftás
on-line OEP ka csolat, mérök, megosztók, vizes blokkok felszerelése
bármil en laborvlzsgálathoz mintavétel és kész lelet kiadés Itt hel ben

már működik orr-fül- é e szakrendelés
már működik audiol iai szakrendelés
különbözö továbbl szol áltatások tá alási stádlumban vannak
en edél ezési tervek, engedélyek, kiviteti tervek
en edél ezési tervek, engedélyek, kivitell tervek
en edél ezési tervek enaedélvek ktviteli tervek
Utburkolat és 'árda kialakitásának engedél ezési terve
Utburkolat és árda kialakitásónak en edél ezési terve
Utburkolat és "árda kiafakitásának enciedét ezési terve
Utburkolat és 'árda kialakltásának e edél ezési ten/e
Utburkolat és 'árda kialakitásának e edél ezési ten/e
mederé ftés en edé ezósi tervek en edél

,
en edél ezen tervek. ( már m valósulás is kész

en edél ezett bontási tervek bontás várhatóan mé idén.
létesftési en edél bontás utáni feladat
Az ismert tanulmányt is használt pályázatot forráshián miatt elutasltották
Felhöszakadás kérok: szemlék, . ikv-ek vé ül: forráshián miatt elutasi'tva.
Forráshián ra hivatkozva utasitották el
Ismét 'ó a ál ázat ekkor sem Eutott forrás a tám atásra
e más közt in enes, másokkal kedvezmén es mobilok intézm. -ket is
m történt
két elmúlt n árra elnvenük, megvalósult
Ískolának 1 kisebb. és v köZDonti sokfunkciós n omtató-fén másoló. stb
zeneiskolal felhasználás
fellé és versen , han szer, stb

2009 á rilis 1 -töl ismétkapjuk. ( Info: M K
voda Iskola vizes blokk, külsö höszi etelés na kollektor ben ú'tva

Ha dn év 1000évesam ve, nyertünk nómi támo atást
Idén má'usban-'unniusban-ban várhatók eredmén ek
Me eri hfd ka sán mlnisztérluml Irásos í éret, Onrészt biztosftottuk.

BKV, FOváros stb sok tár alás révén
minisztérium szerint ez is idén
érvelésünk révén: minteci 1/4 milliö FVévvel csökkentettük

vilé itótestek többlet, _esáthel^ezés^^
a 20 KV-os vezeték föld alá helyezése en edél ektOI fü öen idén.
Medito elöttl oszlo ot eltávolfttatiuk a 'árda tovább é Olhet a Fö út mellett
EszközOk tula'donunkban
Csöcsere DMRV, földmunka Onkorm. Utburkolási ütemmel eztetve
az é (tési ál ázatokkal, és szándékkal összhan ban
Elsö lé és: UrömtOI úi vezetéképftés, sziva úcsere vfztározónknál. 70MFI

Tár alási fézis: Urömmel, DMRV-vel, fe'lesztési területekkel

elavulási és ka acitásbövftési okból és célból
felmérés után ener liarac. Célból, aho a többi intézmén nél
táblákon 3 db zsebtérkép-100Ö^Jb
á rilistól hel ben lakó körzetl meebfzott. FO út 59-ben f lakni
évente sok lakossá i és civil-szen/ezeti se íts ef
idén 200 db facsemete ált rendelkezésre
minte 20 db, +15db avártásban ielentős lakossá l se ftsé el
már 1 éve szere el a szakmai ismertetökben
Idén a Ha dn év és 1000 éves a meave "" ében" lesz a n ári rendezvén

gyöztese volt a pekingi olimpia egyetlen magyar résztvevöje e számban
már hagyományosan, helyi és vendégegyüttesekkel.
Csak az új, vagy legnagyobb rendezvények szerepelnek név-szerint. Sok
hagyományos, vagy eseti, intézményi, vagy civrl szen/ezeti rendezvény
felsorolhatatlanul sok. Az intézmén eket és civileket az Onk. Tám at'a.
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Egymilliós hátrányt okoz családonként a régiós rendszer

Függetlenségi háború
É. A. | [tthon@betivalasz.hu

- Pest megye csapdahelyzetbe ke-
riilt, és úgy tuiiik, vele egyűtt ön is.

- Miérc lennénk csapdahelyzetben?
Az ezeréves niegye ünnepét üljük.
A Habsburgok is megpróbálták le-
gyűrni a megyét, nem sikerült. Most
sem hagyjuk magunkat.

A számok másról beszélnek.
Pest megye 40 százalékkal maga-
sabb uniós támogatásban része-
sülne, ha nem a nála jóval fejlet-
tebb fővárossal alkotna közös
régiót. Az eddigi uaiós források-
ból 287 milliárd j'utott Budapest-
nek és 20 milliátd a megyének.

- Évek óta ismerjük a megoldást: Pest
megyének külön kell válnia Budapest-
től. Nem politikai, hanem szigorúan
gazdasági okokból. Így családonként
egymilliő forinttal több uniős forrás
jutna évente a megyében lakókra.

- Ezt mondta xnár 2007-ben is,
mégsem történt semxni. Miért?

- Kemény politikai kérdésről beszé-
lünk. Budapest a teljesítménye miatt
nem kaphatna ennyi pénzt nagy fejlesz-
téseinek megvalósításához. Elszakadá-
si terveitik miatt olyan fesxült a viszony
a fövárossal, hogy - bsirDemszk}' Gá-
hor irodája a szomszéd épületben van

- 2006 óta nem sikerült találkoznom a
főpolgármesterrel, és nem azért, mert
nem kezdeményeztem. Norm;üis ez?

- Nem, és ez meg is látszik az
agglomeráció állapotán.

- Minden téren óriási az egyenlőtlen-
ség. A mi hivatalunkban 140 kolléga
dolgozik, a Főpolgármesteri liivaral-
ban több mint kétezer. A főpolgármes-
ter azonban inég müidig úgy viselke-
dik, rnintha egy kétinilliös nagyváro.st
vezetne, holott Budape'.sten m;'ir hivatn-
losanis csak 1,7 niillióan élnek.

- Éppen eza legfurcsább: húsz cve
tömegesen költöztek ki a fóváros-
ból az emberek, ám a dontéshozók-
nak azóta sem sikerült alkalmaz-
kodniuk az uj körülméayekhez.

- Pedig Denis2k5r Gábor és két helyet-
tese sem Budapesten lakik. Ezer terii-
leteii kellene alkalmazkodni az új hely-
zerhez, de mindenhol a nagyjiolitika
ellenállásába ütközünk. Csak egy ktrívó
pékla az aránytalanságra: a fóvárosban
32 cgyéni országgyűlési választókörzet
jut az 1,7 miüió lakosra. Pest megyében
1,2 iniUiőracsak l6. Mintha a rendszer-
váltáskor megállt volna az idő.

>

8

- Egy kis falu népszavazással
már régen elszakadhatott volna.
Miétt nehéz ez egy megyének?

- A 187 Pest megyei tetepüíés polgár-
mestereinek több mint 90 százaléka
írásban jelezte: képviselő-tcstületük
egyetért Pest megye kűlönválásával.
A parlamentnek kellene dönrenic.

- Csakhogy ez az MSZP és az
SZDSZ meggyengüléséhez vezctne,
ezért soha nem szavazscák meg.

- 2013 ban kezdődik az új költöégvc-
tési időszak az unión belül. Akkorra
meglesx ;i változás.

NEMHOGY AZ AGGLOMERÁCIÓ

MÁR MEGLÉVÖ HÁTRÁ.NYATNEM

SIKERÜLT CSÖKKENTENI, DE MÉG

NŐTT IS Á KÜLÖNBSÉG, MJBRTA

FIDESZESVEZETÉSŰ PESTMEGYÉ-

NEK AIJGJLirTAT A KORMÁNYAZ

UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL A HETI

VÁLASZ SZŰCS LAJOST. PfST MEGYE

KÖZGYŰLÉSÉNEK EIJSTÖKÉTA MEG-

OLDÁS LEHETŐSÉGÉRŐLKÉRDEZTE,

A minap Rajkán Jártam, néhány
hónapon belül pozsonyi helyi
busx fog közlekedni oda, mert ren-
geteg szlovák vásárol Íngatíant eb-
ben a magyarországi faluban. Ná-
lunk miért elképzeUietetlen ez a
rugalmasság?

Hadd érzékelte.sscm Leányfalu
példáján. Télen 6700 lakőja van, nyá-
ron közel 40 ezren éinek ott. Buda-
pesten van az állandó lakásuk, ezért
a főváros kapja az állami támogatást
és a személyijövedelemado-hánya-í
dot utánuk, a közszolgáltatásokaf

viszont Leányfalunak kell bizto-
sítania.

- A bevétel a fővárost meti, a ki-
adás azagglomerációt?

- Százezres nagyságrendűre becsül-
jük azok számát, akik nem a lakó-
helyükön vannak bejelentve, hanem
valamiért megtartották budapesti lak-
címűket. Ez a forráshiány meg is lát-
szik a településeken.

- Főleg az utak állapotán. Veres-
egyházon volfam a minap, élet-
veszélyes tankcsapdák vannak az
odavezetó kesKehy aszfalton. Mi-
ért nem tesznek ez eUén?

- Pest megye belső úthálózatának
felújítására 15 milliárd forintra lenne
szükség. Eanél háromszor több pénz

59'tegyüktönl^
re a budai

hegyeket, és
vágjuk ketté a
Pilist azautó-

pályafcedvé-
ért? Én ezzel
nemértek

egyet.w

állna évente rendelkezésűnkre, ha kű-
lönválnánk a fóvárostől.

- Közí>én már Bécs-Pozsony-
Budapest agglpmerácíóról be-
szélnek, a fejlesxtéseket három
nagyváros esetében kellene ösz-
szehangolni, itt pedig egy húsz Id-
lométerre lévő városkával sem le-
het egyiittmuködni. Érthetetlen.

Mindenkinek érdeke az összefogás,
kivéve a fővárost, nekik az a jó, ha Pest
megye akistesfvérszerepét játssza el.

- Vagyis azt möndja, kormány-
váltás kellene az elszakadáshoz.

- Igen, ám az önmagában nem elég.
Öriási átcsoponosításra van szükség:
ma az egy lakosra jutó tűzoltók, rend-
őrök, kórházi ágyak számában is nagy
jhátrányban van a megye,
- Az MO-ás körgyűru esetébein

viszont nüntha fordított léane a
képlet: itt Pest inegye akadályoz-
za azautópálya összeérését, no-
ha mindenkinek érdeke lenne,
hogy a kör mielőbb bezáródjon,
kivéve azoknak, akik a sztráda
meUettélnek.

- Ügy érti, hogy tegyük tönkre a bu-
dai hegyeket, és vágjuk ketté a Pilist
az autópátya kedvéért? En ezzel nem
értek egyet. Többet javítana a helyze-
ten, ha a mostani kényszermegoldás
helyett megépülne végre az M5-ös és
az új MO-ás szakasz közötti összekötő,
ílletve biztonsagosabbá tenaék a kör-
gyűrű első szakaszát Dunaharaszti és
az Ml-es sztráda között. Kár, hogy a
kormány ezen a téren is tehetetíen.

Nem találnak megoldást az ok-
tatási gondofcra sem. Reggelente
iskolások, óvodások ezrei űhiek a
dugókban. Pestmegyébenlaknak,
de Budapesten járnak iskolába.

- Es bejárő iiormatíváf kapnak, így
támogatja a kormány ezt a helyzetet.
Pest megyének viszont egy fülér sem
jár azért, hogy hasonló nagyságrend-
ben tanulnakBudapesten bejeientett
gyerekek megyei iskolákban, óvo-
dákban.

- Vagyis "kijáró normatíva"
nincs?

- Nincs, Pedig képzelje el, mekkora
bevételűnk származna ebből.
- A bejárás óriási környezeti ká-

rokat okoz, mivel a tömegköi'le-
kedés nem atkalmazkodott az új
helyzefhez. Egy-másfél éve a HÉV-
vel volt gond.

Most is lesz. Akkor aránytalanul
megdrágították a főváros közigazga-
tási határán kívül élők bérieteit. Most
viszont átadnák a MÁV-nak a HÉV mű-
ködtetését.

- Legalább egy kézbe kerűlne.
Miértbajez?

- Nem sok jóra utal, hogy nemcsak
Pest megyét, de a 17 érintett település
poigármesterét is kihagyták a folya-
matból.

- A BKV folyton arról beszél,
hogy veszteségének jelentős ré-

sze az aggloxnerációs közlekedés-
ből származik. Miközben éppen
az volna az egyik fő feladata, hogy
a kömyező falvakból, városokból
érkező több százezer embert ki-
száUÍtsa a kocsijából, és gyorsan
bevigye a belvárosba.

- A BKV nem mond igazat. A kék
busz nem ingyen megy ki a Pest me-
gyei településekre. Gyá! például 50-70
miiíiő forintot fizet a buszjáratért,

- Az elővárosi vasutaknál azért
törtéat valami. Ma már modern
szerelvényeket is látni.

Es mennyi idő alatt teszik meg
az utat? Lassabban haladnak, mint á
nyolcvanas években, mert retteiietes
állapotban vannak a pályák. A MÁV és
aVolán harcoi az elővárosi utasokért,
és rendre az utóbbi nyer, ami nagy baj,
liiszen a kötöttpáiyás közlekedés jőval
környezetkímélőbb.
- Ám ha ennyi gond van, és a

megye nem tud gyógyírt a ba-
jokí-a, akkor minek fenntartani?

kérdezlietik a megyerendszer
eULenzői. Nincs hatásköre, nincs
pénze...

- De lehetne. A helyközj.közleke-
dés vagy a hulladékkezelés, az ener-
giagazdálkodás n'iegszervezésébei'i
fofttos szerep juthatna a megyének.
Azért ne becsülje le a jeleniegi sze-
repünket seni: nyoicezer dolgozőnk
van, kórházakat, szociális intézmé-
nyeket működtetünk. Több mint
negyven iskolánk van, és a számuk
egyre gyarapszik, a telepűlések sor-
ra adják át nekünk az oktatási intéz-
ményeiket.

- De azértazt nem állítja, hogy
léteasik Pest megyei identitás?

- Dehogynein. Pest megye a reform-
kor óta a vezércnegye, az emberek
tudják ezt és büszkék is rá. Szeretnek
itt élni, hiába fugy az ország lakossága,
Pest megye évről évre gyarapszik.

- Most ezekkel a hagyományok-
kal Nógrádhoz akarnak majd
csatlakozni, miközben Pest me-

gye minden idegszálával a fővá-
roshoz kapcsolódik?

- Nögrád megye jelentkexett, mert
Pest megyével közösen biztosabb jö-
vőt képzel el. S ha ez sikerül, akkor a
fővárosról való ieszakadás után so-

sem látott fejlődésnek indulhat a me
gyénk. a
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A Német Nemzetíségi Általános és Alapfokú Muvészetí Iskola hírei
A második félcv eddig eltclt itlö-

szakáiiak néháiiy programjáról . c-
retnénk beszámolni a tcljesscg igenye
nélkül.

Az alsó tagozatosok fiirssinsjat
február 20-án tartottuk meg. Követ-
kezzen most néhánv ta iiilo élmény-
beszámolója:

Négyessy Eszter 3/b:

Farsang

Elkezdődött a mulatozas
Illetve a rönkhúzás.
Utána siettünk öltözni,
Nagyon kel ett porogni.
Első volt a sarkány,
Ki zöld volt, mint a páfrány.
Mi a hatodikok voltunk,
Cukrászdakánt felvonultunk.
Majd jött a tánc, arcfestés

és kézmüves,
Az öltözőterem már mind üres,

Ugyanis jön a limbóláz,
Mindenkit a hideg ráz.
Megtaláljuk, ami nekünk való,
Legtöbb gyereknek tetszett

a székfoglaló.
Említettem a papírtáncot?
Hát, az sok gyereket az aulába

rántott!
No de volt még lufístánc

s szépségverseny.
En az első lettem,
Később boldogan hazamenteni.

*

Ökrös Zsófía 3/a:

A pilisborosjenői farsang
Az iskolai farsang múlt héten pén-

teken volt.
Nagy mulatozást csaptunk. Mi, a

harmádikos lányok boszorkányoknak,
a fiúk pedig varázslóknak öltöztek be.
A felvonulásnál, amikor mi következ-
tünk, mindenkit nagy izgalom fogott
cl. Miután a felvonulásnak vége lett,
kezdődött a kézmuves foglalkozás, a
játszóház és a táncház. Néhányan a
táncot választottuk, a többiek a ját-
szóházat és a büfét. A büfében volt
étel, ital bőven. A farsangon limbózni
is lehetett. A tánc közben hip-
hopozókat csodálhattunk meg. Edes-
anyám a kézműveskedésben segített.
Miután befejeztük a táncházat, verse-
nyeket indítottunk el. Miközben a
többiek versenyeztek, én összeálltam

két t'>arútiu>mmel és elkezdtünk mo-
cleni táncokat bemutatni. A bál utol-
só versenve az arcszépsegverseny
volt. Csak azok indulhattak el, akik-
nek az arca be volt festve.

A nagy mulatság után fáradtan, ál-
niosaii ha/amentünk. Mindenki ab-
ban rcménykedett, hogy mostmárjön
a virágillalos, madárfüttyös tavasz.

Vad Petra 3/a:

Farsang 2009-ben
A farsangi bulik nagyonjók szoktak

lenni, de ez a farsang volt a legjobb.
Először átöltöztünk a 3. a osztá-

lyábaii, aztán várakoztunk. Első sor-
számú volt a második osztály. Na-
gyon vicces 26 fejű sárkány volt, ne-
kem nagyon tetszett. Egymás utan
jöttek a'szebbnél-szebb jelmezesek.
Mi boszorkányoknak öltöztünk, a fi-
uk pedig varázslóknak. A lányok tán-
coltak, -a fíúk hűvészmutatványokat
mutattak be.

Az utolsó felvonulók a busók vol-
tak, ők az első osztályba járnak. A
felvonulás gyönyörű volt, utána tánc-
ház, kézműveskedés, arcfestés, ját-
szoház következett. A táncház után
játék és arcszépségverseny volt. 8 óra
körül vége volt a farsangnak.

Nekem ez a farsang nagyon-na-
gyon tetszett.

Filmwoche in der Grundschule

Von 2. bis 6. Februar haben viele
Klassen deutsche Filme gesehen.
Die Kleinen haben bekannte Wörter
gesammelt, die GroBen haben über
die Filme diskutiert, Testaufgaben
zum Film gemacht. Danach haben
die Kinder interaktive Aufgaben
zum Film gelöst.Wir haben die fol-
genden Filme gesehen: Der kleine
Éisbár, Little Amadeus, Lotta zieht
um, Lotta und Pym, Die Kinder aus
Bullerbü und Plötzlich Prinzessin.

Sakkverseny
l'ebruár 19-én iskolai sakkver-

senyt rendeztünk, melyen a gyerekek
szép számmal vettek részt. A
2008/2009-es tanév bajnokai:

Alsó tagozat: 1. Kirchknopf Erik
2. KádiTamás
3. Hrabák Miksa

Felső tagozat: 1. Dózsa Dániel
2. Reiter Bence
3. Kovács István

A március 15-i nemzeti ünnepünk-
re a 4. osztályosok készültek műsorral.
A látványos előadást tanítójuk, Veres
Gusztávné és néptánctanámk, Jávor
Csaba segítségével készítették a gye-
rekek. Az iskola kórusának éneklése
és Balina Gyula tanár úr zongorakísé-
rete tette hangulatosabbá és még élve-
zetesebbé az előadást.

Az elmúlt időszakban megtartott
tanulmányi versenyeink eredményei:

Kazinczy-verseny

3-4. évfolyam:
I. SzkifaElena 3.a
II. Vad Petra 3.a

Négyessi Eszter 3.b
III. Ökrös Zsófía 3.a

Perge Veronika 3.b

5-8. évfolyam:
I. Aczél Katalin 5. osztály
II. Marosi László 6. osztály

Papp Anita 7. osztály
III. Pap Renáta 7. osztály

A megyei versenyen Szklifa Elena
képviselte iskolánkat.

Házi matematika verseny
tagozaton

I. évfolyam:

I.
II.

III.
IV.

Jakab Noémi
Dezső Marcell,
Hetényi Domonkos
László Gergő
Mocsári Benedek.
Kiss Luca Sára

I. évfolyam:

I.
TT.
III.
IV.

Döbrentey Kende
Bényi Ágoston
Kun Luca

I. évfolyam:
I.
II.
III.
IV.

Fábry Kristóf
Vad Petra

Hetényi Domonkos
KirchknopfErik

I. évfolyam:
I.

II.

III.
IV.

László Dominik
Chovanecz Tímea,
Szabó Péter
Kovács Kinga
Laki Sára

az alsó

3.b
3.a
3.b
3. ;)

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Rajzverseny az iskolában

56 lelkes rajzoló jelent meg márci-
us 19-én délután, hogy rajzban kife-
jezze, milyennek képzel el egy mese-
fát. Idén is rendkívül szép és ötletes
megoldások születtek. A munkák az
iskola aulájában, majd a művelődési
házban voltak kiállítva. A szép mun-
kák közül a legszebbek arany minősí-
tést kaptak. Ezen művel alkotói:

Geiger Dávid
Kiss Luca Sára
Csiszár Hanna
Döbrentey Kende
Szalay Terézia
Jász Erzsébet

Szimonetta
Nevelős Emma
Okrös Zsófía

,Nevelős Borbála
Jakucs Zsuzsanna

Négyessy Eszter
Perge Veronika
Hudi Panna
Kosztel Henrietta
Chovanecz Tímea
Aczél Katalin
Chovanecz Dóra
Laki Abel

Varga Simon

1. osztály
1. osztály
1. osztály
2. osztály
2. osztály

2. osztály
2. osztály
3.a osztály
3. a osztály
3.a osztály
3.b osztály
3.b osztály
3.b osztály
4. osztály
4. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály
5. osztály

Vers-és prózamondó verseny
1-2. évfolyam:

Arany:
Hetényi Domonkos 1. osztály
Czigány Réka

Ezüst:
Kiss Lucs Sára
(''siszár Hanna
László Gergő

Bronz:
Kmetz Enikő
Mocsári Benedek
Tasi Dalma
Kun Luca

1. osztály

1. osztály
1. osztály
1. osztály

1. osztály
1. osztály
2. osztály
2. osztály

3-4. évfolyam:
Arany;

Möcsári Borbála

Négyessy Eszter
Vad Petra 3.a
Hetényi Gergő
Okrös Zsófia
Szklifa Elena
Hudi Panna

Ezüst:
Balázs Botond

Bronz:
Tasi Dóra
Csapó Boróka
Kuklics Enikő
Czigány Réka
Kosztel Henrietta

3.a osztály
3.b osztály

3.b osztály
3.a osztály
3. a osztály
3.b osztály

3.a osztály

3.a osztály
3.a osztály
3. a osztály
4. osztály
4. osztály

..<s"-

A vers- ésprózamondó verseny nyertesei

5-8. osztály:
Aczél Katalin 5. osztály

Iskolánkat a területi versenyen
Hetényi Domonkos, Vad Petra és
Okrös Zsófia képviselték.

Tanártovábbképzések

A Tempus Közalapítvány " Egész
életen át tartó tanulás" program ke-
retében a Comenius Pályázat támo-
gatásával 2008 nyarán 2 hetet töltöt-
tem Münchenben. Egy nyelviskola
különböző szinten lévő csoportjai-
nak (A1-C2) munkájában vettem
részt és az ott tanító tanárokkal

szakmai megbeszéléseket tartot-

tunk. Idén ugyanezen pályázat segít-
ségével részt veszek a XIV. Nemzet-
közi Németnyelvtanár konferencián
Jénában. Akit érdekel az "Egész éle-
ten át tartó tanulás" program a
www.tka.hu honlapon utánanézhet,
személyes pályázati tapasztalataimat
is szívesen megosztom vele.

Csikós Péterné Baján vett részt
egy egyhetes némettanár-továbbkép-
zésen a Budapesti Goethe Intézet
szervezésében. A tanfolyam címe:
"Themenorientierter Sprachunter-
richt in der Grundschule" volt. A to-
vábbképzésen magas szintű munka
folyt, a kidolgozott témákat a gya-
korlatban is kipróbálhatták.

*.'..

Rönkházás az iskolábar
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
képviselő-testületének

9/2009. (III. 13.) Kt. rendelete a 9/2008. (yiíl. 29.)
és a 12/2008. (XI. 28.) Kt. rendelettel módosított

az Onkormányzat 2008. évi költségvetésérol
szóló 4/2008. (III. 14.) Kt. rendelet

módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az
Allamháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi

XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Allamháztartás működési rendjéről
szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30. ) Kormányrcndelet-
ben meghatározottakat - az önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
Az Onkormányzat a 2008. évi költségvetéséröl szóló

4/2008. (III. 14. ) Kt. rendelet (a továbbiakban: R. ) 3. §-át
a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Onkormányzat a 2008. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 642 474, - ezer forintban,

2.§
(1) A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e ren-

delct 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. számú (kiadások) melléklete hclycbe, e rende-
let 2. számú melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséról a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. március 13. napján.

Pilisborosjenő, 2009. március 13.

lapítja meg."

Megnevezés

2. Bevételek összesen
Halmozódásmentes (int. fin.és

Kisebbs.Önk.-i tám.nélküt
21 Intézmén i működési bev.
22 Onkorm. saatos bevét.
23 Felhalmozási bevételek
24 Támo atás. átvett énzeszk.

241 Köz onti kts v. támo atás
242Atvett énzeszköz
243 Kisebbs. Onk. tám-a
244 Intézmén finanszírozás

245 Felh.c. eszk.átv.
246 Kie észítések, visszatérülések
25 Pénzfor .nélk.bevételek
26 Fű ő.átfutó bevételek
27 Fe'l.c.hitel fetvétel

t, - ezer lonntoan ai-

2008-évi e. i.
összesen eRt

610299

498 001
43236

163501
o

245319
123744

5644
800

111 498
o

3633
o

o

158243

2008. Évi előírányzatok alakulása

2008.évi m.e. i.
összesen eFt Pol

642 474

523 608
43563

163500
o

275 971
147769

5644
800

118066
o

3691
159441

o

o

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

1. számú mellóklet
Onnállóan és részben önálló3nnállóan és részben önállóan azd.intézm.módosftott elöirán zatal eFt '

1/a. 1/b.
árm. Hiv. Kisebbs. Onk.
492 721

496412
17750

163500

153413
147769

5644
o

o

o

3691
158058

o

o

2833

2033
650

o

o

800
o

o

800
o

o

o

1383
o

o

1/c.
voda
11 844

11 844
11 844

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1/d. 1/e.
Műv. Ház MissziósH. ,

2300

2300
2300

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1 792

1 792
1 792

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

II.
Mt-lskola

127293

9227
9227

o

o

118066

o

o

118066
o

o

o

o

o

Megnevezés

1. Kiadások összesen
Halmozódásmentes (int. fin. és

Kisebbs.Onk.-i tám.nélkül)
11 Személ i ;uttatások
12 Munkaadókat terh. 'árulékok
13 Dolo i és e éb fol ó kiadások

Vé le es ! énzeszk.átadás
14 Pénzeszköz átadás

141 Intézmén finanszírozás
142 Kisebbs.Onkorm.tám-a
15 Felú'ítási kiadások
16 Felhalmozási kiadások
17 Pénzfor .nélk.kiadások
1R Fi'inni'l átfiitA kiarlacnk

2. számú melléklet
2008.évi 2008.évi Onnállóan és részben önállóan azd.intézm.módosltottelőirónizatai eFt

e.i. m.e.i. 1/a. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. II.
összesen összesen Pol árm.Hiv. Kisebbs. Onk. voda MOv. Hóz Missziós H. It. lsk

610299 642474 421564 2 62839 15863 120.32 127-

498 001
191 695
57::

105484
122

10641
111 498

800
920

84075
37397

n

523 608
196806
57727
114027
130425

11 559
1180S6

1

37232
49 I
46

n

302 698
66205
18148
65234

130308
11 442

118066
800

36106
48
46884

n

2833
o

o

896
117
117

1 126
694

n

62839
37853
11 559
13427

o

o

o

o

o

o

o
n

15863
7

2

5 .::1
o

o

o

o

o

o

o
r>

12082
5374
1 4
51

o

o

o

o

o

o
n

12729
79776
24151
23 W

1

n

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

10/2009. (III. 13.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államház-
tartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény alapján (Áht.), valamint az államháztartás műkö-
desi rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(Ámr.) alapján a 2009. évi költségvetésröl az alábbi ren-
deletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületrc és annak
szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az Onkormányzat in-
tézményeire terjed ki.

2.§
Az önkormányzat költség\'etésében szereplő szakfel-

adatok az 7. ízámu melléklet szerinti felsorolásban külön-
külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az

intézmények 2009. évi költségvetésének
1. kiadási főösszegét 559 502 ezer Ft-ban,
2. bevételi főösszegét 559 502 ezer Ft-ban állapítja

meg, melyből
a) intézményi működési bevétel 49 655 ezer Ft,

1. a forráshiány (182 681 czcr Ft) összegét
a) 45 881 czer Ft mííködési hitcl és
b) 136 800 czer Ft felhalmozási hitel felvételével

biztosítja.

Az Onkormányzat bevételei

4. §.
A 3. §-ban megállapított bevétclek közül <iz intézmó-

nyek szakfeladatonkénti bevctcleit a 2. számu mclléklet
tartalmazza.

5.§
A 3. §-ban megállapított beveteleket f< rrásivnként a

21a számú melléklet tartalmazxa.

Az Onkormányzal kiariásai

6.§
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési kiadá-

sokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg.

8.§

A Képviselő-testület a bemházási, felújítási előirány-
zatok címenként és célonként történő felosztását a 4. szá-
mú melléklet szerint határozza meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés

bemutatását alcímek szerint az 5. számú melléklet szerint
határozza meg.

I0.§

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésé e
rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletek-
kel a 6. számú melléklet adja meg.

ll.§

A működési és fejlesztési bevételck és kiadások
2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleget a 7. szá-
mú melléklet tartalmazza.

Létszám meghatározása

12. §

A Képviselö-testület az intézmények létszámkeretét az
alabbiak szerint határozza meg:

- Polgármesteri Hivatal; 18 75 álláshely;
- Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-

szeti Iskola: az általános iskola: 18,2 pedagógus és
7 5 technikai, a zeneművészeti tagozat: 7,5 pedagó-
gus álláshely 2009. augusztus 31-ig;
Pilisborosjenői Missziós Ház, Alapszolgáltatási
Központ: 2,75 álláshely;

- Védőnői Szolgálat: 1 álláshely;
- Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda: 9 óvodape-

dagógus és 9,75 technikai álláshely;
- Reichel József Művelödési Ház és Könyvtár: 3 állás-

hely.
Tartalék meghatározása

13. §

A Képviselö-testület az Onkormányzat
a) általános tartalékát 30 000 e-Ft összegben
b) céltartalékát 5000 e-Ft összegben hagyja jóvá.

14. §

Az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az előirányzatok közötti és lólszámkeretck kozötti
óvközi átcsoportosítás jogát a polgármesterrc átruházza.
Az átcsoportosításokról '/í-évenként a polgármester a
Pénzügyi és Közbeszcrzési Bizottságnak beszámol és az
csetleges költségvetési rendelet-módosítást az Aht. Ren-
dtílkezése szerinti határidőn belül a Képviselő-testületnél
kezdeményezi.

15. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Küller János s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztenv Anikó s. k.

jegyzö

Pilisborosjenő Község hirdctőtáblaján törtent kifüg-
gesztéssel 2009. március 13. napján.

Pilisborosjenő, 2009. március 13.

Keresztény Anikó s.k
ip. o-v^n
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alambos Ferenc epízódja
Otéves hivatalos kiküldetése Egyiptomban

(1968-1972)

KözségünJí egyik lakója családjával együtt öt évet töltött hivatalosan
Egyiptomban. Bejárta egész Egyiptomot Alexandriatól-Asszuanig, a Magyar
ÁŰam által értékesített Nflusi tolóhajók átadását végezte. Több százszorjárt
a Eleopsz-Khefren-Mykerinus Pü-amisoknál, azok lábánál fekszik a híres
Szfinx. A kintléte alatt többször látta a Piramisoknál a Hang és
Fényjátékokat, melyek éjszakai előadások voltak, narrátorok bemondásaival
szüiezve. Az előadások arab, angol és német nyelven hangzottak el, melyet
lejegyzett. Ez az emlék 40 éve porosodik szekrényében, ezért úgy gondolta,
hogy megosztja Onökkel ezt a csodálatos történetet a helyi újságban, foly-
tatólagos közlésben.

^

Hang- és fényjáték
(Gízai piramisok)

III. rész

I. Narrátor -

A fáraó uralmának vége. Az ural-
kodó halott és most a völgyből a
temetésí szertartás szomorú mo-

raja hallatszik.

II. Narrátor

A fáraó fakoporsójában pihen,
melyet arany és drágakövek éke-
sítenek. A szertartás az alsó

templomban befejeződött. A te-
metési menet a sírhoz közeledik,

melyet hercegek, magas rangú hi-
vatalnokok és papok vesznek kö-
rül. A szarkofng kósz a sírkamra
belsejében. Minden kész, hogy a
halott uralkodó átlépje a tavat,
mely a másvilágba vezet. Elhelye-
zik az utolsó követ, mely után
senki sem ismeri többé a bejárat
helyét. A főpap végsö búcsút
mond: "Nos Király, eltávoztál tö-
lünk, de nem haltál meg, örökké
élni fogsz. Lclked hamarosan
visszatér. Bárha alszol felóbrcdsz

majd, a halhatatlan csillagokba
lépsz, az soha nem tűnik cl."
Imádkozok: Jaj, jaj! Sírjunk, ke-
seregjünk szüntelcnül. O dicsősó-
ges utazója a végtclcnscgnck,
már nem vagy rab.

Narrátor -

Es óvezredcken át dinaszlia, di-
nasztiát követctt. De az ókori

Egyiptom minden uralkodója
között e fíatal fáraó és költő,

Amenophis utóda volt a leghí-
resebb.

II. Narrátor -

A civilizáció a maga fénykorá-
ban lépésről-lépésre déli irány-
ban terjedt, győzelmes úttá téve
a Nílus völgyét a virágzással és
békés élettel. A tudás fákjája
Mem-phiszből-Thébába haladt
tova.

Női hang -

Nagy töprengő szemek, hatal-
mas test éslányoslágyság: ez az
crős ifjú, aki minden hatalom-
mal felruháztatott, Thébában

élt, hogy saját városára leljen.

A,
-\)

., ^\ ^\^
,
f'" ;. '-.'"".

?- /^-

Elutasította Amon Istent és saját
Istenét Atont imádta. Nevét is

feladta, hogy újat válasszon.
Ehnaton vele a királyi feleségeket
körülvevő fal leomlik. A fátylak
eltűnnek és ajövő századok népei
gyönyörködnek Nofertitit kecse1.

alakjában. Ehnaton oldalán állt
az új hit megteremtéséért folyta-
tott küzdelemben, melynek ő ma-
ga a kifejezője. Sugárzása ösztö-
nözte a szobrászokat. Szépségé-
nek képzelete kőben jött el hoz-
zánk.

EIső történet -

Harminc éves és halott, 3300 év-
vel ezelőtt... mondta el az általa

írt imát, melyben Istenét dicsőí-
ti.

Narrátor -

Utódját, Tutankhamonnak hív-
ták. Nevének megválasztásával aí:
ősi hagyományokat követte. Húsz
éves sem volt, amikor 6 éves ural-

kodása után meghalt. De 3000 év
sem feledtette el szépséges ifjú
arcát, sem azt a mérhetetlen kin-

cset, amely a királyok völgyében
befejezetlen sírjában körül vette
őt. Ma a világ csodálja a kincse-
ket.

(az cpizód befejező része a kővet-
kező számban jelenik meg)
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A 14. BORFESZTIVÁL
ésa

24. BORVERSENY
Pilisboro^enőn és

ürömön

Az Ezüsthegyi Gazclák Egyesülcte
nagy társadalmi támogatással 2009.
április 17-19-ig megrendezte a ha-
gyományossá vált BORVERSENY-
BORFESZTIVÁL rendez\'cnyet.

Ebben az évbcn 139 bormintával

neveztek a gazdák. Hírcs. ismert
borbírák minősítették borainkat. 17
arany, 34 ezüst és 39 bronz fnkoza-
tott ítéltek.

Idén a borversenyre nem csupán a
helyi borok neveztek, hanem 5 borvi-
dék borai jelentkeztek. Itt voltak az
egri borok; gyöngyösi borok; ezúst-
hegyi (helyi) borok; szekszárdi borok
és a villányi borok képviselői. Lehe-
tőség volt három tájegység bikavérét,
vagy 5 tájegység kékfrankosát egy
helyen megkóstolni. Vasárnap dél-
után a fesztiválon több mint 200 lá-
togató 14 borosgazda borait kóstol-
hatta meg.

Az Ezüsthegyi Gazdák Egyesüle-
tének minden tagja megköszöni a tá-
mogatók, a résztvevő gazdáknak és
nem utolsó sorban a borkóstolók-
nak, hogy véleményükkel gazdagí-
tották tapasztalatainkat, és ajánlása-
ikat figyelembe véve továbbra is
azon leszünk, hogy tájegységünkön a
szőlő és borkultúra zászlóvivői le-
gyünk.

Tisztelettel: Meggyesi János

nwi későí Ezwl a félkiáltássat fogott öaszR
Pilte-boro@|enő néhány poigéra, hogy mentse a menthetőt
és öR82@gyC|teR a még Irttlhet&dokumentumokat, tárgya-
kat.

Egy valwtíre vsdó hetytörténeti gyűjteményben meg-
temerkedheünik a tetepüiés természeti kömyezetévR!,
földlörténrt és ttrténrtr múlljM. LéthaAjnk atór másolat-
laan cfclwsteket, jó ^elben az első hllsteR emNEte, ma-

blzonyos Nrtotoswétee, vagy p(. pecsétd<et,
vagy azoknA tenyomgÉA. eseU^ az e^yházból fennma-
r@dt, a gyWws^fe voneAozó lárgyait. tgy akár számadá-
si könyveket, vagy anyatönyvN<@t, azaz solí-sok érdekes
kincset.

Nemcsak a múzeumok és kiáfftótermek őrtznek,
vagy muíatnak bR múlNdéző dolíymsnlumöt^t, értékes
tárgyakst, hainem igenis a szekrények mélyén, a padláso-
kon és a pineéteben, az álltempotgérok házatoan asteal
több Ifyen wn. Az tnég kütön nem ért, hogy N1 a Wepdtés
tekosal tisáátoan vannaM azztí, hogy hQJ élnet. Mk, és mi"
tyen körűhnén^k szölőhelyütön, ta-
kóhelyuntwi.

A feözaég tekosatnaN tírtoNában lévő régl tenyteép^
tabló, v^y twél, Csetleg m^R fráa* ttrgy naR twcset j8-
terrthsí @gy Rutóó szén^ra. Ötysnok eatíe, rrt>< a nyltott
Rönyv, bepitorrtte jetent a möltba. Ezért tontosnak tertom
a helytörténetí ^űj^emén^tot.

Kérwi a lalv tiitóit, f'tefcet é& n^yokN, hogy c^as-
lakozzanak Rhh@z a mozoatomhoz, és §Rgftsék a gyíl|(Ő, U-
!Rtv@ fetóáró munkánNat.

MolnófZoién

HÖVID HlHEK RÖVID HÍREK RÖVIDHÍREK

Gratulálunk!

- Mikus Adrienn II. helyezést ért el a III. Országos Zene-
iskoiai és Szakközcpiskolai HÁRFAVERSENYEN.

- Horváth Levente gitárszakos hallgató (felkészítő tanára
Peltzer Ferenc) a 2009. évi Országos Gitárverseny I. he-
lyezettje lett!

- Bronzminősítés! XVIII. Országos Weöres Sándor Gyer-
mekszínjátszó Találkozó Pest megyei Bemutatóján Lu-
das Matyi, avagy a libák gágogása.
Fazekas Mihály azonos című művét átdolgozta László
Tibor.

Rendezte: Bcreczkiné Szendrey Eva

Előadják: a Szcleburdiak, a pilisborosjenői Reichel Jó-
zsef Művelődési Fíáz és Könyvtár színjátszói.
A Kcrckes Majálison május 16-án megtekinthető lesz, a
Tájház színpadán az előadás!

7MÉRFÖLDES CSIZMÁVAL HETED 7 ORSZÁ-
GON MESEVETÉI.KEDÖ megyei döntőjebe jutott
csapatok április 24-cn Pilisvörösváron vetelkednek.
Csipctcsap. it tn^jai: Csapó Boróka; Okrös Zsófia;
Szklil'a Elena; Vad Petra.

Szorgos Netiulók: (.'hovanetz Tímea; Czigány Rebeka;
Jasz Márk: Laszló Duminik.

PIIJSROROSJKNŐ FELIRATÚ PÓLÓ, régi pecsétle-
nyomatt. il incgvásarolható a könyvtárba.

RÖVID HÍHEK RŐVID HÍREK RÖVIDHÍREK
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nyüt
Püisborosjenőn
az

Egészségházban.

Gím: 2097 Rlisborosjenő,
FőútlS.

^fen: 06 2R ̂ -2S 
loMs0620<l4-185

LSM/
EMPÁTIA
Otthoni Szakápolási
és Hospice Szolgálat
Labordiagnosztika

Szolgáltatások: TB. által fínanszírozott, beutalóval iiigye-
nesen igénybe vehető laborvizsgálatok.
Térítés ellenében: magán laborvizsgálatok.

Pilisborosjenő, Fő út
Kínálatunk: tégla, cserép, szigetelő-

anyagok, betonelemek, cement,
mész, homok, sóder, termőföld, stb.

Gáz-cseretelep!
Konténéres és teljes körű
szállítás, kedvező áron!

ifon: 06-30-9-342 838

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7-9 óráig
Időpont előjegyzés alapján
7-9 óráig
Időpont előjegyzés alapján

Időpont egyeztetés: személyesen, ületve az alábbi
telefonon: Majemé HorváthAmta 06-70-528-81-28

Hetfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtok:

Péntek:

2008. ebruarl-jeto
ÜRÖMÖN ÉS PILISBOROSJENÖN

sürgosségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől-péntekig

8-tól12óráig
12-tól18óráig
8-tól12óráig
12-tól16óráÍg
16-tól18óráig
8-tól 14 óráig
14-tól18óráig
8-tól 14 óráig
14-tól 18 óráíg
8-tól11 óráig
11-től12óráig
12-tól14óráig
14-től18óráig

Dr. Fehér Eszter
Dr. Kovács Levente
Dr. Horti Szilvia
Dr. Gelencsér Tamás
Dr. Fehér Eszter
Dr. Fehér Eszter
Dr. Horti Szilvia
Dr. Gaál Gabriella
Dr. Fehér Eszter
Dr. Kovácslevente
Változó
Dr. Gaál Gabriella
Dr. Gelencsér Tamás

Uröm, Orvosi rendelö tel.:
Pbjenő, Orvosi rendelő tel.:
Uröm, Orvosi rendelő tel.:
Uröm, Orvosi rendelő
Uröm, orvosi rendelő

Uröm, Orvosi rendelö

tel.:
tel.:
tel.:
tel.:
tel.:

Uröm, Orvosi rendelö tel.:
.
bjenő, Orvosi rendelő tel.

Uröm, Orvosi rendelő tel.:
tel.:

Uröm, Orvosi rendelő tel.:

350-224
336-3
350-224
350-224
350-224
06 30 352-2047
350-224
06709405919
350-224
: 336-308
350-224
06 70 9405919
350-224

1-2^ foiiiiáig, plafos,

danis, billcnos aufokkal:

www. c<iiifrolcx|ircss. In

cl:
2 Slí^ 3^

HiRMONDO
FELNÖTTRENDELES 2008. JANUÁR 1-JÉTÖL
ÜRÖM ORVOSl RENDELÖ, Doktor u. 21. lel. : 350-224

Dr. Fehér Eszter Dr. Horti Szilvia Dr. Gelencsér Tamás
Hétfő: 08. 00-12. 00 16. 00-19. 30 12. 00-16. 00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-12.00 12.00-16.00
Szerda: 11. 00-14. 00 14. 00-18. 00 07. 00-11. 00
Csütörtök: 14.00-18.00 08.00-11.00 11.00-14.00
Péntek: 07. 30-10. 30 11. 00-14. 00 14. 00-17. 00

Fekvö beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Nyitva tartásunk: Minden nap
16-19 óráig. Jelenleg 10-12 állandó
taggal muködünk, de szívesen várunk
új klubtagokat. Onállóan szervezodo
gyerekcsoportoknak biztosítjuk a helyi-
séget, segítünk programjaik szervezé-
sében.

Gyerekek! Ha ötleteitek megvalósí-
tásához segítségre van szükségetek,
vagy csak egy helyet kerestek, ahol
együtt lehettek (csocsó, pingpong asz-
tal van), keressétek Jövő Jenot!

Segítőket is várunk, akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy a falubeli gyere-
keknek rendsz^resen vagy eg^'-egy alka-
lommal programokat szervezzenek!

Az ügyeletet február és március és
április hónapban Csuti Krisztina, a
Munkaügyi Központ által támogatott
alkalmazottunk, Jenei Gyöngyi önkén-
tes, Szecsányi Bertalanné, Eszter védő-
nő, kuratóriumi tag és Klinger Magdol-
na látták el.

Továbbra is rendszeres segítőnk, fo-
lyamatosan felújítási munkákat végez
Omar Saad, aki szintén kuratóriumi
tag.

Rendkívüli programunk volt márci-
usban és áprilisban:

2009. 04. 04-én megint bolhapiacon
cserélhettünk, árulhattunk, vásárolhat-
tunk. Köszönjük Csányi Mártának és a
nagycsaládosoknak a szervezést és a fi-
nom süteményeket!

2009. 04. 07-én kezdődött Csuti
Krisztina vezetésével "szemétvadászat"
akciónk. Felnőtt segítőnk volt Tarjányi
Szabolcs, akinek közremuködésével a
Saubermacher Kft-től négy szelektív
gyűjtőt is kapott alapítványunk. Első-
ként a faluban fémhulladék-gyűjtővel is
rendelkezünk. A Missziós Ház udvarán
- Pilisborosjenő, Iskola u. 2. - mcgtalál-
hatók és használhatók a gyujtőedények.

2009. 04. 19-én kirándulni és fényké-
pezni mentünk az Egri Várhoz és túráz-
tunk a környéken. Vezetőnk volt Paksi
Imre alapító, a fényképezés technikáját
tanította Kiss Dávid fotós. Kísérők:

Csuti Krisztina, Klinger Magdolna.
2009. 04. 25-én DISCÖ-t rendez-

tünk.
Elkezdtük a termek festését, az ajtók

és ablakok mázolását, mosogatót és víz-
melegítőt építettünk be. Külön köszö-
net illeti Szucsics Laszlút, aki a vízveze-
ték-szerelési és -beépítési munkákat
önkéntesen ajánlotta ícl.

Rendszeres programjaink májustól:
Kedden délelőttönként 10-11-ig

Csiribiri-tornát tart Szabados Enikő
1-3 éveseknek.

ü

//

Pilisboposjsnő A!a

Kedden délutánonként Grülling
Zsuzsanna Tündértáncot tanít 4-5-ig
óvodás és kisiskolás korosztálynak.
Várjuk még érdeklődő kislányok je-
lentkezéset!

Szerdán esténként 7 órától Övári
Anna írónővel beszélgetünk az óletról,
egészséges döntéseinkröl, aggodalma-
inkról, kommunikációs nehézségekről
és még sok érdekes témáról.

Tovább folytatódik kézmuves foglal-
kozás-sorozatunk. Még mindig lehet
csatlakozni. Nyáron kiállítást rende-
zünk az elkészült muvekből.

Baba-mama klub működik minden
szerdán 10-13 óráig Szecsányi
Bertalanné, Eszter védőnő vezetésével.

A vasárnap délutáni angol klub a
Legyező cukrászdában tartja összejö-
veteleit, 5-7-ig. Vezetője Omar Saad.
Kötetlen beszélgetés keretében frissít-
hetik fel angoltudásukat az érdeklő-
dők. A részvétel ingyenes. Váruk min-
dénkit szeretettel!

Bevételek
2009. 01. 21 Alapítvány számlájáról kivét: 20.ÖOÜ Ft
2009.02.Ü5 Költöön Klinger Magdolnától: 62.600 Ft
2009.02. 12 Alapítvány számlájáró] kivét: 62.600 Ft
+ Adomány Klinger Magdolna: 2.400 Ft
2009.03.04 Kölcsön Klinger Magdolna: 20.896 Ft
2009.03.06 Kölcs. Klinger Magdolnától: 101.040 Ft
2009. 03. 12 Alapítvány számlájaról kivét: 30. 000 Ft
2009. 03. 25 Alapítvány sramlájáról kivct: 30.000 Ft
2009.03.25 Adomány Klinger Magdolna: 1. 196 Ft

Osszesen előző havi maradékkal: 367.641 Ft

Egycnleg: 40.000 Ft

Uzenetet küldhetnck nekünk ajovo-
jeno@gmail.com e-mail-címre.

Pénzbeli támogatásra továbbra is
nagy szükségünk van cs köszöncttcl fo-
gadiink kisebb összegű adományokat is.

Sárga csekkct tudunk adni a befizc-
téshez.

Számlaszám: 65700093-10135804
Címünk: 2097 Pilisborosjenő, Iskola

u. 2.

Jóga tbglalkt)zás indftását tervezzük,
csütortökön délelőtt vagy délután igény
szeriiit. Erdeklődők az alabbi számokat
hívhatják: Csuti Krisztina: 06-20-803-15-
89, vagy Kéri Mónika jóga oktató: 06-
30-999'-'56-40.

Szeretettel várunk mindenkit követkew
programjainkra:

2009.05.22-én, pénteken 18 órától Hor-
váth Levente és Bánki Lénárd játszik
akuszlikus gitáron a Jövo Jenfí pincében.
Jav., blues, bossa rwva...et cetera. A belé-
pés ingyenes, büfé lesz.

2009. 06. 06-án, szombaton este 6 órától
a Jövó'Jeno Alapítvány egy éves fennállá-
sát ünnepeljük, a pályáwti pénzbol lezaj-
lott kézmuves foglalkozás-sorozat munkái-
ból késwlt kiállítást szeretnénk megnyitni.
Zenés-táncos rendewny lesz. Fellépnek
hastáncosok, versenytáncosok, hip-hop
táncosok és az ifildub tánccsapata. As, élo-
íenét Windisch Lászlóék szolgáltatják.
Részletes program késffbb a swrólapokon,
jegyek elovételben lesznek kaphatók.

2009. 07. 06-10-ig nyári tábort terve-
wnk. Tematikus tábor lesz, érdekes prog-
ramokkal, tevékenységekkel. Kérjük a szü-
loket, hogy ha igényt tartanak gyermekeik
táboro'atatására, jelentkezzenek nálunk a
résdetek megbeszélése érdekében!

Az alapítvány pénzügyei - a számla-
egyenlegen megjelenő összegeken felül-
a következőképpen alakultak:

Házipénztár 2009. január-március
Elozó' havi maradék: 36.909 Ft

Kiadások
2009. 01. 22 Utikts. a nemzeti Múzeumba: 7.470 Ft

2009.01.23 Festéshez anyagok: 5. 105 Ft
2009.02.05 Porszívó: 19.900 Ft

2009.02.05 Munkabér C'suti Krisztinának: 62.600 Ft

2009.02.13 Festéshez anyagok: 9.620 Ft
2009. 02. 18 Visszafiz. alapítványi számlára. 65. 000 Fí
2009.02.25 Utiköltség a Várba: 7.800 Ft

2009.03.04 Festéshez anyagok: 7.910 Ft
2Ü09.U3.06 M.bér kifiz. Csuti Krisztinának: 101.040 Fl

2009. 03. 25 Vízszerelcsi munka díja: 20. 300 Ft
2009.03.31 Kölcs. kivét. Klinger Magdolna: 20.89h Ft
Osszesen: 327.641 Ft

GYERTEK A KLUBBA RENDEZ-
VÉNYEINKET FIGYEUÉTEK A
PLAKÁTOKON!!!

(Kérem, hogy akik szcretnének adó-
igazolást kapni, az átutalásra mindig ír-
jak rá nevüket, és adják mcg nekem a cí-
met és adószámot, melyre az igazolást
kiállíthatom!)

Klinger Magdolna
kuratóriumi clnök

Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (III. 13.) sz. rendeletének MELLEKLETEI

Ct'MREND
Fő cim Al cím Cím/Alcim neve

1

1

2

3

4

5

6

7

2009. évi

Fö cím

221115
221214
552312
552323
552411
552411
701015
751153
751153
751164
751175
751757
751845
751878
751966
801115
801214
801313
805113
851242
851297
851967
852018
853233
853244
853255
853266
853311
853344
901116
902113
921815

Mód ei.

Pol ármesteri Hivatal

N közi Onhonos voda
r ekN köziOtthona

Muvelődési Ház
Német Nemz. AH. és Ala f. MOv. teko/a
Onkormán zat 1 az atási tevéken sé e

Kisebbs / nkormán zat
Hivatali tevéken s ek
L kiadás

vodai étkeztetés
Munkahel i vend látás

Sa'átva béreltin atlan hasznositása
Onk. Int.ellátó kis it6 tevéken s
Intézmén i va on működtetése

Város és közsé azdálkodás
Onkormán atok elszámolása

teto/a eű.

VédSnöiszol álat
Allate észs ' O i tevéken sé

Körzetiházi ondozószol álat
Szociális éfkeztetés

Családs ítés
Eseft' énzellátás
Rendszeres mellátás

Szenn vízelvezetés és kezelés
Tele üléshulladék
Onk,. teladatra nem tervezhető

költségvetés
alcimek és kiemelt

Me nevezés Bevétel
Osszesen

Könyvkiadás
La kiadás

vodás . ét

G ermekétk. Iskola

M.hel i vendé I. voda
M. hel i vendé l. lskola
Sa'át v. b. in atlan
OK. i . tevéken s

Onki tev Hitel
Német kisebbs. K
Né szavazás

Ok.int.ell. kis.sz.

Város és Közs.
Közvilá itás
Onk felad nem terv.

vodai nevelés

Ált. lskola n. rendsz. o.
Ala fokú műv.okt.

Na közi otthonos ell.

E észsé ház

Védönöi szol
Iskola eü

llateü,. tev.
Körz.házi ondozó

Családse ités
Szoc. étkezés

Na ali szoc.

Rendsz.. énzell

Eseti énzellátás

Szenn íz elvezetés

Tele ütés hull
Müv. H. tev.
Pol ármest. Hiv. össz.:

43
240

7362
6748
4037
1 738
2268

19082
182681

1 450
560

o

75
o

321 353
o

o

2390
o
o

3665
148

o

50
o

1 346
1 102

o

o

84
o

3080
559 502

1. SZ.

azdálkodási

részben őnálló

részben önálló
részben önálló

részben önálló

melléklet

kör

önálló

Bevételek

vezése

Pol ármesteri Hivatal
Intézmén i működési bevétel

Kisebbségi Onkormányzat
Osszesen:

Onk. sa'átos műk. bevételei
- Hel i adók

2/a melléklet

Őnkorm.adatok eFt-ban
Osszff

- SZJA hel ben maradó része
- SZJA kie . adóeröké essé
-Gé arműadó

- Sajátos bevételek
Működésl bev. összesen:

m.

Felhalm. és tőke "elle ű bevételek
Normatív állami hozzáarulás
Köz ontosított tám.
Kie . tám. közokt. feladat
Kie .tám. ov. ótló feladat
Népszavazás
Ktsgvetési tám. összesen:
TB-tőlátvett énzeszk.
Atvett pénzeszközök
Pénzforg. bev. összesen:
Hitelfelvét
Mindösszesen:

előirányzatok szerinti bontásban, adatok eFt-ban

Intézm. Ok.. sa'átos

mük. bev bevétele
43

240
7362
6748
4037
1 738

2268
18 142

o

1 450
o

o

75
o

o

o

o

2390
o

o

o

o

o

50
o

1 346
1 102

o

o

84
o

2580
4

o

o
o

o

o

o
o
o

o

o
o
o

o

o

173028
o

o

o

o
o

o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

173028

Felhalm, Vé l.átvet OK.kvetés
bevétel énzeszk támo atás

o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

940 O
o o
o o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

O O 560
o o
o o
o o

o
o
o

10022 O 138303
o o
o o
o o
o o
o o
O 3665
O 148
o
o
o
o
o

o

o

o

o

O 500

o

o

o

o
o

o
o
o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

10962 4313 138863

2. sz.

Intézmén
finansz.

o

o
o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o

o

o
o

o

o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

48205
1450

49655

72360
74188
4980

20000
1 500

173028
10962

125133
11977

543
650
560

149825
3665

648
376 821
182681
559502

melléklet

Hitel

o

o

o

o

o

o

o

o

182681
o

o

o
o
o

o
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
.t R8
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2009. évi Kt v.

Szakf. M nevezés

Hivatali tev
221115 Kön kiadás
221214 La iadás
552312 vodás .étkeztetés
552323 G ermekétk. Iskola
552411 M. hel i vend I. voda
552411 M. hel ivendé l. lskola
701015 Sa'átv.b.in atlan
751153 Onk. i . tevéken
751153 Onk. ) . tev. Hitel
751164 Német kisebbs. OK
751175 Né szavazás
751757 k. intell. kis. sz.
751845 VárosésKözs. .
751878 Közvilá itás
751966 nk felad nem terv.

801115 vodainevelés
801214 Ált.lskola n. rendsz.o.
801313 Ala fokú mQv.okt.
805113 Na közi otthonos ell.
851242 E észs ház
851297 Védőnöiszol álat
851967 Iskola észs O
852018 llat észs ü 'tev.
853233 Körz. házi ondozó
853244 Családs ítés
853255 Szoc. étkezés
853266 Na ali szoc.
853311 Rendsz. nzell
853344 Eseti nzellátás
901116 Szenn fz elvezetés
902113 Tele ülés hull.
921815 Müvelödési Ház tev.

Mód ei. Po rmest. v. össz.:

2009. év ktav rendelet

Kiadás
összesen

o

o

1 279
8036

13431
1 938
1 243
2268

268716
o

1 450
560

3654
3640

12616
o

51989
72078
24285
8302
1 740
6030

74
435

1 974
3274

74
6497

18210
2931

10414
14983
16709

559502

Személyi
.

uttatás

o

o
o

2428
o

o
o

54623
o
o

356
2667
3078

o
o

36351
50263
16382
5867

780
4184

o

1 159
o
o

3117
o

o

o

o

7237
1884 2

Munkaa
árulék

o

o
o

731
o

o

o

16558
o

o

70
751

o

o

10998
15305
4940
1 759

204
1 337

o

357
o
o

946
o

o

o

o

2388
56344

4. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások, előirányzatok cimenként és célonként

2008
Terület rendezési tervek
Uté ítés
Bécsi úti alo átkelo, "árda stb.
F6 út 59. felú'ftás
Faluköz ont kialakítás
Járda felú'ítás
Ovodai erm.étk. étellift
Szenn ízelvezetés OMS,stb.
Műv. Ház tev
AT vásárolt ü számtechn eszközök
E éb é ek berend felszer vásárlása
Intézm beruh besz árba beszám Afa
Felú'ítások besz. árba beszám. Afa
Mük célú e. tadás non-profit

2009. évi ktgv.

szervnek

S. sz.
Azönkormán zat által átadott támo atások

s. sz. Kiadási 'o cím

6000
80293
5000
6707

12000
4000
2000
4810

200

17659
5 141

143 810

melléklet

Adott tám.

2 fő orvos támo atása tisztitószer vás.
Katolikus e ház
Református e ház

Ma ar dalkör
Nemzetisé i klub Deutschklub

Pol árörsé
S ortkör
TOzoltó e esület
Fehér Kereszt
Ta dí'ak

Lo o édia

Borászok
GYEA

zesen

NK támo atás llami
NK támo atás nk.
Tém. rtékaklad.tám
Pol órmesterl Hlv össz.

.fol sftása

96
1800
200
400
400

1800
600

2200
600

1270
548
100

o

10014
650
800

1450
11464

Kladósok
Dologi Mükc Ellátottak Beruházás Felujitás
Kiadás .Átad uttatása ésÁfa ésÁfa

0000
1 279 0 0 0
6036 O O 2000
10272 000
1 938 0 0 0
1 243 0 0 0
2268 O O O

3. SZ.sz. meltéklet

> Afabef Tartalék

o

o
o

o
o

o

o
12871 11464 0 109552 27248
0000 o

1081 119 0 0 250
134 O O O
236 O O O
562 O O O

12616 000
0-0 O O

4640 O O O
6510 O O O
2963 O O O

676 O O O
756 O O O
509 O O O

O 74 O O
435 O O O
458 O O O

3274 O O O
746 O O O

2434 O O O
O O 18210 O
O O 2931 O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o

o
o

o

o

84 O O 4810 5520
14983 000
6884 O O 200

o

o

95888 11657 21141 116562 33018

S009. 6vi költségvetés

751164 NN

1244 E ébé ftmén ekfelúftása
12442 E ébé felu'ftás Tá'ház

131411 AT ü . számtechn. eszk. felú'Kása

1812 Felú'ftások besz. árba besz. fa

o

o
o

o
o

o
o

1400
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

1400

o

o
o

o
o

o
o

35000
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

35000

e.számú melléklet
2009

38125Műk. c. énzeszköz átadás non- rofit szervnek

5432 Irodaszer n omtatván beszerzés

54323 Festék fén másolóhoz
54421 Kön beszerzés
54422 Fol óirat beszerzés

54423 E éb információ hordozó
54721 Szakmai an a
54722 KisértékO tár i eszköz és szellemi termék

547221 Kisebbsé kisértékü leltározandö
54921 An a beszerzés
54922 rubeszerzés

54

55121 Nem adatátvitelü távközlési dfak
551211 Telefonkárt a
55223 Szállitási szol áltatások
55224 Gázener ia szol áltatás dí a
55225 Villamosener ia szol df'a

55227 Vlz és csatoma dl ak
552282 Gé karbantartás

55229 E éb üzemeltotési,fenntartási szol
5562 Pénzü 1 szol .

55

56121 Vásárolt termék és szol fa
56223 Re rezentáció
56224 Reklám és ro a anda kiadások
5642 Szémlézott szellemi tevéken é tel'esit

56 Jólétl > rt és kultur 11> kladésok

57223 KOIönféle adók dl ak e éb befizet
57 K ön éle ktadások és betlzetések

46525 Felhalm célú támo ért bev önk Kv szerv

91121 AT bevétel kisebbsé i nk
91321 Szol dlatl lakésban lakók rezsi Kt
91322 Kisebbsé i nk témo atás bevétele

1 1< Rövid leáratu bankbetétek után ka tt karrlat

210

40
119
369

20

30
20
10

25

105

30
60

130
60
30
15
25
25
25

400

101
260
200

561

15
15

650

800

/

Intézmén 'mOködésibevételek levonvaafelhalinozásiAFA
visszatérűlések, értétesített ' eszközök és immateriális 'avak
AFA-a
Onkonnán atok 'átosmöködésibevételei
Onkormán atokkö etésitá atásaésátenedettszeméi

J. sz. meléklet
MOködésiés 'lesztésibevételekéskiadások 2009/2010/2011

2009. éwe 2010, évre 2011, évre

47949 55141 63412
93860 107939 124130

217471 250092 275101
500 575 633

5173 5949 6544

45881 52763

54413
410834 474109 522583
195331 207341 228075
57526 61977 68175

97289 107018 117720
23326 10207 11228
1450 1595 1755

O 23255 25581

MOködés célú nzes^köz áhétel államháztartáson kivulrSI
Tám atásértékümOkoáéibevétel
Továbbadási lebon olitási célúmuködésibevétel
Miködési célú kölcsönök visszatérölése, i én vétele
Rövidle'áratúhitel
Rövid learatú ért irok értékesítése, kibocsátása
Muködésicélúelózöévi nzmaradván én vétele
MOkodésicélúbevételekösszesen:
Szemé "uttatások

Munkaadótterhetö'árulékok
Dol ikiadásokés ébfo ókiadásoktevonvaazértékesített
tá eszközök, iinmateriális 'avak utáni AFA befizetés és
kamatkifizetés
Mökodésicélú nzeszközátadásáh-nkívülre, ébtá atás

Tá atásértékömOködésikiadás
Továbbadási lebon olitási célúmüködésikiadás
Ellátottak nzbeli'ultatása
Működési célú kölcsónók n ú'tása és torlesztése
Rövidl'áratúhitelvisszafizetése
Rövidle'áratúhitelkamata
Rövidleáratúért írokbeváltása, vásáriása

T. számúmelléklet
MOkodésiésf lesztésibeiétetekéskiadésok 2009/2010/2011

Onkormán zatok felhalmozási és tóke'ell O bevételei
Onkormán atok sa'átos felhalmozási és tóke bevételei
Fe'teztésicélútá atások
Felhalmozási célú nzeszközátvétel államháztartáson 'mM
Tá atásértéküfelhalmozásibevétel
Továbbadási lebon olítási célúfelhalmozásibevétel
Beruházási és felú'itási AFA visszetérúlése
ErtékesiteUtár 'eszkazökésimniateriális' vakAFA-'a
Felhalmozási célú kolcsönök visszatérülése, ' én vétete
Hosszúleáratúhitel
Hosszúle'áratúérté Irokkibocsátása
FelhalmozásicélúelózOévi nzmaradván i én vétele

374922 411393 452534

2009. évre 2010. évre 2011, évre

10022 11525 12678

1368W 150480

FelhatmozásikiadásokAFA-val ütt
Felú'itásikiadások F-val 'tt
Ertékesitett tár ' eszközök és immateriális' vak utáni AFA befe
Felhalrozási célú nzeszközátadás álamháztartáson kívülre
Tám tásértéküfelhalmozásikiadás
Továbbadási lebon litásicélúfelhalmozásikiadás
Felhalmozási célú köteönök n" ása és törtesztése

Hossziile'áratóhitelkamata
Hosszúle' túérté irokbeváltása

Tartalékok
Felhaliwaási célú kiadások összesen
Onkomián tbevéteteiösszesefi
Onkonnán tkladteiösszesen

148668
116562
33018

35(100
184580
559502
559502

194270
128218
36320

92448
256986
668379
S68379

165004
141040
39952

54061
235053
687587
687587

Pilisborosjcno Község Onkormányzat Képviselő-
testületének

11/2009. (III. 27.) Kt. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló

a 20/2003. (XII. 15. ), 12/201)4. (III. 15. ) 24/2004.
(IV. 06. ), 29/2004. (V. 15. ), 40/20()4. (VIIf. 15),

5/2005. (III. 15), 6/2006. (IV. 20. ), 11/2006. (VII: 13)
1/2007. (IV. 4.) és a 6/2008.(V. 9. )Kt. rcndeletekkel

módosított

14/2003. (VII. 15.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képvisclő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdésébcn kapotl felhatalmazás alapján
a többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtásá-
ra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
14/2003. (VII. 15. ) Kt. rendcletet (továbbiakban: R. ) az
alábbiak szerint módosítja:

1..

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Aktív korúak ellátása

8. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munka-
erö-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részé-
re nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására való jogo-
sultság megállapítása ügyekben a hatáskör gyakoriója a
jegyző.

(2) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vo-
natkozó kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális el-
látások igénylésének és megállapításának, valamint folyó-
sításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti e célra rend-
szeresített nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csa-
tolni kell a nyomtatványon feltüntetett igazolásokat.

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság feltét-
eleit, az ellátás összegét a Szt. 33-37/G §-ai állapít-
ják meg.

b) Ncm állapítható mcg aktív korúak ellátása, illetve
a megállapított ellátást meg kell szüntetni a Szt.
34. §-ban foglaltak, valamint a Szt. 37/F. §-ban fog-
laltak szerint.

Rendszeres szociális segély

8/A. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult sze-
mély, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve,

hogy a családban élő gyermekek valamelyikére te-
kintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondo-
zási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és
a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek. ] nem tudják biz-
tosítani,

rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti

szcmély (a továbbiakban: jogosult) a rendszeres szociáiis
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segély megállapításának, folyósításának feltételeként a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, mint a telepü-
lési önkormányzat által kijelölt szerwel köteles együttmű-
ködni (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv).

2.§

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Együttműködés eljárási szabályai

9. §. Ajogosultat együttműködési kötelcssége kereté-
ben az alábbiak terhelik:

a) a határozat jogerőre cmelkedósét kövctö 15 napon
belül köteles felkercsni az együttműködésre kije-
lölt szervet nyilvántartásba vctele végett,

b) részt kell vennie a szociális helyzetéhez és mentá-
lis állapotához igazodó beilleszkedést segítő prog-
ram kidolgozásában, és amennyiben szükséges an-
nak módosításában,

c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő
program megvalósítására, a nyilváiitartásba vétel-
től számított 60 napon belül,

d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő program-
ra kötött együttműködési megállapodásban foglal-
taknak,

e)meg kell jelennie legalább három havonta az
együttműködésre kijelölt szervnél,

f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania az együtt-
működésre kijelölt szerwel,

g) ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében
akadályozott, köteles a együttműködésre kijelölt
szervet annak okáról haladéktalanul tájékoztatni,
illetve az akadályoztatás okát 8 napon belül hitelt
érdemlően (pl. orvosi igazolással) igazolni

Az együttműködésben résztvevő szervek eljárása

9/A. § (1) Az önkormányzat és az együltmííködésrc
kijelölt szerv kölcsönösen tájékoztatjak egymást, különö-
sen az alábbi területeken:

a) az önkormányzat a rendszeres szociális segclyt
megállapító határozatot jogerőrc eniclkedésct kö-
vetően megküldi az együttműködésre kijclölt szerv
reszere

b) az együttműködésrc kijelölt szcrv' a beilleszkcdesi
program elkészültéről tájékoztatja az önkormány-
zatot.

(2) A rendszeres tájékoztatási kötelezettscg vonatko-
zik a beilleszkedési program végrehajtásában résztvevő,
közreműködő más szervezetckre.

(3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kötelc-
zcttségci:

a) fígyelenimel kíséri az aktív korúak clláti'isunak
mcgállapításán31 szóló határozalban megulla|iított
határidő betartását. és annak mcgs/egcse eseteii
megvizsgálja a miilasztás okát, továbbá a rendsze-
res szociális segélyrc jogosult sy.emclyt a jogerős
határozat alapján - a Szolgálatnal lörlcnő megjele-
néskor - nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális scgólyrejogosult
szemólyt a beilleszkedést scgítő program elkészíló

sének menetéről, a programok típusairól, az
együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtol számított hatvan napon
belül a rendszeres szociális segélyre jogosult sze-
mély bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzet-
hez igazodó beilleszkedést segítő programot, és ar-
ról a segélyben részesülő személlyel írásban megál-
lapodást köt.

tl) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociá-
lis segélyre jogosult személlyel és legalább három-
havonta személyes találkozás útján figyelemmel
kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak
betartását,

e) legalább évente írásos értékelést készít a beillesz-
kedést segítő program végrehajtásáról, és amcnnyi-
ben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogo-
sult bevonásával- módosítja a programot, illetve az
óves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzot
a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. '

t') jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális scgélyre
jogosult személy együttműködési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget,

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatáro-
zott esetnaplót vezet.

(4) A jegyző kötelezettségei:
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy

esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az ak-
tív korúak ellátására való jogosultságot megállapí-
tó határozatot megküldi a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak,

b) tájékoztatja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatot
- az aktív korúak ellátására való jogosultság meg-

szüntetéséről
- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltét-

eleinek megszűnéséről és a szociális törvény 35.
§-ának (1) bekezdése szerinti együttműködési
kötelezettség előírásáról, f

- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy,
ha a települési önkormányzattal kötött megálla-
podásban vállalja az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megál-
lapodás megkötését a munkaügyi központtal, az
önkorniányzattal kötött megállapodásról.

A beilleszkedést clősegítő program

9/B. § (1) A beilleszkedést segítő programtípusok az
együttműködő személy szociális hclyzetéhez és mentális
állapotához igazodva kiterjed a

a) a Csaladsegítő és Gyermckjóléti Szolgálattal való
kapcsolattartásra

í>) az egyiittműködn személy számára elöírt, az egyó-
ni képességcket fejlesztő vagy az életmódot formá-
ló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munka-
végzcsrc történő felkészülést segítő programban
való részvételre

c) a lcliijánlott és az iskolai végzettscgnek megfelelő
oktatásban, képzésben történő részvételre, külö-
nösen az általános iskolai végzettség és az első
s^akkcpesítés megszcrzesére.

(2) A bcillcszkedóst segítö program tartalmi elemei:
.d) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészí-

tés érdekcben: a motiváció ós kószség fejlesztés,
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képzettség erősítése, ps/icho-szociális megerösí-
tés, egyéni tanácsadás- cselkezelcscn heliil s/.emé-
lyes megerösítés, álláskeresési készségck eríisítése,
pályakorrekciós tanácsadás, képzésbc eljuttatás,
kommunikációs és koiifliktuskc/. clcsi készségek
fejlesztése, mentálhigicnes tanácsadás, szdciális
problémák kezelése/esctkczclós

b) szinten-tartás - karbanturtás - társudalmi integráció
erősítése'. egészségügyi - szociális - meiitális álla-
potot javító, reszocializáció elősegítésc, szociális
csetkezelés, családgondozás, szocializációs, kap-
csolatépítő csoportok, pszichológiai megerósí-
tés/tanácsadás, kezelésbc juttatás, intczmcnyi kap-
csolódás megőrzése,

c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitáci-
ós járadék, gyermeknevelési ellátások. ápolási díj,
társadalombiztosítási tanácsadas, ügyintózés segí-
tése, információnyújtás az ellátásokról és munka-
erő-piaci kapcsolódásokról.

Az egyúttműködési kötelezettség megszegésének esetei

9/'C. § (1) Az együttműködósi kötelczettség megsze-
gésének minősül, ha ajogosult:

a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül nem keresi fel az együttműködésre kijelölt
szervet nyilvántartásba vétele végett, illetőleg aka-
dályoztatása esetén akadályoztatásának okát 8 na-
pon belül nem igazolja hitelt érdemlően,

b) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodó beilleszkedést segítő program
kidolgozásában,

c) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedést segí-
tő program megvalósítására, a nyilvántartásba vé-
teltől számított 60 napon belül,

d) személyében rejlő ok miatt, önhibájából nem tesz
eleget a beilleszkedést segítő programra kötött
együttműködési megállapodásban foglaltaknak,

e) nem jelenik meg legalább három havonta az
együttműködésre kijelölt szervnél,

f) az előre egyeztetett időpontban nem tartja a kap-
csolatot a együttműködésre kijelölt szerwel.

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének
észlelése esetén az együttműködésre kijelölt szerv ajelzést
8 napon belül írásban teszi meg.

(3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való
jogosultságát annak a jogosult személynck, aki a rendsze-
res szociális segély folyósításának időtartama alatt az
együttműködésre kijelölt szerwel fennálló együttműködé-
si kötejezettsógét neki felróhatóan kct éven belül ismétel-
ten megszegi.

3.§

(1) E rendelet kihirdelése napján lép hatályba.

Küller János s. k.
polgármester

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. március 27. napján.

Pilisborosjenő, 2009. márciu. 27.
Keresztény Anikó s. k.

jegyzö

ájékoztató
a telepengedélyezési eljárás

változásáról

Tisztelt Pilisborosjenöi Lakosok!

TisTíeÜ Ugyfeleink!

Tájékoztatjuk Onöket, hogy a telephely, il-
letvu a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egycs termelő és egyes szolgáltató
tevékcnységről, valamint a tclepengedélyezés
szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31. ) Korm
rendelet alapján a telepengedélyeséi eljárás a
kistérségi körzetközponti jegyző hatáskörébe
került át 2009. április 1-től.

Kérjük Tisztelt Ugyfeleinket, hogy a továb-
biakban a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal-
hoz forduljanak kérelmükkel. A hivatal elérhe-
tősége: 26/330-233.

Pilisborosjenő, 2009. április 23.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOn'áTÓ AZ
IPARÜZÉSI ADÓ>EVALLáSRÓL

Tís^eÜ ítíásMnU

A MB)8. évröl szótó ipaF&zésí adtötowaBások
teadési határide|e 2009. jssms 2-a, ameflyel egyi>
depeg a bwaflott adtó külörtőzetét is be tetl fi<
zetmfll;: w. örikoraaáHyzat 11742001.15441276-
03540000 szásaú számI^áEa.

Téyékttgte^uk
tsMlff
ititemetes Qldalrél.

k^ ű bevaffási i^em-
a wwws.iOt&tofistee.feB

Tájétetetjuk Önöfcet tovgbbá arróí R> hogy
a% ipartízési adó mértétee 2008. évben 1,3%, 2009,
évbm 1,5%.

ARwyb> a bevallással kapcsolatt)R? kér-
dés&k saertíl Id, úgy a Po^ármesteri Hivatal
Adócsoponjáoál a 26/336-028/121 Hietiétea ér-
deklődbetiíek: az ügymtézőnél.

Pflisbaosjetó, 2009. ápritís 23.

Kei'mtéfy Aiukó s. k.
jegyző
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Tájékoztató az Európai Parlament
tagjainak választásáról

a Magyar Köztársaság Elnöke
2009. június 7-re

kitüzte az. Európai Parlament Tagjainak Választását.

Tiszteh Választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjainak választasára 2009.
június 4. és 7. között kerül soraz Európai Unió tagállama-
iban, így Magyarországon is. Onök 2004 óta a magyaror-
szági névjegyzéken szerepelnek, ezért választójogukat
2009-ben is Magyarországon gyakorolhatják. Szavazási
szándékukat külön nem kell jelezniük. A választás pontos
időpontjáról és helyéről 2009. április 10-ig kaptak értesí-
tést. Amennyiben az értesítőt nem kapták meg, a Polgár-
mesteri Hivatalban kérésükre pótoljuk. Felhívjuk figyel-
müket, hogy csak egy országban szavazhatnak!

Ha választójogukat a most következő választáson már
nem Magyarországon kívánják gyakorolni, írásban kérhe-
tik a helyi választási iroda vezetőjétől, hogy törölje a ma-
gyarországi névjegyzékből.

Az Európai Unió tagállamainak Magyarországon lakó-
hellyel rendelkező állampolgárainak bejelentett lakóhelye
alapján lehetősége van arra, hogy választójogát Magyaror-
szágon gyakorolja. Magyarországi szavazási szándékát
2009. április 30-ig jelentheti be a lakóhelye szerinti pol-
gármesteri hivatalban működő helyi választási iroda veze-
tőjénél. A névjegyzékbe való felvételéhez kérjük, töltse ki
a mellékelt nyomtatványt, melyet személyesen vagy levél-
ben juttathat el a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal-
ba. (A nyomtatvány 2009. március 1-jétJ a www.valasz-
tas. hu internetes oldalról is letölthető.)

A helyi választási iroda vezetője 2009. majus 4-ig
dönt a néyjegyzékbe való felvételéről, és erről haladékta-
lanul értesíti Ont.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió
állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatu-
kat, ezért a magyar névjcgyzékbe vételéről az állampolgár-
sága szerinti tagország tájékoztatást kap, ahol Ont a név-
jegyzékből törlik. Névjegyzékbe vételével egyidejűleg ada-
tai nyilvántartásba kerülnek, mely biztosítja, hogy On a to-
vábbiakban az európai parlamenti választásokon újabb ké-
relem nélkül Magyarországon szavazhasson.

Kérelme alapján mindaddig a magyar névjegyzéken
fog szerepelni az Európai Parlament tagjainak jövőbeni
választásain, amíg magyarországi lakóhcllyel rendelkezik,
ós nem kéri, hogy onnan töröljék.

A választopolgár csak egy lislát ajánlhat. A választó-
polgámak - a választási iroda által megküldött - ajánló-
szelvényre rá kell vezetnie családi és utónevét, lakcímét
személyi azonosítóját, valamint az ajánlott párt nevét. Az
ajánlószelvény érvényességének elengedhetetlcn fcltétele
a választópolgár saját kezű aláírása.

Az ajánlás nem vonható vissza!

Ervén telen az a'ánlás:
- amelyet ncm a hivatalos ajánlószelvényen adtak le;
- amely nem tartalmazza az ajánló választópolgár

adatait, saját kezű aláírását, valaminl az ajánlott
párt megnevezését;

- amelyet az ajánlási szabályok megsértésóvel gyűj-
töttek;

- ha a választópolgár ugyanazt a pártot többször aján-
lotta, valamennyi ajánlása érvénytelen;

- aa a választópolgár több partot is njánlott, val;i-
mennyi ajánlás ón'ónytelen

Nem ííithető a'ánló.szclvén :
- munkahelycn munkaidőben vag\' miinkt iviszonyból.

illetolcg munkavégzésre irányuló mas jogviszdtiyból
fakadó munkavégzési kötelezctlscg teljesílésc km-
ben;

-a fegyvcres erőknól és a rendvedclmi szcn'ekncl
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálali
helycn vagy szolgálati feladat teljcsítése közbcn;

- tömegközlckedési eszközön;
- állami és helyi önkonnáiiyzati szerv'ck hivatali he-

lyiségében.

Az a választópolgár. aki a szavazás napján külföldön
tartózkodik külképviseleti névjcg^'zókbc törtcnő felvétclót
személyesen, vagy teljes bizonyító ercjíí magánokiratba
foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja
útján kérheti a választási iroda vezetőjétol. A külkópvisc-
leti névjegyzékbe való felvétcl ajánlott levclben is kérhető.

(A nyomtatvány letölthető, illetőleg hogy mely kül-
képviseleten lehet szavazni megtekinthető a w'-ww.valas/'-
tas.hu honlapon.) Az a választópolgár, aki a szavazás nap-
ján Magyarországon tartózkodik, de lakóhelyétől eltérő
helyen kíván választójogával élni személyesen, -vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással
rendelkező meghatalmazottja útján kérheti a névjegyzék-
ből való törlését, illetve az Igazolás részére történő kiállí-
tását. (A nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu hon-
lapon. ) Igazolás ajánlott levélben is kérhető. (Igazolással,
csak a választási irodák vezetője által kijelölt szavazóhe-
lyen lehet szavazni!)

Pilisborosjenon igazolással swvawk számára kijelöü
szavazókör, az l. sz. szavazókör. (2097 Pilisborosjenő, Fő út
16.)

Ebben a szavazókörben adhatják le szavazatukat
azok a választópolgárok:

- akik - a lakóhelyük szerint illctékes választási iroda
vezetője által kiállított igazolással rcndelktíznek,
valamint

- akiknek lakcíme - a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabály értelmében csak Pilisborosjenő megneve-
zését tartalmazza. (A településszintű lakcímmel ren-
delkező választópolgár a néyjegyzékbe történő felvé-
telről szóló értesítőt és ajánlószelvényt a Választási
Irodában - Polgármesteri Hivatal - veheti át.)

Az igazolást szcmélyesen vagy meghatalmazott útján
2009. június 5-én 16 óráig lehet kérni. Igazolás ajánlott le-
vélben is kórhctö a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,
annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tar-
tózkodik kötelesek közölni. Az igazoláskérés formanyom-
tatványa letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról.

A mozgásáhan gátolt válasstópolgár mozgóurnás szava-
zásra vonatkozó igényét írásban, a szavazás napja előtt a
Választási Iroda vezetőjénél, a szavazás napján a szavazat-
számláló hizottságnál jelentheti be. Az igénybejelentésnek
[artalmaznia kell a választópolgár nevét, pontos lakcímét,
névjegyzékhcli sorszámát.

A külképviseleteken mozgóurnás szavazásra nincs le-
hetőség.

Helyi Választási Iroda
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12.00 BARANTA BEMUTATO

13.00 -15.00 ETHNÖSOUND - dzsembe és derbuka workshop

15.00 MILLENIUMI ZÁSZLŐÁTADÁS Törtéiwlmi balladák
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20. 30 HAYDN : AKI HÜTLEN, PÓRUt JÁR
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www.pbj-varjatekok. eoldal. hu
MINOENKrr SZERETETrEL ItÍV ÉS VÁR P1USBOROS|KNÖ ÖNKORMANYZATA

ÉS A PII.ISBOROS)E\'ÖÉRT AIAPÍTVÁNY !

Tisztelt Pilisborosjenöiek!
Kérjük Önöket, hogy támogassák jelenlétükkel az augusztus 1-én megrendezendő II. Pilisborosjenői Várjáték rendezvényt! Hozzák
el ismerőseiket, rokonaikat, barátaikat! A fenti szórólapból és a www.pbj-varjatekok.eoldal.hu honlapról tájékozódhatnak bőveb-
ben a programokról. A rendezőség ígéri, hogy igazán színes, eseménydús napot tölthetnek el az ide látogatók a csodálatos ter-
mészeti környezetben megrendezésre kerülő II. Pilisborosjenői Várjátékon!

(aszerk.)
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Egyesületünk 2009. február 28-án tartotta közgyűlését,
melyen elfogadásra került a 2008. évi beszámoló. Ismertetés-
re került a 2009. évi költségvetési tervezet a várható bevéte-
lek figyelembe vételével. Megbeszéltük a működésünkkel
összefüggő aktuális kérdéseket,

pályázási lehetőségeket.
Á közgyűlésen részt vett az egyesületi tagokon kívül

Küller János polgármester is.
A St. Lámbrechti tüzoltó egyesület meghívására részt

vettünk a Flórián napi rendezvényükön.
Látogatást tettünk Murauba, az ottani tűzöltóknál, ahol

irigykedve néztük a korszerű helységeiket, felszereléseiket.
Ajandékba kaptunk Tőlük egy olyan berendezést, mellyel az
oxigén palackokban lévő oxigén nyomását, illetve az oxigén
maszkok zárását tudjuk ellenőrizni.

Távollétünk idején az itthon maradtaknak kellett helyt-
állni, mert a tűz ezalatt sem tétlenkedett.

Miután anyagi lehetőségeink szűkösek, minden jó ötle-
tet kihasználunk., új tagunk Liszt Ferenc javaslata után, kap-
csolatba léptünk az YTONG gyártójával, ahonnan nagyon
kedvező áron kapunk hőszigetelő téglát, mellyel a szertár ol-
dalfalait tudjuk szigetelni. Erre igen nagy szükség van, hogy a
téli hidegbe a készültségben álló tűzoltóautó tartályában lévő
víz be ne fagyjon.

Jelenleg a riasztásoknál Király Dávid telefonköltségét
terheli a csoportos SMS-ek küldése. Megkerestük a mobil
szolgáltatókat, nyújtsanak támogatást kedvezményes SMS
küldéshez.

A dolog jelenleg megbeszélés alatt van, de bízunk ab-
ban, hogy eredményes lesz.

Részt vettünk Farmoson egy megyei tűzoltó versenyen 3
csapattal.

A felnőtt lányok első helyen végeztek.
Az ifjú tűzoltók sikeresen a negyedik helyen szerepeltek.
A felnőttek, bár a legjobb időt szerelték sajnos csak a

hetedikek lettek. Az a szivattyú amicsak versenyen van hasz-
nálva a végére rakoncátlankodott.

Volt még egy hagyományőrző verseny is, ahol a férfícsa-
pat a harmadik helyezést érte el.

Miután anyagi lehetőségeink a takarékoskodásunk elle-
nére is nagyon szűkösek, néha a működésünket veszélyezteti,
kérjük a lakosság, helyi vállalkozók segítségét, hogy lehetősé-
geikhez mérten támogassák a település és lakóinak érdeké-
ben végzett munkánkat.

Az anyagi segítséget a Pilisborosjenőért alapítványon
keresztül a Tűzoltó egyesületünknek eímezve juttathatják el
hozzánk. Az adomány levonható az adóból.

Bármilyen felajánlást örömmel fogadunk. Például alkat-
részt, szervizelést, árkedvezményt, karbantartást.

Mennyire nem tétlenkedünk, bizonyítja ezt az eddigi ki-
vonulásaink. A riasztást a Fővárosi Tűzoltóságtól kapjuk, rit-
kán a helyi lakosoktól.

2009. 01. 17. Pilisborosjenő Nagy-kevély . égett az erdő.
2009.j33.24. Uröm - bariangok: élet mentés
2009. 04.04. Pilisborosjenő Nagy-kevély lába: avar égett
2009.04. 14. Uröm Rákóczi u. : személygépkocsi baleset.
2009. 04. 16. Pilisborosjenő Nagykevély hegygerinc: égett az

avar
2009. 04. 17. Üröm Szadova dűlő: raktár tuz. Téves riasztás

2009. 04. 18 Pilisborosjenő murva bánya mögötti erdős rész:
avar égett

2009. 04. 19. Pilisborosjenő Ezüsthegyi út: avar égett.
2009. 04. 20 Uröm Péterhegy avar égett
2009.04.21. Pilisborosjenő Ezüsthegyi út vége: avar égett
2009.04.24. Uröm Rókahegy: avar égett.
2009. 04.27. Uröm Péterhegy. Nagyfeszültség mellett avar

egett.
2009.04.28. Uröm Péterhegy Mészégető u. avar égett
2009.04.29. Uröm Péterhegy Mészégető u. :avar égett
2009.05.01. Uröm Péterhegy nagyfeszültség mellett avar

egett.
2009. 05. 01. Uröm Péterhegy Határkő u. avar égett:"
2009. 05.02. Uröm Péterhegy nagyfeszültség melett avar

egett.
2009. 05.02. Uröm Péterhegy Tanösvényen avar égett
2009. 05. 02. Uröm Péterhegy, nagyfeszültség mellett avar

égett
2009.05.03. Pilisborosjenő Külső Bécsi u. t: kigyulladt gép.

jarmü
2009. 05.09. Uröm József nádor u. Udvari farakás égett.
2009.05.09. Pilisborosjenő régi téglagyár felett avar égett
2009.05.17. Uröm Péterhegyi u. erdőszélen avar égett.
2009. 05. 18. Uröm Budakalászi út mellett gaz égett
2009.06.13. Uröm Vasutállomás mellett hétvégi füstölt. Té-

ves nasztás.

Köszönetjár azoknak akik a gyakori vonulásokon részt vettek,
munkájukat megszakítva, vagy szabadidejüket feláldozva.
2009. szeptember első hétvégéjén tűzoltó napot tartunk a tűz-
oltó szertárnál, ahova kicsiket nagyokat szeretettel vámnk.

Heves László
elnök
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Tisztelt Fogyasztónk!

A szennyvízelvezető rendszerek
üzemeltetése során az utóbbi évek-
ben a csatornahálózatokban egyre
nagyobb mennyiségű textil anyagú
háztartási hulladék megjelenítését
tapasztaljuk. A kisebb gyűjtőterületű
csatorna hálózatok és az ezekhez tar-
tozó szennyvízátemelőkbe telepíthe-
tő szivattyúk nem alkalmasak ezek-
nek az anyagoknak a továbbítására,
ezért egyre gyakoribbak a csatorna
és szivattyú dugulások, melyek egyes
esetekben szennyvíz kiöntéshez ve-
zetnek.

A tisztítatlan szennyvíz közterü-
letre jutása a kellemetlen szaghatás
mellett jelentős környezetvédelmi és
közegészségügyi kockázatot is jelent.

A szennyvíz elvezető rendszerek
üzemeltetése során mindent megte-
szünk a szennyvíz kiöntések megaka-
dályozása érdekében, de a nem ren-
deltetésszerű csatornahálózat elle-
hetetleníti a rendszereink működte-
tését.

Kérjük, segítse munkánkat és
ügyeljen rá, hogy a szennyvízcsator-
nába töriőkendő, pelenka, szivacs,
rongy és egyéb háztartási hulladék
ne kerüljön, ezzel járuljon hozzá a
tiszta és egészséges környezetünk
megvédéséhez.

Mi mindent NEM swbad beleengedni
a szennyvíz csatornába?

A szennyvízcsatornába csak olyan
anyagok kerülhetnek, amelyek a csa-
tornasendszer és a szennyyíztisztító
telep működését NEM zavarják.

Éppen ezért NE kerüljön a csator-
nába:

. zsír, olaj, hígító, benzin, festé-
kek, lejárt gyógyszer

. darabos tárgyak, kő, csont, gyü-
mölcsmag, fémkapcsok, felmo-

sórongy, ruhanemű, műanyag
és üvegpalack

. építési törmelék, homok, kavics
* állati tetem, szőr, hús, stb.
. mérgező, maró, radioaktív, más

vegyi anyag
. csapadékvíz.

A DMRV Zrt. által üzemeltetett
csatornahálózatokat csak szennyvi-
zek elvezetésére létesítették. Na-
gyobb mennyiségű csapadékvíz za-
vart okozhat a szennyvízelvezetés-
ben és a tisztítási technológiában.

Miért nem swbad a csapadékvizet a
sz.ennyvízcsatornába vezetni?

A Társaságunk által üzemeltetett
csatomahálózatot csak szennyvíz el-
vezetésére méretezték.

Amennyiben nagyobb mennyisé-
gu csapadékvíz kerül a szennyvízve-
zetékbe, a hálózaton szennyvízkiöm-
lés fordulhat elő, zavarok keletkez-
hetnek a tisztítási technológiában a
szennyvíztisztító telepen, és növek-
szik a szennyvízelvezetés és tisztítás
költsége is.

Miért swkséges a települések
csatornázottságának növelése?

Az ivóvíz használatát követően
szennyvízzé válik, csatorna vagy csa-
tornabekötés híján a talajba, illetve
a talajvízbe jut, elszennyezve azt. A
súlyosabb gond azonban az, hogy a
felszínközeli talajvizek, vagy közvet-
lenül a szennyvizek a mélyben lévő
ivóvízkészlet is tönkre tehetik. Ezért
szorgalmazzuk és támogatjuk, hogy
ahol az ésszeru, épüljön szennyvízel-
vezető - és tisztítórendszer. Ez
azonban önmagában nem hoz ered-
ményt, ha a vízfogyasztók egy része
nem köt rá a meglévő szennyvízcsa-
tornára.

A környezet védelme csak akkor
érvényesülhet, ha mindenki igénybe

veszi a csatornaszolgáltatást, ha ez
műszakilag lehetséges.

Ha már a szennyvíz a csatornába
jutott, onnan a szennyvíztisztító te-
lepre kerül, ahol előbb mechanikai,
majd biológiai tisztítási folyamaton
keresztül, végül amennyiben szüksé-
ges fertőtlenítést követően valame-
lyik befogadóba, vagyis élővízfolyás-
bavezetjük.

Mire kell ügyelni a zárt házi
szennyvíztároló létesítése

és használata során? .

Zárt szennyvíztároló esetén rend-
szeresen szükség van a felgyülemlett
házi szennyvíz elszállítására (szip-
pantó kocsi alkalmazására). A szol-
gáltatást kérjük megfelelő szakisme-
rettel, engedéllyel, rendelkező vál-
lalkpzóval végeztetni, aki göndosko-
dik a szippantott szennyvíz haíósagi-
lag kijelölt fogadóhelyre való beszál-
lításáról. A szippantott szennyvizet
TILOS élővízfolyásba, vagy közcsa-
torna tisztítóaknájába engedni. '

A szennyvíztároló mindig olyan
anyagból készüljön, amely megaka-
dályozza a szennyvíz talajba történő
szivárgását.

Miértkáros a szennyvíz szikkasztása?

A talajba engedett szennyvíz el-
szennyezi a talajvizet, amely gyakran
a számunkra ivóvizet biztosító víz-
készletekkel kapcsolatban áll. A
szennyvízben a természetes eredetű
szerves anyagokon túl a háztartási
vegyszerek maradékai is megtalálha-
tóak, amelyek mérgezik környeze-
tünket. '

Könnyen belátható, hogy az ivó-
vízhasználat során keletkező szenny-
víz elhelyezésének legkedvezöbb
módja - gazdasági, környezetvédel-
mi, kényelmi szempontból - az utcai
szennyvízcsatornára való rákötés.

"A víz a jövőnk tükre"
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Pilisborosjeno Község Onkormányzat Képviselő-
testületének

12/2009. CVI. 26.)
zárszámadási rendelete az Onkormányzat

2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Allamháztartásról szóló - többször módosított -
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapjan - fígyelembe
véve ezen jogszabály, valamint az Allamháztartás műkö-
dési rendjéröl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zár-
számadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§
A rendelet hatálya kiterjed az Onkormányzatra, a

Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költ-
ségvetési szerveire.

2.§
1. Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Német Nemzetíségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda
-ÖNO

- Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények kü-
lön-külön címet alkotnak.

a) A címrendet és az előirányzatokat 9/2009. (III. 13.),
12/2008. (XI. 28. ), és a 9/2008. (VIII. 29. ) számú
rendeletekkel módosított 4/2008. (III. 14.) számú
Kt. rendelet határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2008. évi költségvetésének teljesítése

3.§
1. A Képviselő-testület önkormányzat a 2008. évi teljesí-

tett költségvetési

a) kiadási főösszegét 550 530 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 665 253 ezer forintban állapítja
meg.

2. A Képviselő-testület e rendelet 1-14. számú mellékle-
teiben foglalt részletezettség mellett
a) a Polgármesteri Hivatal 2008. évi zárszámadását:

183 298 eFt nyitó pénzkészlettel
141 045 eFt záró pénzkészlettel
538 626 eFt bevétellel, ebből
158 058 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

2 075 eFt függő bevétellel

422 821 eFt kiadással
1 604 eFt függő kiadással

115 335 eFt módosított pénzmaradvánnyal
61 479 eFt szabad pénzmaradvánnyal

b) a Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2008. évi zárszámadását:

1 328 eFt nyitó pénzkészlettel
246 eFt záró pénzkészlettel

126 627 eFt bevétellel, ebből
O eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

-471 eFt függő bevétellel
127 709 eFt kiadással

-430 eFt függő kiadással
1 434 eFt módosított pénzmaradvánnyal

O eFt szabad pénzmaradvánnyal

c) az Onkormányzat 2008. évi zárszámadását összesített
halmozódás kiszűréssel (intézményi támogatás nélkül):

184 626 eFt nyitó pénzkészlettel
141 291 eFt záró pénzkészlettel
665 253 eFt bevétellel, ebből
158 058 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

1 604 e Ft függő bevétellel
550 530 eFt kiadással

1 174 eFt függő kiadással
117 326 eFt módosított pénzmaradvánnyal

59 657 eFt szabadon felhasználható pénz-
maradvánnyal

hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület a 2008. évi pénzmaradvány kimuta-
tását a 6-6/c. számú mellékletek alapján hagyja jóvá és
fogadja el.

4. Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testüle-
te az összesen 59 657 eFt összegű szabad pénzmarad-
ványt a Pilisborosjenő Község Onkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletében a "költségvetés be-
vételei és kiadása" címben, a 3. § (3) bekezdésében meg-
határozott forráshiány összegét biztosító hitelek kiváltá-
sára engedélyezi felhasználni.

4.§
A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Onkor-

mányzat 2008. évi zárszámadását a 10. számú melléklet
szerint, a Német Nemzetiségi Onkormányzat határozaía
alapján hagyja jóvá.

5.§
. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi zár-

számadási rendeletének mellékleteinek részletezését az
alábbiak szerint határozza meg:

- 1. számú mellétíet: bevételek alakulása szakfelada-
tonként - Polgármesteri Hivatal

- 1/a. számú melléklet: bevételek alakulása szakfel-
adatonként - Altalános Iskola

- 2. számú melléklet: bevételek tevékenységenként -
Polgármesteri Hivatal

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

2/a. számú melléklet: bevételek tevékenységenként - Al-
talános Iskola
2/b. számú melléklet: bevételek tevékenységenként -
önkormányzati összesítő
3. számú melléklet: kiadások alakulása szakfeladaton-
ként - Polgármesteri Hivatal
3/a. számú melléklet: kiadások alakulása szakfeladaton-
ként - Altalános Iskola
3/b. számú melléklet: többéves kihatással járó beruházá-
sok
4. számú melléklet: kiadások tevékenységenként - Pol-
gármesteri Hivatal
4/a. számú melléklet: kiadások tevékenységenként - Al-
talános Iskola
4/b. számú melléklet: kiadások tevékenységenként - ön-
kormányzati összesítő

5. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
- Polgármesteri Hivatal

- 5/a. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelen-
tés - Altalános Iskola

- 5/b. számú melléklet: egyszerűsített pénzforgalmi jelen-
tés - önkormányzati összesítő

- 6. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - Polgár-
mesteri Hivatal

- 6/a. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - AIta-
lános Iskola

- 6/b. számú melléklet: pénzmaradvány kimutatás - ön-
kormányzati összesítő
6/c. számú melléklet: szabad pénzmaradvány felhaszná-
lása

- 7. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése - Polgár-
mesteri Hivatal

Polgármesterí Hivatal Bevételek alakulása szakfeladatonként

2008. évi beszámoló

1. számá melléklei

rsz. Szakfeladat Me nevezés EredetiEI MódosítottEl
1 22111 í. önyv'-és zeneműkiadás 36 36

2 221214 apkiadás 201 201
3 701015 sajátvagybércltingatlanhasz. 2,000 2,000
4 751153 3nkormányzatok igazgatási tev 177, 304 177, 304
5 751175 STépszavazás 560 618
6 751757 3nk. éstöbbcélúkis. társ. kis. 700 700

7 751845 Városésközséggazd. O O
8 75187íiKözvilágításifeladatok O O
9 751922Int.finanszírozás O O

10 851297Védőnőiszolgálat 3,684 3,684
11 851967Egészségügyiellátás 600 600
12 852018AllategészségüC-itev. O O
13 853244 Családsegítés O O
14 853311 lendszeres szoc.pénzb.ell. O O
15 Sseti pénbeli ell. O O
16 901116 Szennyvízelv. éskezelés O O
17 902113iTelepulesihull. koztiszt. fel. O O
1 751966!0nk. éstöbbcélúkis. társ. nemterv 287, 245 311, 269
1 552312 3vodai intézményi étkezés 6.444 6,444

2 552411 ui&ahelyivendéglátás 5,400 5.400
2 80111 )v'odai nevelés O O

8 ii ázi segítségnyújtás 50 50
83 i Szociális étkeztetés 781 781

2 853266 appali szociális ellátás 961 961
25 751164NémetNemzetiségiOnkorm. 1,450 2, 833

Művelődési Központok 2, 300 2, 300
2 5sszesen: 489,716 515,181

?ü őbevételek O O

Mindösszesen 489,716 515, 181

Tel'esítés Tel
12

485
787

187. 517

618
o

1, 962

94
o

3,665
144

o

o

o

3

45
185

327, 494
4. 943

3,008
4

32
856
754

1. 793
2, 150

536^51
2. 075

538,626

'esítés %
33. 33

241. 29
39. 35

105. 76

100
o

o

o

o

99.48
24

o

o

o

o

o

o

105. 21
76. 71
55. 70

0.00
64. 00

109. 60
78. 46
63. 29
93. 48

104. 15
0.00

104.5

Általános Iskola Bevételek alakulása 2008. évi beszámoló 1/a. számú melléklet

rsz. Szakfeladat ^Ie nwezés
1 3 skolai int.étkeztetés

1 552411 unkahelyi vendéglátás
.> 801214 Alt. Isk.nappali rendsz.nev.okt.

801313 Alapfokú műv.okt.
5 805113 apközi otthonos foglalk.
6 751922 nt. finanszirozás

Osszesen

üg^ő bevétíek
ievételek összesen

EredetiEI ódosítottEI Tel'esítés Tel'esítés %

2,238
o

111.498

120^83

5. 8' 2
961
136

2,238
o

118,0 5
127,2 3

o

127, 3

5. 768
1.003

139
2, 122

o

118.066

127,098
-471

126,627

97. 90
104. 37
102.21

94. 82

0.00
100

99.85

99.4
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Polgármesteri Hivatal Kíadások alakulása swkfeladatonhént
2008. évi beswmoló

3. swmú melléklet

.
sz. Szakfeladat Me evezés Eredeti EI Módosított Tel

1 221115Könyv-észeneműkiadás O O

2 221214 Lapkiadás 1386 1386
3 701015Sajátvagybéreltingatíaiihasz. 2000 2270
4 7511530nkormányzatokigazgatásitev 220292 231077
5 751175Népszavazás 560 618
6 7517570nk. éstöbbcélúkis.társ.kis. 3638 3646
7 751845Városésközséggazd. 11671 11865
8 751878Közvilágításifeladatok 11240 12616
9 7519220nkonn. elszámolásai 111498 118066

10 851297Védőnőiszolgálat 4456 4456
11 851967Egészségügyiellátás 300 300
12 852018Allategészségügyitev. 430 430
13 853244 Családsegítés 2949 3149
14 853311Rendszeresszoc.penzb.ell. 6785 6785
15 853344 Esetipénbeliell. 3121 3205
16 901116Szennyvízelv. éskezelés 5520 5520
17 902113Telepulesihull. koztiszt. fel. 19783 16175
18 7519660nk.éstöbbcélúkis.társ.nemterv O O
19 5523120vodaiintézményiétkezés 5292 5402
20 552411Munkahelyivendéglátás 2988 2023
21 8011150vodainevelés 46537 55414
22 851242Járóbetegellátás O 983
23 853233 Házi segítségnyújtás 3575 2305
24 853255 Szociális étkeztetés 1069 1069
25 853266 Nappali szociális ellátás 7638 7725
26 751164NémetNemzetiségiOnkorm. 1450 2833
27 921815MűvelődésiKözpontok 15538 15863

Osszesen 489716 515181
Fü ő kiadás

Mindösszesen

esítés Tel
o

1029
1889

161959
618

3390
8868

12729
118066

4600
66
76

3149
5434
2361

27
7471

o

4563
1518

55367
981

2171
459

6138
2823

15465
421217

1604
422821

esítés %
o

74. 24
83. 22
70. 09

100
92. 98
74. 74

100.90

100
103. 23

22
17. 67

100
80. 09
73. 67

0. 49
46. 19

o

84. 47
75. 04
99. 92
99. 80
94. 19
42. 94
79. 46
99. 65
97.49

81. 76

Ahalános Iskola

.sz. Szakfeladat M evezés

Kiadások alakulása 2008. évi beszámoló

Eredeti EI Módosított Tel'esítés

3/a. swmú melléklet

Tel'esítés %

1 52323 Iskolai int.közétk.

552411 Munkahelyi vendéglátás
801214 Alt. Isk.nappali rendsz.nev.okt.
801313 Alapfokú művészeti oktatás
805113 Napközi otth.foglalk.

Osszesen

Fü ő kiadás

Kiadások összesen

1314
49

76651
24360
6380

120583

13314
49

81752
25698

6480
127293

11727
739

83715
24524

7434
128139

-430
1277

.%
1

2

3

4

5

Többéves kihatással 'áró beruháwsok

Beruházások

Szennwíztisztító bővítés áüiúzódó mu ái

OMS
Dr. Nagy
Vízgazdálkodás
Szállítók

1508. 16
102. 40

95. 43
114.72
100. 66

0.
100.

á/í. meUéklet

eFt

2438
2371

71
98

1594
6572

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

7/a. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése
Altalános Iskola
7/b. számú melléklet: pénzforgalom egyeztetése -
önkormányzati összesítő
8. számú melléklet: személyi juttatások és munka-
adókat terhelő járulékok teljesítése - Polgármeste-
ri Hivatal
8/a. számú melléklet: személyi juttatások és mun-
kaadókat terhelő járulékok teljesítése - Altalános
Iskola
8/b. számú melléklet: személyi juttatások és mun-
kaadókat terhelő járulékok teljesítése - önkor-
mányzati összesítő
9. számú melléklet: állami támogatások, hozzájáru-
lások elszámolása - önkormányzati összesítő
9/a. számú melléklet: normatív kötött felhasználá-
sú támogatások elszámolása - önkormányzati ösz-
szesítö
9/b. számú melléklet: központosított előirányzatok,
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolá-
sa - önkormányzati összesítő
11. számú melléklet: felhalmozási kiadások bemu-
tatasa

12. számú melléklet: az önkormányzat adóbevéte-
leinek kimutatása
13. számú melléklet: költségvetési létszámkeret ki-
mutatása

- 14. számú melléklet: az önkormányzat mérÍege.
- 1. számú függelék: az önkormányzati ingatlariok sta-

tisztikája 2008. december 31-i állapot szerint.

A költségvetési létszámkeret
6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi ténylege-
sen felhasznált létszámkeretét 86 főben hagyja jóvá a 13.
számú melléklet szerint.

Záró rendelkezések

7.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A

rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Küller János s.k. Keresztény Anikó s.k.
polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. június 26. napján.

Pilisborosjenő, 2009. június 26.

Keresztény Anikó s. k.-
jegyző

Alapítvány adószáma:
Alapítvány megnevezése:
Alapítvány címe:
Beszámolási időszak.
Beszámoló fordulónapja:

18677557-1-13
"Nebuló - a pilisborosjenői iskolásokért - " Alapítvány
2097. Pilisborosjenő, Fő u. 30.
2008. január 1. - 200. december 31.
2008. december 31.

"A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek alátámasztva

MÉRLEG
Eszközök

A tétel megnevezése

A. Befektetett eszközök (2. +4. +6. sor)

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

B. Forgóeszközök (9. -12. sorok)
IV. < PÉNZESZKOZOK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. +8.+13. sor)

Források

D. Saját tó'ke (16.-23. sorok)

I. INDULÓ TŐKE

II. TÖKEVÁLTOZAS

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

ebből közhasznú tevékenységből származó eredmény

Passzív idobeli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. +24. +25. +29. sor)

Kelte: Pilisborosjenő, 2009. május 24.

405

V.

G.

2007

o

1053

1053

1053

501

30

249

-11

-11

552

1053

elozo évek mód.

eFt

o

o

o

471

o

0

o

724

724

724

464

30

405

-37

-37

260

724

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke)
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-"x"

a.

3

A.

7

8

9

10

B.

c.
I

E.

Megnevezés

b

Egyéb bevételek
Ebből: Támogatások

= egyéb
Pénzügyi müv. bevételei
Rendkívüli bevételek

Ebből: Támogatások
=egyéb

Osszes bevétel
(1+2+3+4+5+6)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráford.
Ertékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások
Osszes ráfordítás
7+8+9+10+11+12)

Adózás elotti eredm. (A-B)

Adófízetési kötelezettség
Tárgyévi eredmény (C-I-D)

Alaptevékenység
2007

c

526
526
526

6

(ezer Ft)
Ossz. tevékenység

532
62
o

o

481

543
-11

-11 O

2008
e

656
656
656

5

302
302
302

963
57

o

o

943

1000
-37
-37
-37

2007
f

526
526
526

g

532
62
o

o

481

543
-11

-11 O

2008
h

656
656
656

5

302
302
302

963
57

o

o

943

1000
-37
-37
-37

18677557-9199-569-13
Statisztikai számjel vagy adószám

Tájékoztató adatok (eFt)

A. Szemétyi jellegü ráfordítások O

B. A szervezet által nyújtott támogatások O

Közhasznú tevékenység összesen 943

Nev. és oktatás, képességfejl., ismeretterj. 512
- színház látogatás 96
- tanulmányi versenyek kiadásai 186
- szakköri kiadások 31
- évkönyv 166

napközis játékok, könyvtár fejlesztés 18
drogprevenció 10

- egyéb 5

Sport 431
- kirándulás, táborozás : 20
- kosárlabda palánk 241
- röplabda eszközök 170

2. A vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás

Közhasznú egyéb szervezet eredmény-kimutatása

A tétel megnevezése 2007

A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele 532
1. Közhasznú célú muködésre kapott támogatás 552

d.) egyéb 526
5. Egyéb bevétel 6

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Osszes bevétel (A+B) 532
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 543

Anyagjellegü ráfordításai 62
Egyéb ráfordítások 481

E. Vállalkozási tev. ráfordításai O
F. Osszes ráfordítás (D+E) ' 543

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -11

A saját vagyon alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

EIőzo évek
módosításai

2008

963
958
958

5

963
1000

57
943

1000
-37

2007. év 2008. év változás
eFt

Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás

Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredményt befolyásoló tényezők
Onkormányzattól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatás
Vállalkozóktól kapott támogatás
Egyéb bevétel
Ma ánszemél ek l%-osbefízetései

Osszes bevétel

alapítvány saját kiadásai
l%-os tám. felhaszn. sport célra (udvari játékok, táborok)
l%-os tám. felhaszn. okt. célra (szakkörök, tan. versenyek)
Kosárlabda palánk cél szerinti juttatásból
Evkönyv kiadás támogatása/naptár kiadás
Kemence építés (készre jelentés még nem történt)
Osszes kiadás

Tárgyévi eredmény

501
30

482
-11

o

247
68

6

211
532

62
154
65

200
62

543
-11

434
30

471
-37

o

316
3

6

638
963
57

291
346
140
166

o

1000
-37

-37
o

-11
-26

o

o

69
-65

o

427
431

-5
137
281
140
-34
-62
457
. 26

Az Alapítvány saját tőkéje 37
eFt-tal csökkent.

A tárgyévben 963 eFt bevételt
számolt el, melyből 638 eFt magán-
személyek l%-os b.efizetéseinek
felhasznált összege.

Más vállalkozóktól és magán-
személyektől 319 eFt-ot kaptunk az
iskola udvarán megvalósuló udvari
játékok, kosárlabda palánk és röp-
labda felszerelésekre xaSamint
egyéb alapítványi célokra. A Cél
szerinti támogatások felhasználásra
kerültek.

A lakosság az Alapítványi célo-
kat az András-napi rendezvény és
az Iskola Gála alkalmával 299 eFt-
taltámogatta i

Az alapítvány részére a szemé-
lyi jövedelemadó l%-ának jogcí-
mén a költségvetés 364 eFt támoga-
tást utalt át. Az Alapítvány a költ-
ségvetési támogatásból az előző évi
tartalékként kimutatott 534 eFt-ot
teljes egészében felhasználta. A
tárgyévi átutalt összegből további
104 e Ft-ot használt fel közhasznú
célra.

A kapott támogatásból a fel
nem használt 260 eFt-ot a követke-
ző évi közhasznú tevékenységekre
tartalékolja.

3. Cél szerintijuttatás

Az Alapítvány 2008. éyben
cél szerinti támogatásban a vállal-
kozók hozzájárulása révén pem
részesült.

Előző évi cél szerinti juttatást
kemence céljára kaptuk. A kemen,-
ce építése meghiúsult, a támogató-
val történt megállapodás alapján a
támogatást kosárlabda palánk épí-

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

tés céljára irányítottuk át. A kosárlab-
da palánk megépült.

4. Központi költségvetési szervtől,
helyi önkormányzattól kapott

támogatás

Az alapítvány költségvetési támoga-
tásban nem részesült.

Az alapítvány önkormányzati támo-
gatásban nem részesült.

Az alapítvány részére a személyi jö-
vedelemadó l%-ánakjogcímén a költ-
ségvetés 364 eFt támogatást utalt át.
Az Alapítvány a költségvetési támoga-
tásból az előző évi tartalékként kimu-
tatott 534 eFt-ot teljes egészében fel-
használta. A tárgyévi átutalt összegből
további 104 eFt-ot használt fel köz-
hasznú célra. A fel nem használt részt
tartalékolja.

5. Vezeto tisztségviseloknek nyújtott
juttatások értéke

Vezető tisztségviselők sem pénzbeni
sem tennészetbeni juttatásban nem ré-
szesültek. A Kuratórium tagjai tevé-
kenységüket díjazás nélkül látják el.

6. Közhasznúsági tevékenységről
szóló rövid beszámoló

A "Nebuló - a pilisborosjenői isko-
lásokért" - Alapítványt 1997. július
10-én A Domb Alkotómuhely Baráti
Kör alapította 30 eFt alapítói vagyon-
nal. A Pest megyei Bíróság az Alapít-
ványt 1997. július 29-én, a
4.PK.60.286/1997/2. ügyszámú végzé-
sében bejegyezte és 1416. szám alatt
nyilvántartásba vette.

Az Alapító okirat módosítás
eredményeként a Pest megyei Bírósá
4. Pk. 60. 286/1997/4. sz. végzéssel a
alapítványt 1998. szeptember 17-i hc
tállyal közhasznú szervezetnek minc
sitette.

Az alapítvány célja: A pilisboros
jenői általános iskolások oktatái
sportolás és szabadidő tevékenységé
nek segítése.

Az Alapítvány székhelye: 209'
Pilisborosjenő, Fő u. 30.

Az Alapítvány kiadásainak 100%
át közhasznú tevékenységre fordítol
ta.

Kelte: Pilisborosjenő, 2009. máju
24.

az alapítvány vezetője
(kuratórium elnöke)
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Internet elérési

lehetőség!
(wi-fi) ^

web; www.tegye20Mfe. Megspot. com

Püisborosjenőn, faluközpontban
üzlethelység-iroda kiadól

Tel. : 06 70 282-5325

Kedves Lakosok!

Ezúton értesítjük Onöket, hogy az Onkormányzat
tal egyedi megállapodás alapján létrejött együttműködé
értelmében, minden hétfőn 13-17 óráig a település Né
met Nemzetiségi Onkormányzatának irodájában az aláb
bi, ingyenes szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre.

Banki: Lakossági folyószámtanyitás
Vállalkozói számlanyitás
Bankkártya értékesítés
Lakáscélú hitelek és állami támogatások ügyin

tézése

Jelzáloghitelek ügyintézése
Meglévő hitelek kiváltása, más konstrukciór:

történő átváltás

Személyi kölcsönök ügyintézése.

Biztosítási szolgáltatás:

Vagyon-, felelősség biztosítások (cégeknek) .
Lakás-, társasház-, gépjármű kötelező-, casci

biztosítások kötése

Eletbizfosítások, klasszikus, ill. unit link megta
karítások, - nyugdíj

elő takarékosságok értékesítése
Magán-, Onkéntes nyugdíj-, Egészségpénztá

szerződések

Kárbejelentések felvétele
Hitelfedezeti igazolások ügyintézése
Hitelfedezeti biztosítások

Külföldi utazáshoz zöldkártya kiállítása és utas
biztosítás kötése.

Egyedi szolgáltatásunkkal, időt, pénzt, snergiá
spórolnak meg. Teljes körű ügyintézésünkkftl a la
kosság kényelmét szolgáljuk, kérésükre otthonuk
ban is felkeressük, előzetes időpont egyeztetés;;el

Elérhetőségünk: Pálinkásné F. Éva: Tel: 30/894-6177
Bulik Györgyné: Tel: 30/6768-1 253
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vjalambos Ferenc epizódja
Oféves hivatalos kikűldetése Egyiptomban

(1968-1972)

Községüiilí egyík lakója családjával együtt öt évet töltött hiyatalosan Egyiptomban.
Bejárta egész Eg^ptomot AIexandriatól-^szuamg, a Magyar Allam általértékesített
Nüusi tolóhajók átadását végeizte. Több százszor járt a Kheopsz-Khefren-M^erinus
Piramisolmál, azok láíánál fekszik a híres Szfinx. A kinüéte alatt többször látta a
Piramisoknál a Haflg és Fényjátékokat, melyek éjszakai előadások voltak, narrátorok
bemondásaival színezve. Az előadások arab, angol és német nyelven hangzottak el, melyet
lejegyzett. Ez az emlék 40 éve porosodik szekrényében, ezért úgy gondolta, hogy
megosztja Onökkel ezt a csodálatos töriénetet a hetyi újsá^an, folytatólagos közlésben.

Hang- és fényjáték
(Gízai piramisok)
IV. befejező rész

Szfínx -
Ismerem az elérhetetlen csillagokat és tu-
dom, hogy a Nüus, Egyiptom szülője sem
tudja elpusztítani Egyiptomot. Láttam hó-
dítókat, akik meghajtották előttem fejü-
ket. Láttam Nagy Sándort és a szépséges
barbárt, aki bölcs volt, mint egy próféta és

^

a földön pihent, a megadásra várva. Lát-
tam Caesart egy éjszaka a napot félve.
Láttam Napóleont és lángoló szemeit.
Századok tuntek tova, szemem előtt és
mégis e nagy katonák csak a port tudták
felkavarni. Emlékszem a kiábrándulás
éveire. Egy középkori emír, aki arcomat
gúnyosnak látta és nem szerette, tuzéségé-
vel csonkította meg. A gyermekek már
csúnyának tartottak, senki sem jött többé
labaimhoz, imádkozni, vagy hallgatni. Az
Ókori Egyiptom elveszett - engem a ho-
mok temetett el. Minden tudásom és lel-
kem, mely évezredek papiruszait őrizte, is-
meretlenűl aludta álmát a sötét és hangta-
lan sírokban.

I, Narrátor -
És csoda történt! 1799-ben Rozetta köze-
lében Napóleon tisztjeinek egyike követ
talált Ptolemeos vésett írásával: "Görög
betuk es hieroglifák! Ez a kő lett az egyip-
tológia alapköve."

II. Narrátor -
Igaz a felirat megfejtése még hátra van.
Először egy angol, majd egy francia
Champolion vállalkozott ár, az egyipto-
mi filológia hűséges atyja. És néhany hi-
eroglifából megfejtette az ókori Egyipto-
mot, teszthalott nyelvét.

III. Narrátor -
Mint egy felkelés! Egyszerre a temetke-
zési kamrákból a piramisok csúcsáig a
hieroglifák új életre keltek. Az ősi
Egyiptom elhagyta sírját, ifjúvá és halha-
tatlanná vált. Fiatallá, gazdaggá, mint
szépségben Nefertiti.

Narrátor -
Mély hallgatásaiból kilépvén a piramisok
száz nyelvén szóltak. Athaladtak az időn.
Ötezer év távlatában, megsokszorozták
a civilizáció történetének drámai erejét.
OIdalain fennmaradt még az első iskolás
gyermek hangja is, aki az írás elsajátítá-
sáért küzdött.

Iskolás gyermek -
Mester! Mert megfenyítettél, megtanul-
tam a leckémet.

Mester -

Gyermek legyen tudásunk, bár mily mély
és hatalmas, az Istennek hálálkodj és ő
megadja neked a kegyet.

Narrátor -

Es a civilizáció e világából kiemelkedett
emberek erősebbek a homoknál és a ha-
lálnál. Felelték az örökifjú bölcsességet,
mely olyan ősi, mint a piramisok.

Narrátor -
A sírok mélyéből évezredek után ismét
hangok hallatszanak:

Hangok -
"Ember tervez, Isten végez!"

A.

Ha barátságot akarsz tartani tanítóiddal,
testvéreiddel, barátaiddal, vigyázd az asz-
szonyt, mert ott van a rosszakarat! Jótéte-
ményre ne felelj rosszal! Az igazság meg-
előzi az erőt!

Narrátor -
És a történelemtudósok mélyen behatol-
nak a múlt századokba, mert olvasták a
szeretett betuket.

Elsolány-
Mi lehet érdesebb, mint azelőtt az ember
előtt sétálni, akit szeretünk.

sváí t II
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Második lány -
Ha sétálgatok mindig velem vagy, minden
lépésemnél! Kezem kezedet fogja.

Harmadik leány -
Hangodat halván megzavarodik az el-
mém. Egész életem ajkaidon csüng. Szá-
momra látni téged, jobb, mint enni, vagy
inni.

Szfinx -

Ilyen az én űzenetem a korok mélységé-
ből. Hajadonok hangjai: Bölcs emberek és
gyermekek hangja. Az ősi Egyiptom hang-
ja. Es ha e hangok ismerósök számotokra,
ennek oka az, hogy első visszhangja má'r
elért benneteket Görögországban és Ro-
mán a kereszténység és az Iszlámon átj
Holnap újra felkel a nap és rám veti első
sugarát. Napok ezrei fognak ismét felkel-
ni és az ember legrégibb alkotása akkor is
a legnagyobb és a legnagyszerűbb marad!
(zenei aláfestés ereje eléri tetőpontját és a
hangok az örök Nílus dicsőségét zengik)
Az idő örök hömpölygésében csak az em-
beri alkotások pusztulnak el, de a szellem,
amely ezeket az alkotásokat magasba
emelte, soha.

Szómagyarázat:
Narrátor: elbeszélo
Szfinx: szobor az állati (oroszlán) erö és
emberi okosság jelképe: a piramisok őrző-
je.

Vége

2085 Pmsvörösvár, Béke u. 26. Tel: 06-26/530-686, Fax: 06-26/330-217
Ügyfélfogadás: H: 13,00-18,00 K: 8,30-11,30 Sz: 8,30-11,30 és 13,00-16,00 P: 8,30-11,30

A Pilisvörösvári Okmányiroda áj megváhozott telefonswmai
a következok:

Gépjármű ügyintézés

Lakcímbejekntés pilisvörösváriak
részére

Lakcímkártya
Parkolási igawlvány ügyintézés
Személyi igazolvány ügyintézés

Utlevél ügyintézés
Ugyfélkapu ügyintézés
Vállalkows ügyintézés
Vezetoi engedély ügyintézés
Fax:

06-261530-684 és
06-26/530-686

06-261530-682
06-26/530-682
06-26/530-688
06-261530-681 és
06-26/530-683
06-261530-685
06-26/530-685
06-26/530-685
06-26/530-688
06-261330-217

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT
ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI

IGAZOLVÁNY (LAKCÍMKÁRTyA)
KIADÁSÁHOZ, CSERÉJÉHEZ, PÓTLÁSÁHOZ

Lakcímkártya kiadása polgár kérelmére

- személyi igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat

Lakcímkártya pótlása
- személyi igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- 1000, - Ft illeték MAK-os csekken befízetve
- az eltulajdonítás illetékmentes

Lakcímkártya cseréje személyi adatok változása miatt
- személyi igazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
- adatváltozást igazoló okirat (pl. házassági anya-

könyvi kivonat, dr. -i címet igazoló okirat)
- 500, - Ft illeték MAK-os csekken befizetve

Uj kiadási ofc

- - a 14 év alattiak esetében kérelemre feltüntethe-

tő a kiskorú törvényes képviselőinek neve és te-
lefonszáma

Kérelem tárgya: - első ízben történő bejegyzés
- bejegyzett adatok módosítása
- bejegyzett adatok törlése

A lakcímkártya költözés alkalmával, első ízben törté-
nő kérelemre, ill. első kártyás személyi igazolvány igénylé-
sekor-amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik ezzel-
illetékmentesen jár.

Lakcímváltozással, lakcímmel kapcsolatos bejelenté-
sekkel, reklamációkkal a lakhely ill. tartózkodási hely sze-
rint illetékes Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartó-
jához kell fordulni.

TAJEKOZTATÓ UTLEVÉL KIADÁSÁHOZ, CSE-
RÉJÉHEZ, PÓTLÁSÁHOZ VALAMINT A 2009. 06.

28-AI VÁLTOZÁSOKRÓL

Útlevél kiadása, cseréje érvényességi ido lejárta vagy adatválto-
zás miatt 0-18 éves korig

- születési anyakönyvi kivonat
előző útlevél-amennyiben van

- személyazonosító igazolvány-amennyiben van
- lakcímkártya - amennyiben van
- 2500 Ft illeték MAK-i csekken befizetve (sürgősségi ?!le-

ték5000Ft!) - ~
- mindkét szülő együttes jelenléte, illetve ha az egyik szülő

nem tud megjelenni, a közjegyző, gyámhafóság vagy az
útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- felbontott házasság esetén a jogerős bírói ítélet
- elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat

gondnokság vagy gyámság fennállása esetén a gondnok-
illetőleg a gyámkirendelő határozat, vagy az intézeti gyám
igazolása az intézeti gyámság fennállásáról

Ervényes útlevél pótlása vesztés, megsemmisülés, rongálódás
esetén 0-18 éves korig

- születési anyakönyvi kivonat
- személyazonosító igazolvány-amennyiben van
- lakcímkártya - amennyiben van
-5000 Ft illeték MAK-i csekken befízetve (sürgősségi ille-

ték 7500 Ft!)
- vesztés, megsemmisülés esetén jegyzőkönyv, rongálódás

esetén az útlevél
- mindkét szülő együttes jelenléte, illetve
- ha az egyik szülő nem tud megjelenni, a közjegyző gyám-

hatóság vagy az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata
- felbontott házasság esetén a jogerős bírói ítélet
- elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat
- gondnokság vagy gyámság fennállása esetén a gondnok-

illetőleg a gyámkirendelő határozat, vagy az infézeti gyám
igazolása az intézeti gyámság fennállásáról

Ervényes útlevél pótlása lopás esetén 0-18 éves korig
- születési anyakönyvi kivonat
- személyazonosító igazolvány-amennyiben van
- lakcímkártya - amennyiben van
- 2500 Ft illeték MAK-i csekken befizetve (sürgősségi ille-

ték 5000 Ft!)
- rendőrségi jegyzőkönyv
- mindkét szülő együttes jelenléte, illetve
- ha az egyik szülő nem tud megjelenni, a közjegyző, gyámha-

tóság vagy az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata
- felbontott házasság esetén a jogerös bírói ítélet
- elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat
- gondnokság vagy gyámság fennállása esetén a gondnok-

illetőleg a gyámkirendelő határozat, vagy az intézeti gyám
igazolása az intézeti gyámság fennállásáról

Űtlevél kiadása, cseréje érvényességi ido lejárta vagy adaíváito-
zás miatt 18-70 éves korig

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány/személyi
igazolvanyvagy2001.01.01.utan kiadottvezetői engedély
lakcímkártyával

- előző útlevél - amennyiben van
- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-

mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- 5 évre 7500 Ft illeték, 10 évre 14000 Ft illeték MÁK-i
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csekken befízetve (sürgősségi illeték 5 évre 15000 Ft, 10
évre 28000 Ft illeték!)

Érvényes útlevél pótlása vesztés, megsemmisülés, rongálódás
esetén 18-70 éves korig

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány/ szemé-
lyi igazolvány vagy 2001. 01. Ol.után kiadott vezetői en-
gedély lakcímkártyával

- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-
mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- vesztés, megsemmisülés esetén jegyzőkönyv, rongálódás
esetén az útlevél

- 5 évre 15 000 Ft illeték, 10 évre 28 000 Ft illeték MAK -i
csekken befizetve (sürgősségi illeték 5 évre 22 500 Ft, 10
évre 42 000 Ft illeték!)

Érvényes útlevél pótlása lopás esetén 18-70 éves korig
- személyazonosság igazolására alkalmas okmány személyi

igazolvány vagy 2001. 01.01. utan kiadott vezetői engedély
lakcímkártyával.

- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-
mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- rendőrségi jegyzőkönyv
- 5 évre 7500 Ft illeték, 10 évre 14000 Ft illeték MAK-i

csekken befizetve (sürgősségi illeték 5 évre 15 000 Ft, 10
évre 28 000 Ft illetek!)"

Ütlevél kiadása, cseréje érvényességi ido lejárta vagy adatválto-
zás miatt 70 éves kor felett

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány/ szemé-
lyi igazolvány vagy 2001.01.01.utan kiadott vezetői enge-
dély lakcímkártyával

- előző útlevél-amennyiben van
- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-

mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- 2500 Ft illeték MAK-i csekken befízetve (sürgősségi ille-
ték 5000 Ft!)

Érvényes útlevél pótlása vesztés, megsemmisülés, rongálódás
miatt 70 év felett

- személyazonosság igazolására alkalmas okmány/ szemé-
lyi igazolvány vagy 2001. 01.01 .után kiadott vezetői enge-
dély lakcímkártyával

- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-
mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- vesztés, megsemmisülés esetén jegyzőkönyv, rongálódás
esetén az űtlevél

- 5000 Ft illeték MAK-i csekken befizetve (sürgősségi ille-
ték 7500 Ft illeték!)

Érvényes útlevél pótlása lopás esetén 70 év felett
- személyazonosság igazolására alkalmas okmány/ szemé-

lyi igazolvány vagy 2001.01.01.utá'h kiadott vezetői enge-
dély lakcímkártyával

- gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok sze-
mélyes megjelenése ill. a közjegyző, a gyámhatóság vagy
az útlevélhatóság előtt tett nyilatkozata

- rendőrségi jegyzőkönyv
- 2500 Ft illeték MAK-i csekken befízetve (sürgősségi ille-

ték 5000 Ft illeték!)
Az útlevél kérelem ügyintézési ideje normál esetben max.

30 nap, sürgősségi eljárás (dupla illeték) esetén 5 gyártási mun-
kanap+postázási idő!

Nem tartalmaz ujjnyomatot az útlevél az alábbi esetekben:

. Ujjnyomat adására fizikailag állandó jelleggel képtelen

. 12 éven aluli személy esetén

. aki ujjnyomat adására átmeneti jelleggel fízikailag képte-
len.

Ebben az esetben az okmány érvényességi ideje 1 év, ki-
véve a 18. életévet be nem töltött személy esetén.

TÁJÉKOZTATÁS
A KÖZLEKEDÉS IGAZGATÁSI EUÁRÁSBAN

2009. JŰLIUS 1-JÉN HATÁLYBA LÉPÖ
VÁLTOZÁSOK

Nem kell külön eljárásban elvégeztetni a származás el-
lenőrzést és az előzetes eredetvizsgálatot az EGT valamely
tagállamából behozott használt jármu magyarországi forga-
lomba helyezésére irányuló eljárás keretében, amennyiben az
ügyfél a kérelemhez csatolja a származó tagállam hatósága
által kiadott harmonizált vagy nem harmonizált adattartalmú
forgalmi engedélyt. Amennyiben az okmány nem felel meg a
követelményeknek, a származás-ellenőrzési eljárás során ke-
rül sor a jármű jogi helyzetének tisztázására.

Az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó zara-
dék "törlésére" a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Ket. ) 15.
§ (1) bekezdése értelmében a tulajdonos jogosult. Ebben az
eljárásban a jármu új tulajdonosa - ide értve a gépjármű ke-
reskedőket is - nem tekinthető ügyfélnek, ezért a záradék
törlésére, az arra jogosult régi tulajdonos nevében a képvise-
let szabályait alkalmazva (meghatalmazás) kerülhet sor az
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően. (A közúti
közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló
29/2004. (VI. 16.) BM rendelet Í. sz. melléklet 2. pont g) al-
pontja alapján záradék elrendelése, törlése esetén 1800,- Ft
igazgatási szolgáltatási díjat kell megfízetni.)

Pilisvörösvár, 2009. június 29.

Dr. Kmpp Zsuzsanna Ruzsa Anett
jegyző nevében és megbízásából Okmányiroda osztályvezető
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Pilisborosjenő Onkormányzatá-
nak Képviselő Testülete Díszpolgári
címet adományqzott Prof. Dr. Dr.
Comelius Mayer Umak. A kitüntetést
augusztus 20-án adták át jó hangula-
tú, színes ünhepség keretében.

Az alábbiakban a Reichel József
Művelődési Ház- és Könyvtár hon-
lapján található leírást olvashatják,
mely roviden összefoglalja a kitünte-
tett életútját.

AiigitS2(>s 20. aw^emlRtesés

H.

Professwr Doktor Comelius Mayer
1929-ben született Pilisborosjenőn. A
II. világháborút követően 1946-ban fa-
lunkból százakat telepítettek ki Né-
metországba. Az ifjú Mayer Komél-
nak is ez volt osztalyrésze. Érettségi
vizsgát tett Münnerstadtban, majd
Würtzburgban belépett az Agoston-
rendbe. Német városokban, később
Párizsban tanult. 1979-től 1996-ig volt
a Giesszen-i Tudományegyetem teoló-
gia professzora. Emeritus professzor-
ként visszatért Würtzburgba, ahol ku-

tatóintézetet alapított, melynek ma is
vezetőjc, s amely kiadta az Ágoston-
rendi Lexikont, amit az egész katoli-
kus világ használ. Uj hazája nagy ün-
nepségen köszöntötte a 8ü éves Pro-
fesszor Doktor Cornelius Mavert.

Egyházi főméltóságok, tartományok
kormánytiszhdselői, egyetemek pro-
fesszorai. nag\r és kisvárosok küldöttei
voltak ez alkalomból Würtzburg város
vendégei. Mindenütt a keresztény vin
lágban ismert és tisztelt tudóst 80. szü-
letésnapja alkaknából XVI. Benedek
pápa is személyes levélben-köszöntött.

Szülőfaluja 2009. augusztus 20-án
díszpolgári címet adományozott ne-
ki.

<a szerk..

Sz^retí feivwi&s és. yy^i&is&^ lle$z Pjilisbcrfl
A Művelődési Ház és két helyi vendéglátóhely közös szervezésé-

ben vidám szüreti felvonulás és mulatság lesz szeptember 26-án,
Pilisboros-jenőn.

A felvonulási menet a Postától indul 1430 órakor. A szokásos mó-
don a Ezüsthegyi Boros Gazdák kínálják finom nedűiket az útvonalon.

Utána a Tájházban színes műsor, táncház, büfé várja a kedves
vendégeket.

A műsor végeztével, 18 óra körül kezdődik a Bogár étterem és a
Legyező Kávézó-Cukrászda közös Szüreti Mulatsága a Fő út 4/a-ban
és a szemközti étterem udvarán.

Lesz ajándék az aktuális napra szóló szórólapokkal megjelenők-
nek (pogácsa, üdvözlőital, stb. ).

Sramli, yilágslágerek, latin zene szól felváltva a Legyezö udvarán
ill. a Bogár Etterem parkolójában.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

y

Á A McW József Mwelodési
Ház és Koayvtár hírei
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Déleló'tt ünnepi szentmisén emlékezett Bakos Zsolt atya és
a hívok első szent királyi inkra. Kocelebrált Prof. Dr. Dr.

Cornelius Petrus Mayer atya. A mise után a templomkertben a
mise végén magyarul elhangzott "Isten hazánkért... " egyházi
népéneket a német dalkör németül énekelte el, a Kevélyhegyi
Dalkör pedig az e napon immáron hagyományos "O Szent István
sírva kérünk..." refrénű kórusmuvel adózott az ünnep tisztele-
tére. A kenyéráldás után ajelenlévők kaptak az áldott új kenyér-
bol, hog}' családjaik asztalára vihessék az ünnepen.

Délután a községi megemlékezés a német nemzetiségi Táj-
ház ssánpadán zajlott.

A Himnusz után szavalat következett, majd a polgármester
köszöntötte a megjelenteket, s megtartotta megemlékezó' beszé-
dét. Szólt az Allamalapító ünnepének sokszori változásáról a kö-
zépkori ünneplésről, a hódoltság alatti betiltásról. Majd Mária
Terézia rendeletérol, hogy a Budára hozatott Szent Jobbot aug
20-án körmenet hordozza a Várban. A Bach korszakban tilos
volt az ünnep. A Monarchia végétől kapcsolódik a Szent István
naphoz az új kenyeret köszöntő népszokás. Horthy alatt világia-
sodott az ünnep, Rákosi csak a körmenetet tiltotta, s érájában
az ünnep neve Uj kenyér, majd Alkotmány ünnepre változott. A
Kádár korszakban a külsőségek domináltak. 1989-ben újra meg
lehetett tartani a Szent Jobb Körmenetet, azóta indul a Szent
István Bazilikától. Az elsó' szabadon választott Parlament márci-
us 15, október 23, és augusztus 20 közül az államalapító király
ünnepének szellemiségét tartotta legkevésbé megosztónak, ezt
jelölte ki Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepéül.

Kiemelkedő ünnepségek voltak a millenniumi év kezdetén,
2000. aug. 20-án.

Honfoglaló Arpád unokája, Taksony halála után Géza lett a
nagyfejedelem. Géza érdemei vitathatatlanok a külföldi kapcso-
latok építése terén. Felismerte hogy a bizánci és a német-római
császárságok közötti helyen a Hazának európai kapcsolat nélkül
nincs jövoje. Nyugatról hozatott térítő papokat, pedig asszonya,
az erdélyi Gyiila lánya - Sarolt - bizánci keresztény volt. A fej'e-
delmi pár egyetlen fiukat, Vajkot nevelte utódul.

Bajor hercegleányt, Gizellát kérették meg számára, hogy
majd a trónra kerülve a német császárral békére számíthasson.
Jegyese, és a császárral szövetséges pápa befolyására Vajk a nyii-
gati (római) keresztény hitre tért, a keresztségben István nevet
kapott. Géza halála után nagyfejedelem lett, 1000 karácsonyán
koronázták királlyá Székesfehérváron.

István király verhetetlen hadvezér volt. Soha nem vesztett
háborút, még csatát sem! Pedig sok volt a külso ellenség, s Gé-
za halála körüli években sorra léptek fel öccsének Mihálynak
ágából származó trónkövetelők. A legismertebb Koppány lázadá-
sa. István király címek, birtokok adományozásával és tűzzel-vas-
sal kényszerítette a nemzetségeket letelepedésre, s a nmgati ke-
resztény hit. felvételére. Szigorú, mai szemmel kegyetlen törvé-
nyeket hirdetett a hűtelenek, a lázadók, a rablók bűntetésére.

Megalkotta az állami közigazgatás alapjait, a vármegyéket.
Pűspökségeket, apátságokat, kaloesai és esztergomi érsekséget
alapított, sok templomot építtetett.

Gizella királyné - különösen a hit dolgaiban - István
egyenrangú társa volt. Nagy gonddal, trónra méltóvá nevelték
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eg^'enrangií társa volt. Nagy gonddal, trónra méltóvá nevelték
Imre herceget. Tudományokra, hitre Gellért püspök oktatta.
majd külföldi udvarokban is tanult. Csapatok élén gyakorolta a
hadviselést.

István király a fiához intézett Intelmek- ben foglalta össze
uralkodási elveit. Kinyilatkoztatt. a a tulajdon sérthetetlenségét,
bármely nyelvet beszélők egyenjogúságát, és Magyarország
függetlenségének elsődlegességét. Elveihez hűen István és
országa sosem vált hűbéresévé semmilyen hatalomnak. Példát
ad az Intelmekkel arra is, hogy Apák felelőssége irán)'t mutat-
ni a Fiúk számára.

Imre, a koronaherceg, ifjan vadkan álriozata lett. István
király gy'ászban még 7 évig uralkodott. Halála eló'tt országát,
koronáját Mária oltalmába ajánlotta. Vérszerinti örökös
hiányában István eg\'ik húgának férjét, velencei Orseoló Pétert
jelölte iitódul. Trónviszályos évek után az Ai-pádház trón-örök-
lési rendje Mihály ágára szállt vissza.

1083-ban VII. Gergely pápa szentté avatta Istváat, Imrét
és a vértanú Gellért pűspököt. 2000-tó'l az ortodox egyház is
szentjeként tisztcli István királ^-t.

A polgármester az Intelmekbó'l vett idézettel zárta a
megemlékezést:

"Eszköz lehet az együttmfiíödés és barátság, de Gél a
mmdenkor fü^eüen Magyarország! Nevezhetik kü-álynak, de
nem más, mint zsamok, aki idegen hatalonmak behódol, hogy
hatalinát megtartsa."

A megemlékezést néptánc követte, majd következtek a
kitünt.etések.

Idén először adta ki a képviselő-testület. a Pilisboros-
jenőért Emlékérmet, amit Szecsányi Bertalanné, Eszter ass-
zony, Pilisborosjenő védó'nője vehetett. át. A polgármester rövi-
den ismertett.e életrajzát, nem mindig könin-ű életét, felsorolta
szakmai t.eljesítményeit, és sok különböző társadalmi vál-
lalását. Köszönetet mondott a 40 éves szolgálatért.

A díszpolgári cím adományozását Petőfi vers szavalat
vezette be. majd a polgárniester részletesen méltatta a
képviselő-testiilet által eg^'hangií szavazással megv'álasztott

Prof. Dr. Dr. Gornelius Petrus Mayer atya, ahogy helyben
ismerjük: Mayer Kornél úr érdemeit. E helyen erre azért nem
kell részletesen kitérni, mert lapunk címlapján a niéltatásból
kiemelések olvashatók. külön keret.es írásban. Természetesen
a méltatás személyesebb hangú, részletesebb volt. Kitért
Mayer Kornél úr szülőfaluja érdekében eddig is tanúsított, és
továbbra is kért adományozó és pártfogó tevékenységének rés-
zleteire is.

Mai lakhelyének, Würtzburgnak polgármestere, és más
neves jelenlévo német vendégek is köszöntötték az új díszpol-
gárt. A Dalkörök szülőfaluról, hazáról, anyáról, borról dalolták
az ünnepelt kedvelt német dalait, mag^'ar nótáit ajándékul. Méí
ezek közül is kiemelkedő volt Palojtay Ersek Agnes muvésznó'
Hazáról szóló messze csengó' szólója.

Sok elismerésben volt része életében, de ez it.t, a szüló'-
falujában, mind közül a legkedvesebb, a pont az "i"-n,....
mondta köszönetül meghatottan az Unnepelt.

Nyár közepcn ncm mindenki marad
itthon, hogy kilátogasson a Varjátékra.
Ez az e.íívetlen kritika érte a rendez-
vényt, bár nem lchet panasz a lutogatott-
ságra. .'\z őszi megrendczésnck is van
sük hátulütője. Egyazon naptári napra
egyeztcthető, színvonulas produkciókat,
száinuiikra megl'izethető árun öszre ne-
hcz megszcrezni. a szezonkezdés miatt
ekkor mar clfoglaltak a művészek. S ta-
valy, szeptember második szombatján az
esti fő program alatt na-gyoii fázott a
közönség.

Köszönet az anyagi támogatóknak:
Előadóművészck Sxakszervezetének,
Megyei Közg^'űlés elnökének. Mercato
zenei eg\-üttesnek, OTP-nek. A Meditop
a dolgozóinak családos belépok vásárlá-
sával segített, és természetesen minden
látogató is támogatta a rendez\rényt.

Köszönet illet sok borosjenöi lakost
munkájukért, amivel alkalmassá tették
az egri vár környékét, hogy fogadhassa a
produkciókat, biztonságos és kellemes
környezetet biztosítson a látogatóknak.
Sokat köszönhetett a siker a polgárőr és
önkéntes tűzoltó egyesületeink tagjai-
nak a munkában, s a zavartalan lebonyo-
lításban. Az Osszefogás Pilisboros-
jenőért Egyesület is kivette részét, és
oroszlánrészt vállalt a Pilisborosjenőért
magánalapítvány. Az előkészítő munka
hónapokkal előbb kezdőciött. Engedély-
kérelem, pályázat, szponzorkeresés,
programok kiválasztása, lekötése, mé-
dia, plakátok szórólapok.

Majd következett a technikai felté-
telek biztosítása. A helyszín kialakításá-
ra: színpad. nézőtér építcse, öltöző sát-
rak, fogadótcrek, VIP-sátor. pavilonsor,
stb, stb, szú'ken, de elóg volt az utolsó hét.

A Várjátékot követő 2 nap még kel-
lett bontás. szállítás, takarítás céljára.
Sokan fogtunk össze az eredniényért,
mindcnlci azt vállalta, amihez órt, és tel-
jesítette, amit vullult.

A kocsik a parkolóig johettek, hely-
ben volt clegendo WC, mosdó, egész-
ségügyi ügyclcl. es szűrőkocsi. Kstére ha-
zafelé rcflektorok világították az utat.

- Az Aprók bástyáján idón is felsza-
badultaii játszottak a gyerekck, a szülők
a kicsiket kedvcs lclnott jatszótársra,
lelügyelőre liagyhatták husszabb-rövi-
de b időrc. Népmiivészeli remcknek is
beillctt ;i lcü.kisebbck álta! kcdvelt lo-
vacskás vess/ökosaras körliinta. A na-

gynbb gycrekck öriiltek ;i barantások-
nak. lovaglásnak, ijás/aliiak. izgalmas
1-icmiitatnkiiak. foglalkD/tatóknak.
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- Katlan Tóni büféjében "ami szem-
szájnak ingere"... méteres sercegő ser-
penyők, kakastöke pörkölt, fűszeres sül-
tek, gombás fehér hások, édes, sós des-
szertek, savanyúk pultja, s ki tudja még
hányféle magyaros és távoli népek ét-
kei, hűtott italok. Mosoly, ragyogó tisz-
taság. Arnyékolt étkező helyén ele-
gendő férőhely volt evés-ivás utáni be-
szélgetésre is.

Voltak más eteto-itató standok is:
lángossütő, kürtős kalács. kecskesajt, hi-

deg csapolt sör a "vándorcsapolónál",
főtt kukorica, és ismét másutt jeges kok-
télok. Egri és helyi borokat kínáltak kós-
tolni a gazdák, és fogyott a hosszúlépés
és házmester a rekkenő hőségben, vásá-
rolni lehetett palackozott különlegessé-
geket. Ennyit az inni- és "ennivalóról"!

- Igényes "vennivaló" is sorakozott a
Néprajzi Múzeum Baráti Körének
Kirakodóvásárán. A pavilonsoron, és
külön standokon egzotikus hangszerek,
textilmunkák, hímes tojások, üveg, fém,
fa ékszerek, használati tárgyak, szá-
razvirág ... Sokan éltek a lehetőseggel,
hogy rokokó öltözetben fényképez-
kedve tudják meg, vajon hogyan festet-
tek volna évszázadokkal ezelőtt?

A tavalyi I. Pilisborosjenői Várjáték
apropója az Egri Csillagok fílm forga-
tásának 40 éves évfordulója volt. Hoz-
záillőn az esti színpadi produkció a mu-
sical-változat előadása volt.

Idén 3 rangos téma kínálkozott, nem
választottunk.

A II. Pilisborosjenői Várjátékon
mind a 3 témához tartozóan szerepeltek
programok.

1. Megyénk 1000 éves; Szt. István
1009-ben alapította Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegyét.

A kékselyem, arannyal hímzett mil-
lenniumi zászlót Gulyás Dénes úr, or-
szággyűlési képviselőnk adta át falunk-
nak a nagyszínpadon. Képviselő úr reg-
geltől kora estig velünk maradt.

A VIP sátorban a millennium tisz-

teletére a megye 187 településének cí-
mereiből álló kiállítás várta a látogató-
kat. Ugyanitt rádiós munkatárs vezeté-
sével eszmét cseréltek, beszélgettek a je-
len lévő művészek és az érdeklődők.

2. Nemzetközi Haydn évnek nyilvání-
totta a zenei világ 2009-et, a zeneszerző
halálának 200 éves évfordulója alkalmá-
ból. Ezért a nagyszínpadon kamarazene
nyitotta a napot, Haydn divertimentók
és triók, Matuz István, Matuz Gergely és
Vass Katalin avatott elő-adásában.

Az este egyik fő produkciója Haydn
"Aki hutlen pórul jár" című vígoperája
volt a Kolibri színház előadásában. Ezt a
művet is Fertődön komponálta a Mester.
A szerepeket opera-szakos hallgatók
énekelték és részben játszották is, a bo-
hózat báját zseniális bábosok és mario-
nett bábjaik adták. Óriás kivetítő biztosí-
totta, hogy a távolabb ülők számára is
eljes értéku legyen az élvezet. A kicsi-

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

nyített korabeli színház zenekari árká-
ban Haydn mester vezényelt, Mária Te-
rézia királynő előkelő páholyból figyelte
az előadást. Egyik kis báb kiszökött a
nézőtérre, a gyermekek nagy örömére!
Oberfrank Péter szintetizátoron adta a
zenei alapot, a darab kezdete előtt pár
ütemnyi éneket tanított a közönségnek,
mely ekkor még nem tudta, hogy mivé-
gre? Azonban ennek köszönhetően a fí-
nálét a publikum együtt énekelhette a
szereplőkkel! Mária Terézia páholyá-
ban lelkesen tapsolt, s mondta:

"Ha jó operát alcarok látni, Fertődre
utazom, esetleg Pilisborosjenőre. " Nagy
sikervolt!

3. 2009 a kulturális turizmus éve is.

Erre rímel a Várjáték programhirdető
lapunk alcíme: "Idoutazás népekés kul-
túrák között". Ennekjegyében izgalmas
bemutatók, világzenei és más zenés
programok zajlottak a nap folyamán.
Rokokó tánc délelőtt, popzene délután
a VIP sátorban, fergeteges néptánc a
nagyszínpadon Pilisborosjenői "Kere-
kes" és "Urömi Oröm'' együttesek
előadásában. Az esti programok előtti
magyar és olasz reneszánsz zeneművek-
ből összeállított gitár-fumlya Ráhango-
ló koncert is ide sorolható. Mindezek
közel hoztak távoli népeket, elmúlt ko-
rokat.

Falunk lakója, Fodor Tamás művész
úr rendezésében a Stúdió K színház
délelőtt adta elő a "Rettentő görög vi-
téz" produkciót a nagyszínpadon. A gö-
rög rege Tézeusz királyfi hősi próbatét-
eleit, végül Minotauruszt is le-győzve
Ariadne fonala segítségével a Labirin-
tusból menekűlését, és révbe érését me-
séli el. A fíatalok tanulhattak egy kis mi-
tológiát, a felnőttek felfrissíthették a
rég tanultakat.

A produkció látható bábosokkal
mozgatott kedves bábokkal, sok hu-
morral került színre.

A Fényhalászok tűz és táncszínház
performance Teremtésmítosz időben-
térben utazást hozott.

Ez a fesztivál-nyertes, lélegzetelállító
produkció szavakkal leírhatatlan. A vé-
ge után pillanat csend jelezte, hogy idő
kell a csodából felocsúdásra, mielőtt ki-
tör a vastaps.

Mindenki talált neki kedves szó-

rakozást. Kulináris élvezet, tárgyakban
gyönyörködés, magas színvonalú muvé-
szeti produkciók, emlékezetes élmé-
nyek gazdagították a látogatókat.

Máris kezdünk gondolkodni a 2010
évi III. Pilisborosjenői Várjáték prog-
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Bereczkiné Szendrey Eva

Nyitva tartásunk: Iskolaidőben
minden nap 16-18 óráig.

Továbbra is szívesen várunk új
klubtagokat. Onállóan szerveződő
gyerekcsoportoknak biztosítjuk a he-
lyiséget, segítünk programjaik szer-
vezésében.

Segítoket is várunk, akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy a falubeli gyere-
keknek rendszeresen vagy egy-egy al-
kalommal programokat szervezzenek!

Az alapítvány alkalmazottja, Csuti
Krisztina 2009. január 15-augusztus
15-ig a Munkaügyi központ által
100%-ban támogatott bérezéssel
dolgozott nálunk, jelenleg adomány-
ból támogatott bérrel szeptember
30-ig félállásban dolgozik és ellátja a
napi nyitva tartással kapcsolatos és
egyéb feladatokat.

Rendkívüli programunk volt má-
jUs 23-án a főzőnap.

Jó hangulatú verseny keretében
rendkívül ízletes ételek készültek.
Köszönettel tartozunk minden szer-
vezőnek és segítőnek! Külön köszö-
net Slosár Károlynak a szervezés ko-
ordinálásáért, Perlinger Györgyinek,
akitől kedvezményesen kaptuk a leg-
jobb szakácsoknak járó díjakat és
alapítónknak, Paksi Imrének a gya-
koriati segítségért!

2009. július 06-10-ig az Alapítvány
helyet adott és segítséget nyújtott a
Családsegítő Szolgálat családgondo-
zója, Szabóné Ludasi Eva által terve-
zett, szervezett és megvalósított indi-
án táborban. Külön köszönet az ala-

pítvány részéről Paksi Imre alapító
és Omar Saad kuratóriumi tag gya-
korlati munkájáért!

A tábor lebonyolításában részt ve-
vő minden pedagógusnak, művelő-
désszervezőnek és önkéntes segítő-
nek köszönjük áldozatos és lelkes
munkáját!

Csuti Krisztinával és Jenei Gyön-

gyivel budapesti programokon vet-
tek részt gyermekeink júliusban.

Rendszeres programjaink szep-
tembertől:

Tematikus és egyben "beszélge-
tős" csoportot indítunk szülőknek
Pilisborosjenőn hétfőn 10. 00-11.30-
ig gyermeknevelési kérdésekröl és a
gyermekek fejlődésének fontosabb
állomásait érintő témákról.

Amíg az anyukák szakemberek
vezetésével beszélgetnek, a gyerekek
egy kedves nénivel játszanak.

A foglalkozásokat vezetik: Szaba-
dos Enikő képi kifejezés-pszicholó-
giai szakértő és Balogh Kornélia kli-
nikai szakpszichológus.

Kedden délelőttönként 10-11-ig
Csiribiri-tornát tart Szabados Enikő
1-3 éveseknek.

Kedden délutánonként Grülling
Zsuzsanna Tündértáncot tanít 4-5-ig
óvodás és kisiskolás korosztálynak.
Várjuk még érdeklődő kislányok je-
lentkezését!

Uj időpontban és megújított te-
matikával folytatódnak majd Ovári
Anna írónővel a beszélgetések.

Baba-mama klub működik minden

szerdán 10-13 óráig Szecsányi Berta-
lanné, Eszter védőnő vezetésével.

A vasárnap délutáni angol klub a
Legyező cukrászdában tartja össze-
jöveteleit, 5-7-ig. Vezetője Omar
Saad. Kötetlen beszélgetés kereté-
ben frissíthetik fel angoltudásukat az
érdeklődők. A részvétel ingyenes.
Váruk mindenkit szeretettel.

További programok szervezése is
folyamatban van, melyekröl plakát-
jainkról értesülhetnek, vagy érdek-
lődhetnek az Alapítványnál.

2009 őszétől új kuratóriumi elnö-
köt köszönthetünk Drippey Mária
személyében, akinek nagyon sok si-
kert kívánok az alapítvány vezetésé-
ben! Köszönöm mindenkinek az

együttműködést, és a sok segítséget,
amit Alapítványunk az elmúlt 1,5 év-
ben kapott!

Számlaszámunk: 65700093-
10135804

Címünk: 2097 Pilisborosjenő, Is-
kola u. 2.

Klinger Magdolna

A Jövő Jeno Alapítvány 2008. évi
közhasznúsági jelentését a nagy ter-
jedelem miatt nem közöljük lapunk-
ban, megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Botsport - Nordic Walldng Piüsborosjenőn, nem csak Pilisborosjenőieknek

Bottal gyalogolni? 1
"Na ezek se nonnálisak! Mi van, a hó elmaradt? Lé-

cek? Ember, augusztus van, te meg itt síbotozol?"
Ilyen és ezekhez hasonló, sőt néha a nyomdafestéket

nem turö megjegyzések is kísérték eleinte utamat, amikor
jó három éve rákaptam a "bottaljárásra", idegenszóval a
Nordic Walking-ra.

Maga az ötlet természetesen nem tőlem származik,
hanem Finnországból, ahol egy Marko Kantaneva nevű fíú
- valamikori sífutó - a '30-as évek óta már ismert mozgás-
tbrmát véglegesítette. Kjdolgozott egy képzési, oktatási
rendszert is azért, hogy a sífutás nyári változatát, a Nordic
Walkingot minél többen megismerhessék.

Mára - csak Európában - milliók napi, heti legkedvel-
tebb mozgásformája a Nordic Walking. Mint annyi minden
másban, ebben is különböző iskolák alakultak ki az elmúlt
évek alatt, de a lényeg egyikben sem más, mint megszeret-
ni, megszerettetni a mozgást, megismerni egymást, élvezni
a természetet.

A Botsportban nincs semmi, de semmi misztikus, le-
másolhatatlan vagy megcsinálhatatlan. Aki egyszer az élet-
ben saját erejéből már lépett kettöt, az meg tudja ezt is ta-
nulni.

Miért Botsport?
Most képzeljük el, hogy azt mondjuk, hogy Nordic Ski

(sífutás), vagy azt, hogy Super Giant Downhill Ski (szuper-
óriás műlesiklás), vagy azt, hogy Cross Running (terepfu-
tás). Az egyik túrán döbbentünk rá, hogy a Nordic
Walkingban szereplő hangzók szinte kimondhatatlanok -
ha mondjuk a nagyinak szeretné a kisunokája elmesélni,

.mi is az, amit a hét végén csinált.
A skandináv országokban Stavgang, a világ angol ré-

szén Pole Walking-nak is hívják, de sok más néven is fut ez
a sport - nem ez a lényeg. Miért ne lehetne Botsport? Ki-
rándulás, túra, egy új mozgásforma, játékokkal, társakkal
kiváló hangulatban ez a Botsport, egy kicsit más mint a
többi.

Igaz, nem igényel annyi kalóriát, mint a futás, de töb-
bet éget el mint a gyaloglás, közben pedig kíméli a bokát,
térdet, csípőt. Kilazítja a vállat, serkenti az agyi vérkerin-
gést, s olyan izmokat is az előrehaladásra használ fel, me-
lyek sokunknál évek óta nem mozdultak egy rendeset. Né-
mi súlyfelesleggel sem kell tartani a kipróbálásától, mert
éppen amiatt, hogy az ízületekröl a botokra (és ezáltal a
karokra) terhelődik át a súly, sokkal könnyebb a plusz ki-
lókat is "cipelni". Igen, egy kicsit szaporább a légzés, meg-
jelennek az izzadságcseppek a homlokon, a háton, kicsit
hosszabb a lépés, gyorsabban ver a szív. 9-től W éves korig
tömény egészség, úgy ahogy van.

Merre? ... -"-.- ..-. -- -- . .- .... .

Pilisborosjenő, na és persze Uröm, a Kevélyek kör-
nyéke egy fantasztikus túrahely! Magam csak néhány cve

lakom itt, de annyi izgalmas gyalogló útvonalat fedeztem
már fel, hogy több napba telik mindet végigjámi. A min-
denki általjárt széles, kavicsos utakon kívül kanyargós, szűk
ösvények, sziklákkal szegélyezett szurdokvölgyek, kimerítő
emelkedők, tágas mezők, szép kilátást nyújtó útkanyarula-
tok, technikás lejtők - ezek mind itt vannak ezeknek a te-
lepüléseknek a néhány perces távolságban lévő kömyékén.
Biztos, hogy mindenki megtalálhatja az erönlétének, han-
gulatának legmegfelelőbb terepet

Kivel?
Bárki elkezdheti, akiben mocorog egy kis akarat, aki ve-

szi a bátorságot, hogy egy szappanopera meg egy inkább fe-
ledésre méltó film között magára szánjon hetente 1-1,5 .órát.

Egy túratársunk véleménye: Nem csak mozogtunk egy
jót, nem csak megismerkedtem egy új sporttal, hanem új tár-
sakat, s talán barátokat is találtam fwlatok. KovácsTibor In-
formatikus - Budapest.

Miért? .. .3-SSK..

Annyi lehetőség szaladt el már mellettünk, aminek
csak a végét láttuk eltűnni a fák közt a kanyarban, s meg-
nyugtattuk magunkat, hogy ez sem a miénk volt, hogy épp
itt az ideje, hogy történjen már valami az életünkben. Ja,
hogy ez nem sokszázezer forint? Hogy nem egy trendi fit-
neszterem programjának a része? Hogy arról szól, ami épp
itt van előttünk, csak egy apró lépésre a kapunktól? Pont
ezért!

Mikor?
Találkozunk minden szerda délután 18,00-kor (ké-

sobb, érdeklődés estén hétfon és pénteken is, sőt korareg-
gel is lcgelább háromszor egy héten), a pilisborosjenői Fő
utca végi játszótér előtti parkolóban. Botot tudunk biztosí-
tani, ezért akit komolyan érdekel, jöjjön egy kicsit koráb-
ban, hogy a megfelelő méretű botot ki tudjuk választani.

Túra közben, játék közben aztán sokmindent megtu-
dunk majd egymásról.

Mennyi? -
Az első túrát, próbát mindenki ingyen kapja.
A későbbiekben alkalmankénti díjazással vagy bérlet-

vásárlással lehet részt venni a botos sétákon. Ennek részle-
teit az első alkalommal ismertetem.

További információ: botsport@gmail. com. www.bot-
sport.hu

Hajrá "Botosjenő"!
Nagy Gábor

Magamról
3 éve élünk családommal Pilisborosjenőn. Sportmúl-

tamhoz hozzátartozik, hogy valamikor eveztem, aztán jött a
sziklamászás, a túrázás, a mountainbike. Sportmenedzser-
ként végeztem a TF-en. Irtam sportújságot, vezettem sport-
szövetséget is. 2,5 éve szereztem meg a Botsport Nordic
Walking tréneri képesítésemet.
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2009. szeptember 5. szombal, a tűzoltó szertur terü-
letén patika rend. a tuzoltó autók kiglacolva. sorba állít-
va, a hangár fclújítva, leszigetelve, a klub szoba kifestv'e.
a terület szélét jelző szegélykövek fehérre meszelve.
(mint "Régiborosjenőn Búcsúkor".)

Vendégeket vártak.
Tűzoltó társakat Pilisszentivánról. Solvmárról. Obu-

dáról, Budakalászról, Mezőfalváról, St. Filippenből
(Ausztria), és vendégeket vártak Pilisborosjenőről, kicsi-
ket és nag\'okat, régieket és ujjakat, dalosokat és táncoso-
kat, mosolygókat és mosolygósokat.

Ezek a tűzoltó fiúk és leányok nag^'on készültek er-
re a napra, melyet több hónapos munka előzött meg.
Minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy
korszerűsítsék a "BAZIST".

Kapcsolataik révén, neg}7ed áron jutottak falazó
anyaghoz, szigetelő anyaghoz; falaztak, hegesztettek, vil-
lanyt szereltek, gletteltek, festettek... és a lányok csak
főztek, csak főztek, csak főztek.

Sokszor éjszakába nyúló munkálatok folytak, ami bi-
zony zajjal járt, ilyenkor a fiúk előre elnézést kértek a kö-
zelben lakóktól, akik azt megértően tudomásul vették .-
"mégis a hallótávolságon jóval kívül lakó "gonosz" azt
kérdezte: - Te hallottad milyen zaj volt a tűzoltó- szertár
környékén??? - igen hallottam.......... A munka zaja!!!

Es eljött a nap. Még az időjárás is kegyes volt, hisz
11. órakor "elszálltak a felhők s tiszta lett az ég".

Pompás tűzoltóautós felvonulás, Német dalkör, Ma-
gyar dalkör produkciója, népi táncosok, hastáncosok sze-
met g>'önyörködtető műsora, majd a "KIEGETT RAKE-
TAK" rock zenekar vidám jó hangulatú koncertje.

A büfések pörögtek, fogyott a sür, a bor, a sütemény,
a virsli, s a bevétel mind a WEINDORFI LÁNGLOVA-
GOK kasszájába került.

Higgyék el, megérdemlik ezek a srácok az ünneplést.
Tudom, hogy mit tesznek ők Pilisborosjenőért, hisz közel-
ről tapasztalom, mert az én fiam is tagja ennek a kiváló
csapatnak.

Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen erő mozgat-

ja ezeket. a srácokat. milycn cro az: - ha' megjön az SMS
üzeiiet- a legfontosabb munka. közben leteszi a lapátot,
vagy a családi ünnep legfinomabb talatjainál leteszi a kana-
lat és szalad, mert tűz van, mert oltani kell mert segíteni
kell. Mert segíteni kcll cloltani az erdőt. eloltani a házat,
megmenteni az értékeket kivágiii a fát vihar iitáii, hogy ne
dőljön 3 házadra, kiszivattyúzni a pincédet, segíteni, lehoz-
ni a hegy'ről a balesetes sárkányrepülőt, vagy a szakadékba
zuhant turistát. se.gíteni a közúti baleseteknél.

SEGÍTENI.. :... SEGÍTENI...... SEGÍTENI......... :;
EI seni tudom sorolni. hogy mi mindent csináltak még

ezek a srácok, ugye. hogy' ők a hétköznapok ONKENTES
HÖSEI???

En kisgyerekkorom óta élek Pilisborosjenőn, minden
ide köt, a családom, a barátaim. az iskolatársaim... és én is
szerettem-, szeretem Pilisborosjenőt, mint ők, hisz ez az az
összetartó erő, ami niiatt ilyen lelkesen vigyázzák falujukat.
ők ígv' szeretik Pilisborosjenőt.

Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényt.

KOSZONET a segítőknek: "BONTOS GABINAK" a
roncsautóért, meg a haveijának, aki 14 órán keresztül in-
gyen végezte a földmunkát, a pilisborosjenői és ürömi nag\
vállalkozónak az ingyenes tereprendezésért (meg az egész
éves segítségért).

KOSZONET annak az első vásárlónak, aki a büfében
egy üvegsörért 20 000.- Ft fizetett,

KOSZONET azoknak, akik apró adományaikat be-
dobták az adomány ládába, KOSZONET azoknak, akilc
alapítványi csekket kértek és azon fízetik be támogatásukat
a tűzoltók részére.

KOSZONET a péknek a kenyérér, a "házi cukrászok-
nak "a finom süteményért, a" palacsinta g^'árosoknak "a
palacsintáért a tomboladíjak felajánlóinak a tombola díja-
kért szomszédoknak a türelmükért, szakácsnak a gulyá-
sért. jó borsgazdáknak a jó borért dalárdáknak a dalokért
táncosoknak a táncokért, zenészeknek a /enéért a résztve-
vőknek a jó hangulatért, a tűzoltóknak a szép napért.

KÖSZÖNJÜK
Király Tibor

Tűzoltó napi köszönet
Idéa
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Október 2-én (pénteken) 18 ora
Zene Világnapja alkalmából

KONCERT
*

OktóberS-én 14óra

DALOSTALÁLKOZÖ
*

Október 9-én 18 óra

OKTÓBERI TÁNCHÁZ
Zenél: a Dunazug zenekar

Október 23-án 17 óra

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
KOSZORÚZÁS

FÁKLYÁS VONULÁS A TEMPLO. -
KERTBE

*

Október 31-én szombaton 19 óra

KAMARA EST - KORTÁRS ZENEI
KONCERT

Részletes és bővebb tájékoztató a nagyplakátokon!

Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Allandó programok
http://pbjmuvhaz. emagyarorszag. hu

Kerekes eg^'üttes próbarendje
http://kerekes.mlap.hu

Aprók tánca:
kedd és csütörtök 153°-1615.

Kiskerekes:
hétfo és pcntek 1530-163°

Nagykerekes:
hétfő és péntek 163>-18

Ifjú Kcrekes:
hétfő, szerda és péntek 18-20

Tanfolyami clíjak'
Ovodások: 1000 Ft/hó
Kiskerekes: 1500 Ft/'hó
Nagykerekes és Ifjú
Kerekes: 2000 Ft/hó

Pilisborosjenői Sportegyesület
edzései
www.pbjse. fw.hu

Karate'-edzés:
Kedd: 1630-18 gyerek
Tánfolyami díj: 4000, -/hó

AeroKarate:
18-1930 felnőtt
"lanfolyami díj: 1000,-/alkalom,
vagy 5.500, -/hó
Csütörtök: 163°-1830 gyerek

'lői Torna
Kedd: 1930-21
Csütörtök: 183°-20
Tanfolyami díj:1000, -/alkalom

vagy 7000,-/hó
Jóga

Csütörtök: 183°-20
Tanfolyami díj: 500 Ft/alkalom

Színjátszó kőr
Szerda 16-18
Péntek 14-15'°

Intemeies hozzáférés a könyvtárban
Hétköznap 14-18

Intemetes oktatás nyugdíjasoknak
Kedd és csütörtök: 10-12-ig

Német Nemzetiségi Dalkör
Hétfő: 183U-21

Kevélyhegyi Dalkör
Szerda: 1830-21.

Nyugdíjas klub
(Iskolau2. ÖNO)
Csiitörtök: 15-17

Angolnyelv gyakorló klub
(Legyező cukrászdában)

Vasárnap 16-17-ig
gv'erekeknek és 17-19-ig fel-
nőt-teknek

Öwááért Aiapftvány ezúton kéri <a Őnölt segte^^
i^aánaN feN^KásAoz.

Yéipk ^ikár t@rméwlfc(@n, ^&' pénzüeHi az
atábbi és barteámteszámai:

W! PNs&oro^ens, W u. 41.
687CWR-1013^90

(a. csetere tíérjtft ^mi ̂  aditeomi^t - cégek eselén adószámot is,
mely az ̂ zelés Nadfeéhoz szQlís^es!)

Ata(Aér^yok a szűA seyteégéwl és tíimogatáséR} mggN@RA& a
rwmtsát^Nat. te üdvsr ̂g^ik felén eNmzült w wtíe&wsíszw és a lw >-
tés, mslytí; a gy^-regkek oS<tób@rb@n már MrtoMsa is whetowfe* Az vs^w nrt*
rik telénA fetontfuteiéjáhw an^y fooássinfc Iwésnel; tsteoryihTA, >.
.^ibl segílségi-e vm sAségfflrttí i^ ̂ iliA ete&ortm tamWá. ttw^

Az afepttoány eddy mflfcöidése soiA^ a szwN^ái'a
uö^ari vasérolt; egy <&, egy homotesé és háfom tezség^^2-
tS jfték tensit elhel^wésrR az ú) rtosn, m^k EU CTbMányos bwsz^á^-
sa ia ̂ g^rtaTt. A ̂ stoN has.mélatflfioz elengsAetston as. ürtw lalajá-
nat< mdfaetítstoi EiBrt nAieten rww segteég^t gAwen fogaávnk.

ftN^ostes és (wkk az óvocttbw totiető; 338-013 Bfwmé VWR

teir^Mumefci^
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Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

13/2009. (VII. 24. ) Kt. rendelete
a "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím és a

"Pilisborosjenőért" emlékérem alapításáról,
adományozásuk feltételeiről szóló

14/1998. (VIII. 27.) Kt. rendelettel módosított,
3/1994. (III. 1.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a "Pilisboros-
jenő Díszpolgára" cím és a Pilisborosjenőért" emlékérem
alapításáról, adományozásuk feltételeiről szóló 3/1994.
(III. 1.) Kt. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak sze-
rint módosítja:

1.

Az R. 2. §(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,. (2) A "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím adományo-
zására vonatkozó javaslatot írásban, alapos indoko-
lással a polgármesternél kell beterjeszteni minden
évben az átadás előtt 1 hónappal."

Az R. 2.§(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) Ajavaslatokat a polgármester az érintett bizott-
ság javaslatával terjeszti a Képviselő-testület elé."

Az R. 2. §(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

" (5) A "Pilisborosjenő Díszpolgára" cím odaítélésé-
ről a javaslatok alapján a Képviselő-testület titkos
sza\'azással, minősített többséggel dönt.'

2.g

Az R. 3.§(1) bekezdésének második mondata az
alábbiak szerint módosul:

"A "Pilisborosjenőért" emlékérem személynek, in-
tézménynek, közösségnek adományozható."

3.§

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rende-
let kihirdetéséről ajegyző a helyben szokásos módon gon-
doskodik.

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. július 24. napján.

Pilisborosjenő, 2009. július 24.

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

14/2009. CVIII. 28.) Kt. rendelete
az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló

3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képvise-
lő-testülete a gyermek védelméről és a gyámüg\'i igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a. vala.'
mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet alap-
ján, az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
3/2005. (II. 28.) Kt. rendeletét - a továbbiakban: R. - az
alábbiak szerint módosítja:

l.§
^\z R. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Norma meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Ovoda esetében:

Napi háromszori étk. 255, - Ft/fő/nap+AFA
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt étkezés

166, - Ft/fő/nap+AFA
51, -Ft/fő/nap+AFA
38, - Ft/fő/nap+AFA

276, - Ft/fő/nap+ÁFA

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola esetében:

Napi háromszori étk.
Ebéd
Tízórai
Uzsonna
Felnőtt étkezés

287,50 Ft/fő/nap+AFA
183,33 Ft/fő/nap+AFA
64, 16 Ft/fő/nap+AFA
40,00 Ft/fő/nap+AFA

195,00 Ft/fő/nap+ÁFA

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

(3) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Missziós
Ház Alapszolgáltatási Központ:

Szociális ebód 276, - Ft/fő/nap + AFA"

2.§
Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Térítési díj meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda esetében
Napi háromszori étkezés 340, - Ft/fő/nap+AFA
Napi kétszeri étkczés 290, - Ft/fő/nap+AFA
Ebed 225, - Ft/fő/nap+ÁFA
Fízórai 65,- Ft/fő/nap+AFA
Uzsonna 50, - Ft/fő/nap+AFA
Felnőtt+vendég 580, - Ft/fő/nap+AFA

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola esetében:

Napi háromszori étkezés 575,- Ft/fő/nap+AFA
Rbéd 360, - Ft/fő/nap+AFA
Tízórai 135, - Ft/fő/nap+AFA
Uzsonna 80, - Ft/fő/nap+AFA
Felnőtt 580,- Ft/fő/nap+ÁFA

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

(3) Pilisborosjenő Község Oiikonnány/at Missziós
Ház Alapszolgáltatási Központ

Szociális ebéd
Felnőtt étkezés

416, 66 Ft/fő/nap+AFA
580,00 Ft/fő/nap+ÁFA"

3.§

AzR. 1. § és2. §-ában feltüntetett AFA a mindenkor
hatályos áfa mértékétjelenti.

4.§

(1) A rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba,
hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2009. (I. 16.) Kt. rende-
let hatálvát veszti.

(2) Rendelet kihirdetéséből ajegyző a helyben szoká-
sos módon gondoskodik.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

KüllerJános s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gcsztéssel 2009. augusztus 28. napján.

Pilisborosjenő, 2009. augusztus 28.

Kereszténv Anikó s.k.
jeg}-ző

ű rscf sztósw
}4to 2ÖC atkatammri rendeztük meg szeptem-

ber 12-én, szombalon a fozőversenyt
A iemiész^aró Nőr k@izctenwiyRzte, m^d a

Pisboro^mőért Ala{Avány folytatta a szervezést
ÁBalában júnluR lión^ban rendezzuR meg. az
ulébU évQktsw a. tűz@y^tági títetom rrMt Nerüt át
szeptember hénapra a renctezvény.

Mlnden ó^faw hag^mányos ételek, és a fcű-
lőrteges sora jetzi, hogy mityen ötletgazcteg
szakácsok verwtgenek az első hetyezésért. Vo)t
olyan év, miNor ̂ tormát - bográcsgutyást keilett

s mondhatöm ahány bogrács annyi
tí, Nóslott^unk. Ktemefném Zelei István és Zsí-
ros ftWSt r>@^. s Bereczki Arrtalt, akik mináen év-
bm részt vettek. Nines is gaiambleves nélkűl főző-
VOT^ny PIKsboro^enő.rt, raetyet Attiia késztt! Fe-
{^tetglten a teőtevese Antinak! Sorolhatnám az at-
katrre ^AácsoW, cte @gy te!|es otdal nem lenne
^@g$ndő a feterolfea s az elrnúlt évek Rfflonle-

EtoétóbWf is teazemérik tudásuNat a szaká-
ösofe. htoft SQk-soifércfeNes játék, totó, fűszeffel-
fwwő sorte mutatják meg elméteti sza-
kSc^uáomfcyukat a résztvevők.

Főzővemenyönik n^lott, bárki jöhet, benevez-
hst Rn8p r@sUBt a Kowes bérci tisztáson! Aki Ned-
vet érez a jáléNhoz, feéshez 2010 júniusában fi-
gyRl}e feEhiíváBvrikat!

Röyfcl t^Noztatót tta:
Bereczkiné Szenclrey Eva

Kedves Lakosok!
Ezúton ertesitjük Onöket, hogy az Onkormányzattal egyedi meg-

állapodás alapjan létrejött együttmüködes értelmében. minden hetfón
13-17 óráig a települes Nemet Nemzetiségi Onkormányzatanak irodá-
jában az alábbi, ingyenes szolgáltatásokkal állunk rendelkezésúkre.

Banki: Lakossági folyószámlanyitás
Vállalkozói számlanyitás
Bankkártya értékesítés
Lakáscélú hitelek és állami támogatások ügyintézése
Jelzáloghitelek ügyintezése
Meglévő hitelek kiváltása, más konstrukcióra történő átváltás
Személyi kölcsönök ügyintézése.

Biztositási szolgáltatás:
Vagyon-, felelősség biziosítások (cégeknek)
Lakás-, társasház-, gépjármű kötelező-, casco biztosítások kötése
Eletbiztosítások, klasszikus, ill. unit link megtakaritások, - nyugdij
elő takarékosságok értékesitése
Magán-, Onkéntes nyugdij-, Egészségpénztár szerződések
Kárbejelentések felvétele
Hiteifedezeti igazolások ügyintézése
Hitelfedezeti biztosítások
Külföldi utazáshoz zöldkártya kiállítása és utasbiztosítás kötese.

Egyedi szolgáltatásunkkal, időt, pénzt, energiát spórolnak meg.
Teljes körű ügyintézésünkkel a lakosság kényelmét szolgáljuk,
kérésükre otthonukban is felkeressük, előzetes időpont egyez-
tetéssel.
Elérhetőségünk: Pálinkásné F. Eva: Tel: 30/894-6177

Bulik Györgyné: Tel: 30/6768-1 253

Hirdetési árak
A PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓBAN

ALAP
MÉRET6 AN

86LÍV

1/32oldal

1/16 oláa}

1/8 oldal

Wtíáat

7 000 R+AFA/alk.

15000R+NWÍÍ.

25 000 R+ÁFA/alk.

2 500 Ft+ÁFA/alk.

§ C>X) R+WVslk.
fekvő: 90x60
álló: 60 x 90

fekvő: 180x60
áltó: %,5x12g

fekvő: 180x126
1/20ldal 'aÍI'o:'96"5x257
1 otdal m x 257 <) 000 R-i-ÁWalk.

Szalag-hirdetés/a lap alján, 10 szó 1 500 Ft+AFA/alk.

Szatag-Ni-dgfés/atapalján^lSs^ 2{X>R4-AW*.

Minden további folyamatos megrendelés után, al-
kalmanként 20% kedvezményt biztosítunk.

Megjelenés: minden második hónap közepén, ese-
tenként külön szám is. Példányszám: 1100.

Hird t'sfelvét I: POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖNYVTÁRÁBAN fTEL. : 336-377)
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Befizetés a megjelenés után, a kiküldött csekken, vagy
személyesen az önkormányzat pénztárában.
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* 'sborosjcnö

Szeptember első vasárnapján, gyö-
nyörű időben az időjárásnak köszön-
hetően ideális pályán zajlott az idei
utolsó mountain bike olimpiai cross
(xco) magv'ar kupa futam.

nőttek eredményeit:

Magyar Kupa,
Pilisborosjenő

A különbözo kategóriákban. nagy
számban indult, falunkban élő fel-
nőtt és iskolánk jelenlegi és volt di-
ákjai. akik kiválóan szerepeltek.

Mielőtt hozzánk érkeztek volna a

versenyzők az ország különböző
pontjain Pilisszántó. Komlú, Kislőd,
Zalakaros, bizonyították erejüket és
gyorsaságukat. Az ez évi Magyar Ku-

Közel öt éve működik Pilisborosje- pasorozat összetett helyezettjeinek is
nőn egy egyesület, a Lavina SE, amely [^ adták át a díjakat.
a magyar kerékpársport utánpótlás
nevelesével foglalkozik. Ennek kö- Táblázatunk a pilisborosjenőiver-
szönhetően idén harmadik éve került seny és az összetett verseny eredmé-
be Pilisborosjenő állomásként a kupa- nveit mutatja, az itt élő diákok és fel-
sorozatba.

Név - egyesület

IVriZsé<a- TVNterida
tetag

Fábián Sári - Lavina SE

Sfc^^l Bwedl> PCCC

Dózsa Dániel - Lavina SE

Kátí Pwi - LawBa SE

Dózsa Máté - Lavina SE

Fatery Zsoaifew - La^ina SE

Győrfy Bence - Lavina SE

Káái'Ibiai-LavaaSE

Fábry Kristóf - Lavina SE

BetéB^ GergS - Lavtea SE

Kirchknopf Erik - PCCC

Vai^a Lewate ~ Lavtoa SE

Király Kata - Lavina SE

Dözsa Gáteer - Vüeto SE

Magyar Kupa összetett

I. fatíl'eiEett E> 19 év d^tí kategéria I.

II. helyezett 17 év alatti kategória II.

U. hiefye>lt 1S w atottí kategeria H.

15 év alatti kategória V.

I. helyeii^tt 13 év alaNi kal^gÉria I.

V. helyezett 13 év alatti kategória V.

Xhri^eaett 13 év atatti kategfeía IX.

XI. helyezett 13 év alatti kategória XII.

LWyeecM U év alatti feategéria I.

II. helyezett 11 év alatti kategória III.

11 év alattí feategoria VI.

VI. helyezett 11 év alatti kategória XI.

Liielyei tt 9 év alatti feategória L

I. helyezett Rövidtávú női felnőtt

VLhetyesiett 3MEaster2. VII.

Dr. Fábry György - Laviria SE XVI. helyezett Rövidtáv férfí felnőtt XII.

A pilisborosjenői Lavina Se vcr-
senyzői több kategóriában a Magyar
Köztársaság Bajnoka címet is clhoz-
ták, Salgótarjánból július 19-én:

U17
U 13
U 11
U9

Fábián Sari

Kádi Pepi
Kádi Tomi
Varga Lcvenle

Turnovszkv Alexü

A Könyvtár
olvasószolgálati
nyitvatartása:
Hetfo-. 17.00-18.30
Kedd: 14.00-17. 00

Szerda: 09.00 - 12.00
Péntek: 17.00 -18.30

cmag^arországi pont
Ing^'enes Internet hozzáterés
hétköznap délután: 14-18-ig

Információ: 26-336-377;
email: b'muvhaz mail.com

htt : b'muvhaz.ema arorsza .hu

Pilisborosjenő, Fő út
fQnétatunk: tégla, cserép,

szigetelő-anyagolc,
betonelemek, cement,

mész, homok, sóder, ter-
móföld, stb.

Gáz-cseretelep'
Koiiléneres és telfes

köru
izállitás, kedvező áron1

i&leton:
88-30-9-342 838

Albérlet
Pilisborosjenőn, központi

helyen. 1 szobás,
összkomfortos lattás,

havi 40.000 Ft+rezsiért.
9 havi kaukció letéte

szükse^es.

Tel. s 06-30-700-3508

HIRMQNDO

ŐNK08MÁS fr mTOtíXM IAWA

We  Nadé: A tópvisetS-^wtSliet

"Rpo^Na 6a sifwM aanl ; ffetoat Bfc

aigeáél^szte: 'MWSWM.

'&r|^(i a Magj>r P<aa
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Községünk őszi kulturális rendezvényei között a Ke-
vélyhegyi Dalkör is megrendezte a hagyományos dalos ta-
lálkozót.

Az idén nyolcadik alkalommal rendeztük a találkozót
hét dalkör, egy szólista, és az iskola részvételével. Ha ösz-
szesítve nézzük a találkozókat, már vagy harminc község
járt községünkben és mutatta be műsorát. Ezek között
van több olyan is, akik többször is voltak nálunk.

Hagyományőrzőnek tartjuk magunkat, őrizzük né-
pünk dalkultúrájának hagyományait. Az idén szélesítettük
a kört, a magyar népdal mellé meghívtunk nemzetiségi
dalköröket, hisz ők is hagyományőrzők, csupán a saját
nemzetiségük kultúráit őrzik. Nem bántuk meg ezt, műso-
runk színesebb hangulatosabb lett.

Az idei résztvevők:
. Az Altalános Iskola énekkara, az általuk rendezett

népdalverseny aranyérmesei, néptánckara.
. A Pilisvörösvári Nyugdíjasklub Nosztalgia Dalköre
. Bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus
. Pilisborosjenői Weindorfer Singkreis Dalkör
. Rákoshegyi Rezedák
. Pilisszántói Pávakör

. Gisztl Anna népdalénekes
8 Jenői Asszonykórus
" Kevélyhegyi Dalkör
Műsorunkon 140 szereplő vett részt.
Nemzetiségi Tájházunk szép, kultúrált környezetet

biztosított a rendezvényhez. 1000 órára érkeztek a vendé-
gek a Művelődési ház nagytermében fogadtuk őket, itt kö-
szöntöttük egymást szóban és dalban. Eligazítást kaptak a
nap programjáról és a helyi dalkörből egy főt, aki egész
nap gardírozta őket. Majd a Képviselő-testület nevében
Heves László képviselő úr köszöntötte a vendégeket.

A "Bogár vendéglőben" ebédeltünk. Ebéd után, már
szép fellépő ruhákba öltözve sétáltuk körbe a falut vidám
énekszóval. Meglepetés volt Vimi Ernő meghívása, ki az
udvarába behívta az egész társaságot egy pohár italra. Saj-
nálatos volt viszont, hogy az elég hangos és nagy számú
vonulás a többi házakban nem keltett különösebb érdek-
lődést. 1400 órakor az iskolások kezdték a műsort, majd
utána a dalkörök műsora következett, egy magyar, egy
nemzetiségi megosztásban. Közel két órás volt a műsor.

Egyértelmű volt a vélemény, hogy nagyon jól megfér
egy műsorban egy színpadon a nemzetiségi és a magyar
népdal. Mivel a szereplők többsége Pilis-térségből érke-
zett, a végén mindenki színpadra lépett és közösen a sa-
ját nyelvén elénekeltük a Pilis Himnuszát.

Ismét sajnálattal kell megjegyeznem a Tájház lénye-
gesen nagyobb közönségnek is tudott volna biztosítani
kultúrált, kényelmes helyet. Műsor után a vendégeket és a
közönséget szabad éneklésre (mulatásra) hívtuk meg a
Művelődési házba. Itt igazán jóhangulatú énekléssel zár-
tuk a napot. Vendégeink egybehangzó véleménye, hangu-
latos, szép napot töltöttek Pilisborosjenőn, szívesen jön-
nek máskor is. Azt a törekvésünket, hogy barátokat sze-
rezzünk magunknak és községünknek, maximálisan telje-
sítettük. Egy ilyen napos program megszervezése nem kis
feladat. Szerencsére nem voltunk egyedül sokan segítet-
ték munkánkat. Az Onkormányzat és a Művelődési Ház
vezetői és apparátusa segített a szervezésben és a lebo-
nyolításban. A Kisebbségi Onkormányzat rendelkezé-
sünkre bocsátotta az egész Tájházat. Az iskola biztosított

helyet, hogy a vendégek kultúrált körülmények között ké-
szülhessenek a műsorra.

Sass Mártonné, Nagy Gábor, Budavidék Rt. Alapít-
vány anyagiakkal segítettek bennünket. Anonim segítők,
kik az adóik l%-át adták segítésül.

A borosgazdák: Nagy Gábor Zsitnyányi Attila, Amb-
rus István, Kovács András biztosították ajó hangulathoz a
jó bort.

Rácz Parádi Gáspárné sok-sok süteményt sütött ne-
künk.

Ezúton is köszönöm kedvességüket, segítségüket.
Külön megköszönöm Majer Andrásné, Majer András,
Szunyánszki Jánosné, A Tűzoltó Egyesület, a Polgárvéde-
lem segítségét, ők eddig valamennyi rendezvényünkön ott
voltak és segítették munkánkat.

Kedves Borosjenői Lakosok!
Akik látták műsorunkat azt mondták érdemes volt

megnézni. Az igaz, hogy évről évre növekszik nézőink szá-
ma, de még mindig azt kell mondanunk, hogy többen lát-
nak bennünket falunk kívül, mint itt a faluban. Mi igyek-
szünk mindig kultúrált körülmények között jó műsort ad-
ni, kérjük jöjjenek és érezzék jól magukat műsorunkon.

De nagy örömmel vesszük, ha énekelni jönnek kö-
zénk. Ha a mostani műsor dalköreit nézzük, az egyik leg-
kisebb létszámú csoport voltunk. Jó lenne növelni a lét-
számot, várunk mindenkit, ki szeret énekelni.

Pilisborosjenő, 2009. október 26.
Czigány Ferenc

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Egészségügyi, Szociális és Oktatási

Bizottsága
nagyon sok szeretettel

meghívja az Időseket
2009. november 19-én 14°° órától

taptaBdt Idjs napi pendezvényre.

Hetyszín: Pilisborosjenő, Művetődési Ház

Sidtó Ferenc
elnök

Egészségügyi, Szociátis és Oktatási Bizottság
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Az alapítvány várja önkéntesek je-
lentkezését, akik a mindennapi nyitva
tartásban / hétfőtől vasárnapig délután
4-6 óráig / tudnak segíteni nekünk. Er-
re azért van szükség, mivel a Munka-
ügyi Központ által támogatott alkalma-
zottunk támogatási ideje lejárt, jelen-
leg csak önkéntes munkára építhetünk.

Néhány szót az elmúlt hónap ese-
ményeiröl:

Szeptember 19-én, szombaton
Trunk Zsolték gépi földmunkát végez-
tek az alapítvány lejtős udvarának tera-
szossá átalakítására. Október 3-án
Kerékjártó Zsolt és barátai jöttek kézi-
szerszámokkal terepet rendezni. Kö-
szönjük minden résztvevőnek a segítsé-
get! Külön köszönet Varga Anikónak,
aki a férfimunkában aktívan részt vett!

Avízszintes teraszon sportpályát, té-
len korcsolyapályát tervezünk kialakí-
tani. A munkát még folytatni kell. Kér-
jük további segítők jelentkezését!

Ezen a napon volt alapítványunk
ünnepsége is, melyen megtekinthettük
a Vágóné Kovács Katalin vezette kéz-
műves sorozat záró kiállítását, melyet a
Tiszta Formák Alapítvány anyagi tá-
mogatásával valósítottunk meg. Kö-
szönjük Katinak, Csuti Krisztinek és a
gyerekeknek a szép kiállítást! Kiosztot-
tuk a "szemétvadászat" akció díjait is a
nyertesefai ek.

Az alapítvány felvállalja a futballpá-
lya melletti pihenőparkban kialakítan-
dó gyermekjátszótér építtetését egy lel-
kes kétgyermekes anyuka, Simon Judit
kezdeményezésére, aki már eddig is
nagyqn alapos elokészítő munkát vég-
zett. Onkéntes tevékenységét az alapít-
vány képviseletében folytatja ezután.
Hamarosan indul az adománygyűjtés,
és ennek eredményétől függően kez-
dődhet a kivitelezés. Az alapítvány fel-
adata lesz gondoskodni a játszótér
használhatóságának biztosításáról is. A
területet az önkormányzattól e célra
átvesszük 10 év időtartamra.
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Október 17-én, szombaton ingye-
nes DISCO és karaoke buli volt a Bo-

gár étteremben. A műsort Jack / Eu-
rópa bajnok hip-hop táncos / és csa-
pata szolgáltatta. A jó hangulatú este
képeit megtekinthetitek a www.jac-
karaoke.hu weboldalon. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk a követ-
kező DISCO-ra!

Rendszeres programjaink időpont-
jai változtak, érdeklődni lehet
Drippey Marikánál.

Folyamatosan osztjuk a rászoru-
lóknak a "Segíts velünk" akció kere-
tében kapott tartós élelmiszereket.
Komoly krízishelyzetben is tudtunk
már gyorsan segíteni. Köszönjük, és
várjuk további adományaikat a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
irodájában, Budai út 13 szám alatt!
Tel. : 06-70-947-98-84 Szabóné Lu-
dasi Eva

Nagy ütemben zajlik az idei faluka-
rácsony szervezése, ami ebben az év-
ben a Művelődési Ház melletti parko-
lóban lesz. Kérjük, hogy mindenki,
aki akár egy apró kis segítséget és
hozzájámlást tud nyújtani a szerve-
zésben, jelentkezzen Molnár Zoltán-
nál, a Művelődési Ház vezetőjénél!

Szeretnénk, ha idén minden falu-
beli együtt ünnepelne december 20-
án!!!

Számlaszámunk: 65700093-
10135804

A klub címe: 2097 Pilisborosjenő,
Iskola u. 2.

Klinger Magdolna
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Rövid tájékoztatást szeretnék ad-
ni Piiisborosjenő lakóinak:

"A TEMETŐ egy Szent Kegyele-
ti helyl'' amelyet megbecsülni és
tisztelni kell.

Az elmútt időszakban modernizá-
lódott a temető, sok új dolog került
bevezetésre: etkészült az új halottas-
ház, a harang, új konténerek kerül-
tek kihelyezésre a temető tisztántar-
tása érdekében, az öreg akácfákat
kivágtuk, és hetyette hórsfákat üftet-
tünk, a temetőn beiúl és kívül. Azo-
kat a fenyőket, melyeknek gyökerei
kifordultak, és veszétyeztették a sír-
emlékeket és a szétvihar alkalmával
kitíőltek, ezeket szintén kivágtuk.
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Sajnos úgy látszik, hogy egyes
szeméfyeknek ez sem jó! Bosszúál-
ló, nemtörődőm egyének vannak,
ezért a fefsőkaput be keilett zárni,
miután "valakik" rendszeresen a
háztartási szemetet terményes zsá-
kokban behordták a temetőbe, ami
hetente 6-8 zsák szemetet jelentett a
konténerek mellett. A kis- és a nagy-
kapu lakatját már három alkalommal
telenyomták siloplasttal, így hasz-
nálhatatlanok lettek a zárak, ezért
minden egyes alkalommal zár- és !a-
katcserére voit szükség.

A legborzasztóbb eset, értelmet-
len pusztítás a napokban történt, az
újonnan ültetett kétéves egészséges
hársfákat kettétörték, metyet a mel-
tékett fényképfetvételek is btzonyít-
ják (azóte a sóry/í ̂  helyére újakat

! ülteüünk). Itt a kommentár vége.
l Mityen egy falu közőssége, amely!
{ilyen cselekedetekre képes! ősi \
l mondós: Ha egy idegen bemegy
I egy faluba, és meg akarja tudnJ,
i hogy milyen a {alunak a közössége,i
1 nézze meg a temetőt. !

l Galambos Ferenc gondnok \
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Elhatároztam, írok egy cikket. Nem tudtam viszont,
mi is fog végül megelevenedni a papíron, hiszen sokszor
beszélgetés közben is keresem a szavakat. Nem tudhat-
juk, azt hallja-e meg beszélgető partnerünk, amit valójá-
ban mondani szeretnénk. Az, hogy mit hall meg, tőle
függ, a lelkétől, hogy épp mire van szüksége. Szeretném,
hogy míg e sorokat olvassák, ugyanolyan öröm járja át
egész lényüket, mint amit magam is éreztem, amíg pa-
pírra vetettem. Fogadják szeretettel ezt a pár sort, ami
talán rámutat igaz értékeinkre.

Hogy is kezdjem? Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy falucska, amelynek neve Pilisborosjenő. Eb-
ben a kis faluban sokféle emberke élt, csakúgy, mint
bárhol a nagyvilágban. Akadt azonban jó néhány, akik
észrevették, szükség van egy helyre, ahol a gyerekek, az
ifjúság, bárki összejöhet. Teljesen mindegy honnan jöt-
tek, milyen a hátterük. Ezek az emberek energiát, időt,
(aki tudott) pénzt nem sajnálva végül örömmel dőlhet-
tek hátra, mert álmuk megvalósult. Lett egy HELY, aho-
vá bárki, bármikor betérhetett. Mindegy, hogy csak ze-
nét hallgatni, számítógépezni, játszani, beszélgetni, vagy
csak úgy. Biztos, volt mindig társaság. Nem számított,
húsz, vagy csak éppen két gyermek volt-e lent. A lényeg,
hogy ott lehettek. Nem számít, milyen a családi hátte-
rük, mert itt egyformák. Mindenkinek vannak értékes
tulajdonságai, mindenki tehetséges valamiben. En is
ezen a HELY-en kötöttem ki. Eldöntöttem, szeretnék
ott dolgozni, segíteni a gyerekeknek.

Szeretnék kiemelni pár dolgot, ami nyilvánvalóvá,
érezhetővé teszi, mennyire fontosak vagyunk egymás
életében. Vagyis, hogy nem csak magunkért és a csalá-
dunkért élünk, hanem EGYmásért, EGYért.

Sok programunk volt, a most már több, mint egy év
alatt. Mozi, kirándulás, millenáris, múzeum látogatások,
kézműves foglalkozások, disco. Ezek közül, csak kettő-
ről mesélnék.

Volt nyáron egy indián tábor, nálunk került meg-
rendezésre. A Családsegítő Szolgálat, Szabóné Ludasi
Evi szervezte. Oröm volt látni, hogy emberek mennyire
együtt tudnak működni, ha van egy KOZOS CEL. Pedig
milyen sokfélék voltunk, vagyunk. Még így, október vé-
ge felé is jó érzés találkozni a táboros gyerekekkel az ut-
cán, vagy a boltban és látni, ahogyan felcsillan a szemük-
ben az öröm lángja, amint kapcsolnak, hol is találkoz-
tunk. Ja, az indián tábor és már köszön is: Hau!

A tévében láttam egy riportot Jackről, aki Európa
bajnok hip-hop táncos. Ahogy néztem a riportot, meg-
érintett bennem valamit. Gyermekkorában ő is sok időt
töltött az utcán. Közel állnak hozzá a gyerekek, érti a
nyelvüket. Fellépéseket, karaoke, disco lebonyolítását
vállalja, olykor ingyen, a gyerekek és a maguk örömére .
Jack és csapata hozzánk is ingyen jött el, és fantaszti-
kus hangulatot teremtett. A belőlük áradó derű, vidám-
ság és szeretet a gyerekekre és felnőttekre egyaránt át-
ragadt, mindenki felszabadultan érezte magát. Olyan
emberkékvoltak együtt, akikben külön-külön is megvolt

a zene, a tánc szeretete, és ezt együtt átélni sokkal fel-
emelőbb, mint egyedül. EGYÜTT-EGYMÁSSAL-
EGYMASERT. Minden más értelmet nyer.

Nincs elég papír és tinta, hogy mindenkit felsorol-
jak az önkéntesektől kezdve, az iskola igazgatóján, taná-
rain - akiket még inkább tisztelek -, egészen a gyerme-
kekig, akik ide jártak, járnak. De pár nevet így is szeret-
nék kiemelni.

Köszönet:

- Klinger Magdinak és a Kuratóriumi tagoknak a
támogatásért,

- a Budaörsi Munkaügyi Központ alkalmazottai-
nak, hogy egy pályázat révén az én álmom is való-
ra válhatott,

- Szabóné Ludas Evinek, mert részese lehettem az
indián tábornak, és sok, értékes emberrel talál-
kozhattunk,

- Virágos Katinak, Sidló Ferinek, Verseci Misinek,
a nyáron kapott rengeteg gyümölcsért,

- Kovács Sándorné Magdinak, hogy a gyermekse-
reg részére csodálatos kompótct készített, amit a
mai napig szívesen eszeget bárki, aki betér hoz-
zánk,

-Vágóné Kovács Katinak, az értékekért, amit a
kézműves foglalkozásokon közvetített felénk,

- Jacknek és csapatának, amiért lényükkel egy esté-
re elővarázsolták belőlünk azt, ami a hétköznap-
jainkban kicsit elveszett,

-Musti Palcsinak, őszinte, önzetlen segítségéért,
amiért magára vállalta Jack és csapatának szállí-
tását, ezzel segítve a rendezvény megvalósulását,

- a Bogár Etteremnek, mert helyet adtak a party-
nak,

- Óvári Annának, Falusi Zitának és Jeney Alexand-
rának, akik mindig tartották bennem a lelket, mi-
kor azt hittem, mindennek vége, nincs tovább,

- a GYEREKEKNEK, akik elfogadták segítségün-
ket és ők is segítettek nekünk. Tőlük tanultam a
legtöbbet róluk és magamról. Egymás elfogadá-
sát, a megbocsatást, amit megtaníthatnának a fel-
nőtteknek is. Én legalábbis tolük tanultam, tanu-
lom. Jó volt látni (persze csak így, utólag), amikor
ők is - a sok, másféle gyerkőc -, összefog. Bár le-
het, éppen ellenem. De ez nem számít, csak a
KOZOS CEL, ami az, hogy kihozzanak a sod-
romból. őszintén szólva, volt úgy, hogy sikerrel
jártak, nem is egyszer. Veszekedtünk, sírtunk örö-
münkben (vagy csak én), esetleg bánatunkban, de
még többet nevettünk, EGYUTT!

E sorok ezekért a gyerekekért, emberekért, maga-
mért, mindenkiért születtek.

RÓLUNK, MINDANNYIUNKÉRT.
R4LÁSAN KÖSZÖNÖM.

Csuti Krisztina

Gyülekező a posta előtt a meghir-
detett időpontban. Gyülekeztek a szü-
reti mulattság fellépő kultúrcsoportjai.
A Magyar dalkör, Német dalkör, Kis-
kerekes, Nagykerekes tánccsoportok,
karatésok, tűzoltók, na meg az a né-
hány borosjenői lakos, vagy család,
akikkel rendszeresen találkozunk a fa-
lusi rendezvényeken. Kár, hogy csak
"néhány" és nem "sok" pedig a szüre-
ti felvonulás szép hagyomány.

A Kisbíró kidobolta a szüreti mu-

latság programját, a bíró köszöntötte a
résztvevőket, és elindította a menetet:

Nagy erő lakik a
Hegyeink levében
Rokon-vérré válik
Az ember erében

Orüljünk együtt
Az idei szüretnek

Viszem a jó hírt
Elén a menetnek!

Es a menet ment, a Volán busz
megállóit a boros gazdák "Bor megál-
lóvá" alakították, és jó szíwel kínálták
legjobb boraikat.

Első megálló: Zsitnyányi féle "Atti-
la" borház

Második megálló: Meggyesiék
"professzor" bora

Harmadik megálló: "Gábeli pincé-
szet"

Minden megállóban a Bíró tréfás
verseivel köszönte és köszöntötte a bo-

ros gazdák kitartó munkáját. Hallhat-
tuk, hogy a szüreti mulattság két leg-
fontosabb szereplője a "szőlő" és a
"bor". Az ember nem is gondolná,
hogy mi mindent tud ez a kis bogyó.
Sűrített energiának, a természet kis
erőművének is mondják.

A szőlő méregtelenít, gyógyítja a be-
lek betegségeit, rák megelőző hatású. ..

Van,̂  aki magát a szőlőt szereti, van,
aki a levét, van, aki a szárát, héját hasz-
nositja.

"Csonka" Magyarországon olyan
ember is akad, aki a magját hasznosít-
ja, s mint hallani annak is nagyon sok
gyógyító tulajdonsága van. A szőlő-
mag egyaránt tartalmaz vízben és zsír-
ban oldódó komponenseket, áthatol a
sejthártyán és így fejti ki antioxidáns
hatását az egész szervezetben. Javítja
az immunrendszert, és jó hatása van a
szembetegségek megelőzésében.

Es ez a csoda mind-mind itt terem

az ezüsthegy oldalában, és ez a "kis
csodabogyó" ünneppé varázsolta ezt a
szombat délutánunkat is.

A Tájház udvari színpadán jó volt
látni a pilisborosjenői kulturális cso-
portokat, a kórusok az ünnepnek
megfelelő új dalokkal kápráztattak el
bennünket és a Kerekes táncegyüttes
minden korosztálya megizzadva,
hagyta el a színpadot.

Az esti szüreti mulatságra jó néhá-
nyan ellátogattak a Legyező cukrász-
da és a Bogár vendéglő udvarába. A
két udvaron szívesen látott vendégek
lehettünk, s felváltva más-más zenére
szórakozhattunk. Jó volt!

A szüreti mulattság hagyomány
lett Pilisborosjenőn.

Köszönhető ez azoknak a szőlős-

gazdáknak, akik szorgalmas munkával
gondozzák az ezüsthegy oldalában lé-
vő szőlőültetvényeiket.

Köszönhető ez azoknak a boros

gazdáknak, akik megtanulták, hogy
szőlőből is lehet bort csinálni, és szor-
galmas, kitartó munkával jó borrá va-
rázsolják a szőlőt.

Köszönhető ez nekünk akik, a szor-
galmas boros gazdák által borrá vará-
zsolt szőlőlét, szorgalmasan megisz-
szuk.

2009. ősz.
Kiráty Tibor

Kedves Szomszéd meg a Szomszédja!

Utcabál Pilisborosjenő legbarátságosabb zsákutcájában!
Helyszín:, az utca északi-északkeleti korzója.
Időpont: 2009. Október 10. Szombat 15 óra 42 perc.
Mivel zsákutca, lehet hozni több zsák ételt, italt. Fontos: hogy ma-

gadról (magatota-ól) gondoskodj, de ha yan me^ egy zsákod, gondolhatsz a
szomszédodra is. A zsíros kenyértől a rántott líbamájig mindent hozhatsz.
Ha száraz vörösbort iszol, azt hozd, ha vermutot, akkor azt. A piciknek táp-
szert, az öregeknek "táp-sert". Az ősi magyar mondás szerint:

Ha "jösztök "lesztek, ha hoztok, esztek!".
Fontos: Ha vendéget hívsz más utcából, más faluból, más országból,

kérj vízumot neki, vegyél elő egy másik zsákot és gondoskodj róla.
"Az utcát lezárom, a szívemet kitárom!"

Kert köz 2 és 6-ék

Ha eső nem lesz buli lesz, - ha lesz hát nem lesz!

Ez a meghívó járt körbe a Kert közben október elején, és "jösztünk"
és lettünk, vittünk és ettünk, na meg ittunk is, meg zene is volt, meg beszél-
gettünk is.... Volt ott ősborosjenői, meg régi borosjenői, meg olyan is, aki
nemrég költözött ide, s jól éreztük magunkat egymás társaságában.

Mi sem emelgetjük minden nap egymás fazekának a fedelét, de min-
dig szívesen találkozunk egymással, tiszteljük egymást, ha szükség van, rá
szívesen segítünk egymásnak.

Jó volt látni, hogy délután 2 óra körül kinyíltak a kapuk, söpörtük az
utcát rendezkedtünk,

Mert vendégeket vártunk-egymást!
Jó volt érezni, hogy mind a 10-12 család konyhájából, étel és süte-

mény illat áradt,
Mert vendégeket vártunk - egymást!
Jó volt hallani a borosüvegek pukkanását, a sörösüvegek sercintését,
Mert vendégül láttuk - egymást!

Jó szíwel ajánljuk a hasonló rendezvényeket a falu többi utcájának
is, hisz ez jó alkalom arra, hogy ...

A szerelmes iQak összebomljanak!
Az együtt őszúlők összekaroljanak!
Régi haragosok összebéküljenek!
A boros poharak összecsendüljenek!

Szép esténk volt, és megint csak jó volt Borosjenőinek lenni.
Ja, íneg még valami: megalakítottuk a KERKÖZTÁRSASÁGOT!
Kert köz.

Kiráty Tibor
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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

15/2009. (X. 9.) Kt. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

10/2009. (III. 13.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete az
Államháztartásról szóló - többször módosított -1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamínt az Államhaztartas mukodési rendjé-
rol szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányren-
deletben meghatározottakat - a tervévi költségvetés mó-
dosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

Az Önkormányzat a 2009. évi (tervévi) költségveté-
séről szóló 10/2009 (III. 13.) számú rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Önkormányzat a tervévi költségvetési
1. kiadási főösszegét 566 288,- ezer forintban,
2. bevételi főösszegét 566 288, - ezer forintban álla-

pítja meg."

Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete
CÍMREND

Fő cfm I cím Cím/Alcim neve

1 ol ármesteri Hivatal

1 apközi Otthonos voda
regek apközi Ott ona

3 Művelődésl Ház
4 nwt emz . ésAapf. v szetl s
5 nkomiányzat Igazgatási fevékenysége
6 isabbségl nkormányzat
7 Hlvatali tevékenységek

Lapkiad s
vodai eztet s

w a elyl ven gl t s
Saj tvagy re ingatlan asinosi sa

nk. Int.elláfó MsegHő tevékenység
nt zm nyi vagyon muködtet se
áros s özs ggazcf 1 o ás
nkorm nyzatok elszámol sa

Közvllágítás
skola eü.

d nűiszolgálat
lategészs gügyitev enys g
Orzeti hásgondoz szo at

SzociSlis étkeztetés

se seg és
setl pénzellát s
endszeres nzell t s

Szennyvízelvezefés és kezelés
e epü és hu adék

On .. feladatra nem lervezhet

azdálk. jogkör

önálló

r s en n 1
r sz en ön
részben önall
részben ön 116

2009. évi köttségvetés Bevétetek
alcímek és kiemelt elöirányzatokszerinti bontásban, adatok eFt-ban 2.sz.melléklet

ev e

összesen
cim egnevez s

221115 Könyvkiadás
221214 Lapkiadás
552312 vodás gyermek étk.
552323 Gyermekétk. Iskola , 4
552411 M. helyi vendégl. Ovoda
552411 M. helyi vendégl. lskola
701015 Sajátv. b. ingatlan
751153 nk. ig. Tevékenys 9, 082
751153 nk ig tev (Hitel) , 1
751164 Német kisebbs. nk.
751175 Népszavazás
751757 Ok. int. ell. kis.sz.
751845 Város és Közs.g.
751878 Közvilágítás
751966 nk felad nem terv. ,1
801115 vodai nevelés
801214 It. lskotan. rendsz. o.
801313 Alapfokú műv. Oktatás
805113 Napközi otthonos etl.
851242 Egészségház
851297 Védönői szolgálat
851967 Iskola egészségügy
852018 llateü.tev.
853233 Körz.házigondozó
853244 Csatádse ités
853255 Szoc. étkezés
853266 Nappali szoc. ,1
653311 Rendsz,. pénzellátás
853344 Eseti pénzeltátás O
901116 Szennyviz elvezetés 8
902113 Település hultadék
921815 Műv. Háztev.

IVIódei. Pol ármesteri Hiv. ssz. : 566288

n ezm.

mü .bev
4

; 4

6, 748
4,
1, 738

18, 142
o

1,450
o

o

75
o

o

o

o

2, 390
o

o

o

o

o

50
o

1, 346
1, 102

o

o

84
o

2580
49655

. saj os
evete e

e am,
ev te

g. e
p nzesz

ees

tamogat s
nezm ny

inansz.

le

o

o 940

o

560

3, 665
148

17302 10902
500

4313 145 649

o

182, 681
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

182 681

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

3. a forráshiány (182 681 ezer Ft) összegét
a) 45 881 ezer Ft működési hitel és
b) 136 800 ezer Ft felhalmozási hitel felvételével

biztosítja.

2.§
A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

"13. § A Képviselő-testület az Onkormányzat általá-
nos tartalékát 34 618 eFt összegben hagyja jóvá."

3.§

(1) A R. 2. számú (bevételek) melléklete helyében, e
rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséról a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. október 9. napján.

Pilisborosjenő, 2009. október 9.

!. számú (kiadások) melléklete helyébe, e
rendelet 3. számú melléklete

2009. évl Ktav.

Szakf.

221214
552312
552323
552411
552411
701015
751153
751153
751164
751175
751757
751845
751878
751966
801115
801214
801313
805113
851242
851297
851967
852018
853233
853244
853255
853266
853311
853344
901116
902113
921815

Módei.

Megnevezés
Hivatali tevékenys g
Könyvkiadás
Lapkladás

vodás gyermek étfc
Gyermekétk. Iskola
M. helyivendégl. voda
M. helyi vendégl. ls ola
Sajátv.b. ingatlan

nk. ig. Tevékenység
nk. ig. Tev. (Hitel)

Német kisebbs. K
Népszavaz s

k. int. ell. kis. sz.
Város és Közs. gazd.
Közvilágltás

nk felad nem terv.

vodai nevelés

Alt. lskola n. rendsz. o.

Alapfokú műv. okt.
Na közi otthonos ell.
Egészségház
Védőnöi szolg.
Iskola egészségügy

llategészségügyi tev.
Kőrz. házigondozó
Családsegítés
Szoc.étkezés
Nappali szoc.
Rendsz. Pénzellátás
Eseti pénzellátás
Szennyvtz elvezetés
Település hulladék
MQv. H. tev.
Pol ármesteri Hiv. össz:

lép.

Kladás

összesen

o

1,27
8,036

13,431
1,938
1,243
2,268

275,334
o

1,45
560

3,654
11,662
12,616

51,989
72,078
24,285

8,302
1,740
6, 030

74
435

1, 974
3,274

74
6,497

10, 18
3, 051

10,414
14, 98
16757

5662

Személyi
juttatás

2,428

o

54,623

o

35
2,667
9,917

o

o

36, 351
50,263
16, 38

5, 867
780

4, 184
o

1, 159
o

o

3, 117

o

o

o

7237
195,331

Kiadások

Munkaa

járulék

o

731
o

o

o

16, 558
o

o

70
751

1, 183
o

o

1 , 998
15, 305

4, 940
1,759

204
1,337

o

357
o

o

946
o

o

o

o

2388
57527

Dologi
kladás

10, 272

1,243

12,871
o

1, 081
134
236
562

12,616
o

4,640
6,510
2, 963

676
756
509

o

435
458

3, 274
746

2, 434
o

o

84
1 ,9 3
6932

95, 936

MQk. célú

pe. átad.

o

o

o

119
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

74
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

13657

Ellátottak
juttatása

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10, 188
3, 051

o

o

o

13239

Beruházás

ésAfa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4, 810
o

200
116562

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Felűítás Afabef.
ésÁfa

o

o

27,248
o

250
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5, 520
o

o

33,018

3.sz melléktet

Afabef. Tartalék

o

o

1, 400
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1 400 39 61

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testületének

16/2009. (X. 9.) Kt. rendelete
az Onkormányzat 2009. évi költségvetésér?! szóló

10/2009 (III. 13) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-testülete az
Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint az Allamháztartás működési rendjé-
röl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30. ) Kormány-
rendeletben meghatározottakat - a tervévi költségvetés
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§

Az Onkormányzat a 2009. évi (tervévi) költségveté-
séröl szóló 10/2009 (III. 13. ) számú rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

"Az Onkormányzat a tervévi költségvetési
1. kiadási főösszegét 566 858, - ezer forintban,

2. bevételi főösszegét 566 858, - ezer forintban álla-
pítja meg."

3. a forráshiány (182 681 ezer Ft) összegét
a) 45 881 ezer Ft működési hitel és
b) 136 800 ezer Ft felhalmozási hitel felvételével

biztosítja
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Válságév van mögöttünk, csök-
kent a bevétel, nőtt a kiadás az
egyén, családok és falunk számára
is. Anyagi gondjaink nem enyhül-
nek, folytatódik a "megszorítás."

Három féle választás is leszjövő-
re, a közbeszéd érdek- és párt-vi-
szályoktól lesz hangos.

Jön a Tél! A szolidaritás és sze-

retet önkéntes közkatonái a Nagy-
családosok, a Szeretetszolgálatok
szervezetei már gyűjtenek, segíte-
nek, ahol tudnak. Egészségügyiek,
orvosok, házi ápolók, hívatásos se-
gítségnyújtók s az önkormányzat
szociális feladatai is megsokasod-
tak.

Az önkormányzat idén is kö-
szöntötte a falu időseit, a nemzeti-
ségi önkormányzat az övéit. Ki-ki
adott, amit tudott, csomagot, mo-
solyt, szívből jövő dalt, verset. Em-
léket.

Az intézmények és falunk közös-
ségei sorra tartják meghitt együttlé-
teiket már Advent eleje óta. Plébá-
nosunk minden korú hívő számára

nyújt felejthetetlen perceket. Ze-
neiskolánk, mely friss Artisjus dí-

T^iefeoztaté 2809. éyvégéa

^;^.C^'. 'í'l. ;rÍ-:. á-'&>''.'">";
BaliiltarácsbB^". l: ̂  . ''-;

Ady Endre: Karacswiy

Karácsonyi köszöntö

jas, koncerteket adott iskolában,
templomban.

Közel az UNNEP, hangulata már
megérkezett, és láss csodát!

Onkormányzat és közmunkásai,
nagyon sok pilisborosjenői magán-
személy, több egyesület és alapít-
vány együttes munkájából és önzet-
len adakozásából ünnepi díszbe öl-
tözött a faluközpont.

A közösségi kis-karácsonyok
után, az igazi családi Karácsonyok
előtt, december 20-án ide várunk
minden borosjenői lakost a "Falu-
karácsony"-ra.

rr

A

Kegyelemteljes, békés, boldog
Karácsonyt kívánunk Pilisborosje-
nő minden lakójának!

A Karácsony boldogságát lélek
adja léleknek, nem a karácsonyfa
alatti javak bősége.

Kívánunk mindenkinek, falunk-
nak és hazánknak REMÉNYTEL-
JES Újesztendőt! Gyermeknek, fel-
nőttnek, idősnek méltó megélhe-
tést, jó egészséget, türelmet, és
minden eddiginél több megértést,
szeretetet.

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete és hivatala nevében:

KüllerJános, polgármester
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ItíSsek napja

JövoJenStórek

A Reichel József Muvetö'dési
Ház és Könyvtár hírei
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Tisztelt Pilisborosjenoi Lakosok, kedves Olvasók!

A Válságkormány alakulásának hetében részletes
tájékoztatást, és táblázatot tettem közzé a Hírmondó
16. évfolyam 3. számában. (van, aki megőrizte, s a hon-
lapunkon is fellelhető).

Írtam májusban, hogy kevés a kötelező önkor-
mányzati feladatok állami támogatása, nagyon sokat
kell hozzátennünk "saját forrásból", hogy a kötelező
feladatokat el tudjuk látni. Most megjegyzem, hogy az
államtól érkező fínanszírozás is és saját forrásaink is to-
vább csökkennek. Ismerjük a médiából az országos ki-
látásokat, tudomásul kell vennünk, hogy mindez
Pilisborosjenőre is vonatkozik.

A fejlesztés, beruházás: "választott", vagyis nem
kötelező önkormányzati feladat. Beruházásra egyáltalán
nincs normatív állami támogatás. Fejleszteni, beruházni
olyan önkormányzat tud, melynek a működtetési kiadá-
sok felett marad rá fedezete. Eddig is és ma is képesek
jelentős fejlesztésre olyan városok, melyek önkormány-
zati tulajdon-elemeket értékesítenek, nagy adóbevétel-
ük van, vagy nyert pályázatokból jutnak állami és EU
forrásokhoz, mert projektjük országos jelentőségű.

Kistelepülések is juthatnak - bár nagyságrenddel
kisebb - fejlesztési pénzekhez állami és EU források-
ból. Közéjük azért nem tartozunk - pedig pályázunk,
amire csak lehet - mert intézmény-ellátottság, közmű-
vek, a helyi lakosság összetétele, és számos más muta-
tószám alapján sem kis-térségünk, sem maga Pilisbo-
rosjenő nem minősül hátrányos helyzetunek.

Idén ez már nem csak kiértékeléskor megjelenő
szempont, már van olyan kiírás, amely pl. : a pályázók kö-
réből eleve kizárja a fővárosi agglomeráció településeit.

Nem kívánjuk felélni a falu közvagyonát, nincs
nagy saját bevételünk, nincsenek országos jelentőségű
projektjeink, s nem vagyunk hátrányos helyzetűek. Mi
a falu vagyonát megtartani, értékét növelni kívánjuk.
Karbantartani, javítani, építeni, fejlődni viszont kell, és
akarunk, amihez a legutóbbi időben érzékelhetően nö-
vekvő lakossági segítséget kapunk munkavégzés és
anyagi hozzájárulás formájában is. De a beruházásra
fordítható forrás dönto része még ma is a közművesí-
tett és értékesített Papi földek árbevételének maradé-
ka. Ezért különösen fontos, hogy érdemi előrehaladás
következzen az évekkel ezelőtt tervbe vett területfej-
lesztések terén, ami egyben érdekében áll minden fej-
lesztési terület tulajdonosi közösségének is.

A 2006-os választások óta az államtól kapott és a
saját bevételek csökkenése, a működtetési költségek
nagyonjelentős emelkedése ellenére is történtek a köz-
ségben nagy és kisebb beruházások, karbantartás, fel-
újítások. Kevesebb, mint szerettük volna, mert csak sa-
ját forrásra számíthattunk.

Lebontottuk a régi tuzoltó-szertárat, s a régi Tü-
zépből a tűzoltó egyesület által bérelt felében megépült
az új hangár. Bontásban-építésben nagy szerepe volt a
tűzoltók önkéntes munkájának.

Üj közbeszerzési eljárás alapján felépült a korsze-
rű Egészségház. Budai út felől térrendezés, kövezett
parkoló létesült, parkosítással. Az épület a szükséges
mértékig akadálymentes, minden funkcióhoz tartozik
igényes vizes blokk. Felnőtt és gyermek család-orvosi
rendelés, védőnői tevékenység, labor mintavétel és le-
letkiadás, orr-fül-gége, és audiológiai szakrendelés is
működik. A közeli hetekben minimális átalakítás törté-
nik, hogy további tevékenységeknek is helyet tudjunk
adni, hogy az épület magas üzemeltetési költségét bér-
leti bevételekkel csökkenthessük.

A régi rendelő és lakóépület bontása is megtörtén-
hetett. A pincetetőt feltöltöttük, betonszegélyt kapott,
ami védi az autóktól, és az egész bontásnál felszabadult
területet murváztuk. A Fő út felől is esztétikus tér ala-
kult ki, ahol jelenleg a Betlehem és karácsonyfa áll.
Hétköznapokon ma még funkciója csak parkoló, de
tervezzük, hogy a tér tovább szépüljön a jövőben.

A Művelődési Ház-Polgármesteri Hivatal és Fő út
közötti területet rendeztük, betonoztuk, köveztük, újra
parkosítottuk, kevés pénzből, sok munkával. Külső be-
járaton át a lakos OTP fíókba jut, a Hírmondóban is
hirdetett szolgáltatásai hónapok óta működnek. Ve-
gyék igénybe minél többen, mert forgalom függvénye,
hogy bankautomata is települjön, mindenestre mi
megteremtettük a lehetőségét. A Művelődési Ház és az
Egészségház előtt végig kövezett járda létesült. A Mű-
velődési Ház nagyterem új parkettát kapott, az épület
világítását korszerűsítettük, ahogy az ONO-ét is.

Az Iskola világítását is korszerűsítettük, nyílászá-
rókat cseréltünk, a Fő út felől térkövezett járda és par-
koló létesült, a Budai út felől új kerítés épült, földfel-
töltést végeztünk. A Budai úti bejárattól is járdát és
összefüggő kövezett területet alakítottunk ki az udva-
ron. Köszönettel kiemelem, hogy a mintegy 100 négy-
zetméterre az anyagot a szülok biztosították, s a mun-
kából is kivették részüket.

A Játszótéren street-ball pályát építettünk, és más
karbantartást is végzett a Bereczki család. Ennek és a
több szeméttartó kihelyezésének ellenére a Játszótér
szemetes. Nyertünk némi támogatást, de az EU szabvá-
nyoknak megfelelő kialakításhoz még sok civil szerve-
zés, anyagiak és munka kell majd.

Az Ovoda nyüászáróit kicseréltük, teljes fűtési
rendszerét és világítását korszerűsítettük. Bontási mun-
kák után új kerítést és kaput kapott, belül idén járdát
köveztünk. Itt is kiemelem, hogy a régi falrészt a szülők
erősítették meg, s a gyepesítés is a szülők munkáját di-
cséri. Kívül bővítettük a murvázott parkolót és előtte
kövezett járdát építettünk.

A Temetőben a ravatalozó és a szertartástér tető-
cseréje, az egész szertartástér kövezése, a veszélyes fák
kivágása, fatelepítés, hirdető tábla kihelyezés, és sok ki-
sebb munkálat történt. A temető körül ősszel 4 méte-
res sávot aszfaltoztunk, és újra murváztuk az oldalbejá-
rati parkolót.

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Az önkormányzati tulajdonú Fő út 59. sz. lakóház-
ban teljes belső felújítást végeztünk, aminek keretében
6 független lakást alakítottunk ki. Ez tette lehetővé a
régi rendelő, és lakás lebontását, lakója átköltözését.
Jutott lakás a falu rendőrének, és még 4 lakást haszno-
sítunk bérbeadás révén. A ház udvaráról földet szállít-

tatunk el, megújult a kerítés, a ház előtt kövezett járda
épült. Az udvar belső rendezése és az épület-külsőt
érintő kisebb munkák tavaszra maradnak.

Nem látványos, de sok munkát végeztünk a volt
Interprímánál. Uj tűzfal épült, a többi fal megerősíté-
se, teljes tetőlécezés, a használatban lévő helyiségek fö-
lött a fedés is elkészült. Megtörtént az udvar rendbeté-
tele, ami előfeltétele, hogy a Meditop tovább is raktár
célra használhassa a csarnokot, bérleti díj ellenében. A
tavaszi folytatás már kisebb munka lesz.

A Patakmeder sok munkát adott, a Lovarda utcá-
nál a nagy átereszt kellett cserélni, a Mester utcánál, al-
só buszmegállónál, más helyeken a rézsűvédelmet kel-
lett kialakítani, javítani.

Olga, Erdő, Lovarda u., és a Vár köz-Budai út,
Kossuth tér-Fő út keresztezések új betonozott, acélrá-
csos átereszt kaptak. Sajnos lopás, rongálás miatt már-
is javításokra, pótlásra került sor.

^\mennyi forrást csak szabaddá tudunk tenni,
igyekszünk a falu belső utcáit járhatóvá tenni. Aszfal-
toztuk a Szőlő, Szt. Donát, Temető u. Y elágazásig,
idén a Temető u. alján vízelvezető folyókát betonoz-
tunk és fatelepítés is történt. Aszfaltozással, vízelveze-
tővel javítottuk a Bor utcát, a Játszótér mellett leérke-
ző meredek, keskeny utcát is burkoltuk. Javítottuk az
aszfaltot a Petőfí u-ban és aszfaltoztuk a Szt István ut-
cát. Aszfaltoztuk a Tücsök u Bécsi út felöli részét, ter-
vezzük az ürömi szakaszhoz csatlakozó szakasz aszfal-

tozását, de ez sok millió Ft-otjelent majd. Aszfaltoztuk
a Várközt, a teljes József Attila utcát, az Ezüsthegyi út
felső szakaszát, és a Temetőt körbefogó sávot. A Fő út
59-ből a Budai útra került Családsegítő bejáratát beto-
noztuk.

Folyamatosan javítjuk a könnyen kátyúsodó mur-
vás utcákat, ritkán murvázással, mert az csak a követ-
kező nagy esőig jelent javulást, és a lehordott murva
máshol gondot okozna. Inkább gyalulunk, grédere-
zünk, mint az utóbbi hetekben az Iskola utcát, Tölgyfa
utcát, és több kisebbet.

Tbreprendeztük a Posta terénéla híd környékét, a
Híd u.-Budai út hídjánál kövezéssel is javítottunk.

Kedves Olvasók! Nem azonos a szilárd burkolás fi-

zikai, jogi és költség-igény feltétel utcáinknál. Ahol meg-
felélő avízelvezetés, ott a megülepedett murva is megfe-
lelhet útalapként. Ilyen helyeken a burkolás pénz kérdé-
se. Megvalósult, ahol a lakosság hozzájárult a költségek-
hez. Vannak utcák, ahol létesítési engedély kell, több ut-
cára rendelkezünk is vele, ezekkel pályáztunk eddig is
belső utcáink szilárd burkolásához támogatásért. (Má-
jusban felsoroltam a terveket és a palyázatokat is.) Ut-
építésre benyújtott pályázatainkat jónak értékelték, de
nem kaptunk támogatást. Tovább pályázunk!

A közlekedés tárgykörében örömmel közlöm,
hogy hosszú lobbizásunk eredményeként végre kétol-
dalúan alá van írva a közlekedésfejlesztésért felelős
tárcával a Bécsi úti buszmegállóknál biztonságos átke-
lők létesítésére vonatkozó megállapodás. Az önrészt
biztosítottuk.

Nem kis munka eredményeként eddig sikerült
megőrizni a 18-as kék busz vonalán ajáratot.

Májusban tételesen felsoroltam az addig benyúj-
tott központi és regionális pályázatokat. Még nincs el-
bírálva a településközpont fejlesztésre benyújtott pá-
lyázatunk, s még nem dőlt el, pályázhatunk e a bölcső-
dék és közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesz-
tésére a minisztériumhoz?

De idén több kisebb támogatást nyert önkormány-
zatunk és intézményei, valamint rendezvényünk: Infor-
matikai normatívát nyertünk. A nyári Várjátékhoz
(Haydn év és 1000 éves a megye. zászlóátadás) kaptunk
támogatást a Zeneművészek Szövetségétől, a Pest me-
gyei önkormányzat elnökétől, OTP-től, s a Marcato ze-
nei együttes is adott jelentős összeget az OKM-től ka-
pott támogatásából. A Zeneiskola a KOZOKA XXVI
alapján, és a 16/2009 OKM rendelet alapján kapott tá-
mogatást, s nyertünk a teljesítmény motivációs alapból,
valamint szakmai és informatikai fejlesztésre is. Tele-
pülésőrök alkalmazására is kaptunk támogatást. Ossze-
sen e támogatások 6,7 MFt-ot tettek ki, ami nem elég,
de nélkülözhetetlen. Felhasználási céljuk szigorúan kö-
tött.

Tisztelt Lakosok, kedves Olvasók!

Törekedtem rá, hogy most, 2009. év vége táján
bemutassam falunknak, hogy teljesen saját forrásból
mit tudtunk mégis - a jelenlegi képviselő-testület gon-
dos, kényszerűen takarékos gazdálkodása révén -
megvalósítani. E helyen is hangsúlyozom, hogy fő fel-
adat ma és a tovább nehezedő körülmények között is
a község és intézményeinek fenntartása, muködtetése.
Működési kiadások tárgyában az önkormányzat és a
lakosság számára egyaránt kedvező hírként közlöm,
hogy nehéz tárgyalások révén elértük, hogy sem a hul-
ladék, sem a csatornady nem fog az infláció mértékét
meghaladóan növekedni 2010-ben, ellentétben sok
más településsel.

Nem akartam az ünnepek előtt különböző súlyos
gondjainkkal terhelni Önöket, pedig van bőven.

Inkább azt kérem, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részí a Művelődési Ház, a sok civil szervezet
és csoport színvonalas rendezvényein. Figyeljék a pla-
kátokat, Hírmondóban hirdetett közösségi események
Meghívóit, hiszen nem csak nemzeti ünnepek, a falu
ünnepei alkalmából, hanem éven át - hetente gyakran
több alkalommal is - várják közönségüket.

Nagy szükségünk van rá, hogy gondjainkat közös
élmények, az összetartozás jóérzése enyhítse.

KüllerJános, polgármester
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Ady Endre:

"Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma"

racsony
1.

1 (Ady Endre: Karácsony)

a szeretet, az összetartozás előestéjén

2009. december 20-án (vasárnap)
a Művelődési Házban és a parkolóban

Pilisborosjenő, Főút16.

1030óra. Mise
16 óra. Templomban: Betlehemi játék

a második osztályos tanulók előadásá-
ban, betanította: Dienes Dóra

Karácsonyi dalok közös éneklése
Nagycsaládosok Egyesülete Helyi Szer-

vezetének szervezésében

17 óra. Művelődési Ház nagytermében,
illetve az Orvosi Rendelő és a Művelő-

dési Ház melletti parkolóban.
Program: Közös fenyőfadíszítés, pász-
tortűzgyújtás és karácsonyi kántálás,

vacsora, karácsonyi illatokkal,
énekekkel.

Mindenki hozzon magával egy maga ké-
szített karácsonyi díszt,

melyet elhelyez a közös fenyőfán!

A falu minden lakóját szeretettel várják:
Az önkéntes segítők, Pilisborosjenő civil

szervezetei és a szervezők.

Karácsony ünnepéhez csendes flgyelmet,
szép pillanatokat, valódi örömöt,

az új esztendő reményeinek
beváltásához

erőt és sikereket kíván

a Pilisborosjenőért Alapítvány

Harang csendül,
Enek zendül,
lAessze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borulföldre imádkozni,
Az énkedves kisfalumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ijjak, vének,
Az én kedves kisfalumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna,

szállna,
Az én kedves, kisfalumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

2.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
Dejó volna tiszta szívből

- Ugy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
Dejó volna mindent,

mindent,
Elfeledni,
Dejó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
Avüággal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

3.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Öh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyai ió ember

Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy srő hulná át
A nag)' mmdense. get
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
Es egymást szeretni...
Karác.wnyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Forrás: Összes versei, Bp., 1967

/ csonys líészőntő
Meg kell tanulnunk tiszta szíwel, szeretettel örülni

Advent idején fordul egyet a világ. Mashogy né-
zünlí befelé, és máként a körülöttünk lévőkre: szere-
tettel. A mi kis falunkba is eljön a karácsony, és im-
már másodszor hívjuk a falu lakóit az adventi együtt-
létre, a közös űnnepvárásra. Szeretettel várjuk a falu
minden lakóját Advcnt utolsó vasárnapján 2009. de-
ccmber 20-i programokra.

Karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra meg-
állunk a roharió vüágban, és számvetést készítünk az
elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkunkbe,
hogy ebből'meríthessünk erőt az elkövetkező újév
na^aira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre
fi^elünk, és arra gdndolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra.
Ez a mi legemberibb értékünk.

Legyenek ott Önök is, az ünnepváró találkozason
a templomi program után a Művelődési Házban is.

Minden pilisborosjenői polgárnak kívánok bé-
kés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi
ünnepeket. _ , ^ , ^

Molnár Zoltán

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Van egy mondás." Mindenki annyi éves amennyinek érzi magát."

A hagyománynak megfelelően
önkormányzat dolgozói és a képvis

az

a képvise-
lő testület idén is meghívta az Idős-
korúakat egy közös ünneplésre a Mű-
velődési Házba.

Ritkán fordul elő, hogy november
közepén verőfényes napsütés és tava-
szias lágy szellő lengje körül, szertett
falunkat. Ezen a napon a Teremtő
megkülönböztetett figyelemmel te-
kintett le ránk. A délután két órára
tervezett kezdés előtt már több mint
egy órával érkeztek az első vendégek.
A szépen díszített teremben a terített
asztalok mellett, ünneplő ruhába öl-
tözött időskorú "ifjú" Hölgyek és
Urak foglalták el a helyüket.

A bejáratnál átvették a tombola
nyereményre jogosító számozott ti-
ketteket, és ki- ki vérmérséklete sze-
rint bizakodóan vagy éppen lemon-
dóan nyilatkozott a nyerési esélyéről.

A rendezők, a bejárati ajtón kite-
kintee konstatálták, hogy földindulás
történt. Mert amerre a szem ellátott
jöttek, csak jöttek a vendégek. Ki
botra támaszkodva, ki a párjaba ka-
rolva, kit unokája kísért, kit gyereke
hozott kocsival. Nagy volt az izgalom,
hogy mindenkit le tudjunk ültetni.

izerencsére a kétórai kezdésre
mindenki megtalálta a székét és re-
mélem a párját is.

Személyemet érte az a megtisztel-
tetés, - immár harmadik alkalommal,
- hogy levezethettem a műsort és a
tombolát.

Elsőként, Küller János polgánnes-
ter úr köszöntötte az egybegyűlteket,
szívhez szóló beszéde könnyeket

csalt a szemekbe. Polgármester úr ki-
tüntetett figyelemmel köszöntötte a
95 éves Ida nénit, aki bonbont és vi-
rágcsokrot kapott. János trombita
szólójával megadta az alaphangot a
jó hangulathoz.

Utána a legkisebbek következtek,
az óvódások, ők dallal, tánccal bű-
yöltek el a nagymamakat, nagypapá-
kat. Vagy inkább a dédiket?

Ezt követően az iskolások a fíatal
és csinos tanárnőjük Fügedi-Bárd
Judit vezényletével szívet, melengető
dalocskákat énekeltek. A produkciót
hosszantartó tapssal köszönte meg a
hálás közönség. A tekintetek elré-
vedtek és régmúlt emlékképekjöttek
elő az elmúlt ifjúság képei.

Peregtek az események, ifjú gitár
"művészek" pengették hangszerü-
ket, és mi büszkén állapítottuk meg,
hogy komoly szorgalmas munka fo-
lyik a Zeneiskolában, és sok a tehet-
séges tanuló.

Dicséret illeti mindazokat a peda-
gógusokat, akik ebben a nehéz hely-
zetben is önfeláldozóan végzik mun-
kájukat.

Vas Kati a Zeneiskola vezetője
élenjár ebben a munkában. Köszön-
Jük-

A következő műsorszámban O
maga csellón játszva segítette tanít-
ványát, közösen adtak elő egy zene-
művet.

Remek produkció volt ez is.
Amikor jó a hangulat, az idő is

gyorsabban szalad, az ital is jobban
fogy. Természetesen csak az üdítők.
Vigyáznunk kellet a vérnyomásokra,

no meg a zenei ritmusa mellet a szív
ritmusokra is. A végén el kellett szá-
molnunk a papákkal, mamákkal.

Pedig hol volt még a vége.

Az igazi buli csak ezután kezdődött
Jöttek az érces hangú "legények", a

táncos lábú "leányok", nevezetesen a
Kevélyhegyi Magyar Dalkör, Palójtai
Ersek Agnes vezetésével. Kísérte őket
zongorán Hegedűs Valér zongoramű-
vesz.

Sorjáztak a régi melódiák, a ma-
gyar nóták, Eszter és Katika a csersz-
tont járták.

Palójtai művésznő, Ágnes, gyönyö-
rű hangjával a régi melódiák megszó-
laltatásával, a távolba tűnt ifjúság
álomhajójára ültette a hallgatóságot.

Közösen énekeltünk. Az asztalok
alatt a fáradt lábak is megmozdultak.
A régi mulatságok, bálok emlékei elő-
tűntek a gondolatokban.

Tartott volna a mulatozás ki világos
virradatig, de a tombolahúzás még
hátra volt.

Ezt az eseményt most már évek óta
nagy izgalommal várják időseink.

iok és értékes nyereménytárgy ta-
lált gazdára. Ezúton is köszönjük
mindazoknak, akik hozzájárultak,
adományaikkal, ahhoz, hogy szinte
mindenki a nyertese volt a tombola-
húzásnak és hogy ennyi idős ember-
nek tudtunk örömet szerezni.

Onök nélkül ez nem történhetett
volna meg.

A nagy mulatozásban, a végére
megéhezett mindenki. Igy a finom
szendvicsek is gazdára találtak.

Nagyon kedves szokás most már
évek óta, hogy az Onkormányzat
ajándékcsomaggal kedveskedik, a
résztvevőknek. A csomagok idén is el-
keltek.

Búcsúzáskor a kézfogásokból, a
csillogó szemekből, a köszönő szavak-
ból azt éreztük, hogy mindenki jól
érezte magát.

Reméljük mindenki rendben, ha-
zaért és egy év múlva újra találko-
zunk.

Ez történt Piliborosjenőn, 2009.
november 19-én egy kellemes őszi
délután.

Lejegyezte:
Sidló Ferenc ESZOB elnök

Utóirat:

Ezúton is szeretném megkoszönni
mindannyiunk nevében az Onkor-
mányzat dolgozóinak a rendezvény
megszervezésében vállalt áldozatos és
önzetlen munkájukat.
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lyom Nikoletta óvónővel. Tematikus
foglalkozás babáknak és mamáknak
egy éves kortól.

'Jelentkezni lehet: 06-20-2291196
A vasárnap délutáni angol klub fo-

lyamatosan tartja összejöveteleit, 5-7-
ig. Vezetője Omar Saad. Kötetlen be-
szélgetés keretében frissíthetik fel an-
goltudásukat az érdeklődők. A részvé-
tel ingyenes. Vámk mindenkit szere-
tettel!

A Jövő Jenő Alapítvány kuratóriu-
mának megbízásából ezúíonis szeret-
ném megköszönni mindazok segítsé-
gét, akik személyes részvétellel, anyagi
segítséggel, tárgyi adománnyal járul-
nak hozzá a "falukarácsony" ünnepség
szervezéséhez!

Felsorolni is nehéz lenne mindazo-
kat a szervezeteket és személyeket,
akik önzetlenül felajánlották együtt-
működésüket.

Két éwel ezelőtt azért indítottuk el
ezt a kezdeményezést, mert szerettük
volna, ha évente legalább egy alkalom-
mal - igazi civil összefogással - min-
denki együtt munkálkodhatna és
együtt ünnepelhetne, mivel ez a fajta
eaaittműködés jelentősen hozzájárul
kozösségünk fejlődéséhez és a gazda-
sági-társadalmi válságból való kilába-
láshoz.

Most ezt a célunkat látjuk megvaló-
sulni, ami nagy öröm mindannyiunk
számára.

Találkozzunk december 20-án,
aranyvasárnap a falu központjában! A
részletes program a kihelyezett plaká-
tokon olvasható.

Számlaszámunk:
65700093-10135804
A klub címe: 2097 Pilisborosjenő,

Iskola u. 2.
Klinger Magdolna

önkéntes

?w* ^

Az alapítvány várja önkéntesek je-
lentkezését, atík a mindennapi nyitva
tartásban (hétfotol vasárnapig délután
4-6 óráig) tudnak ügyeletet tartani!
Most aktuális a jégpálya kialakítása a
Misiziós Ház udvarán. A megoldásra
ötleteket és a kivitelezésben segítséget
szívesen fogadunk.

Rendszeres progranyaink:
Tematikus és egyben "beszélgetős"

csoport szülőknek'hétfon 10(l(l-lP°-ig
gyermeknevelési kérdésekről és agyerme-
Tcek fejlődésének fontosabb állomásait
érintő témákról.

Amíg az anyukák szakemberek ve-
zetésével beszélgetnek, a gyerekek egy
kedves néniveljátszanak.

A foglalkozásokat vezetik: Szabados
Enikő képi kifejezés-pszichológiai
szakértő és Balogh Kornélia klinikai
szakpszichológus.

Hétfőn este 6 órakor jóga Vágóné
Kovács Katalin vezetésével.

Kedden délutánonként Grülling
Zsuzsanna Tündértáncot tanít 4-5-ig
óvodás és kisiskolás korosztálynak.
Várjuk még érdeklődő kislányok je-
lentkezését!

Baba-mama klub működik minden
szerdán 10-13 óráig Szecsányi Berta-
lanné, Eszter védőnő vezetésével.

Pénteken délelőtt fél tíztől "Dön-
cörgő" a pilisborosjenői Egészségsziget
csafádi nápközi vezetőjével, Gutiné Só-

Átegye^'Xávéző-CüRrásádaOnneplspnlatá:
. 1

'Renöeljen nálunk karácsonyra házi jellegű. kézzel készített, minőségi&eíglit?

1+1 akció'*
Kapható: mákos, diós, gesztenyés ízekben.
Rendelés az üzletben: Pilisborosjenő, Fő út 4/a

Érdeklődni lehet: 06-30-330-69-69

*4 bejgli vásártása esetén az 5-et ajándékba adjuk, tetszés szerlnti töltelékkel!

A^

Decemberi programok
DeGember 19. szombat 19 órakör

Svári Eszter Sára énekestje
- Marcato koncert

December 20. vasámap
Falutcaráesony
10a>6ra. Mise.

16m óra Templomban: Bettehemi játék
a rrtásoctik osztátyos taoutók előaáásá-

ban, betasftetta; Gwos Dóra .
Karácsonyi datok közös éneklése Nagy-
csatáöosok Egyesütete Hetyi Szervezeté-

nek szervezésében.

17al 6ra. MOvelődési Ház nagytermében,
'. jtteNe az Orvosf fiiendslő és a

Mövelődési Ház melietti parRolőtiaft.
Progmi: ?>s fenyőfaöiszités, pásztor-

tflzgyúltás és karácsonyt töníálás, va-
C§ora, karácsonyi illatokka), énefcektei:'

^í, '. :l Öociepettózöttlnyityatartá^:..,,
Hétk6zRáp^Ó-18-i8

Januárielőzetes:
Inául a Enesevetétkedö,. {anuár 6-áo!

::,. 'f, Táanuár 1@. szs>fit)at. 1$ 6ra,-
!' . ' Szigeti istván szerzfii éstje

Weindorfer Concertinók

Nisíletesésbővebbtájékoztató a nagyptaRá*
.. .teitewl Wsorváltozás }&gátfenfltart)Uk. .

Pest Megyei Kéménysepro és
Tüzeléstechnikai Kft. a követke-
zőkrol tájékoztatja a lakosságot:

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII. 25.)
BM rendelettelmódosított 27/1996. (X.
30. ) BM rendelet 3-7. §-a értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körebe tartozó feladatokat
- a települési Onkormányzat közigaz-
gatási határain belül - 2009. december
7-december 20. között a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.
megbízásából a Komárom-Esztergom
Megyei Kéményseprő és Tüzeléstech-
nikaí Kft. (KOMTÜZ Kft. ) dolgozói
látják el, valamint díjat szednek. A dol-
gozók megbízólevéllel rendelkeznek.

RMONDO

PIUSBOROSJENŐ KÖZSÉG
ÖNISORMáSYZAT tHVATALOS LAPJA

Pelelős tíadó: A képviseiö-tegtüle)
ripográfia és nyomáai munkák: Római Bt

MegjeÍeník: havonta, lapzárta miaden hónap 25-én
Engedélyszám: 3.4,1/463/2/lü.

Terjeszti a Magyar Posta
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Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

17/2009. (XII. 18.) Kt. rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemu vízmuből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű
használatáért Hzetendő díjak megállapításáról,

a díjalkalmazás feltételeiröl szólő az 1/2009. (1. 16. ),
az 1/2008. (1. 18.), a 2/2007. (IV. 4.), az 5/2006. (TV.
20.), és az 1/2006. (II. 28.) Kt. rendeletekkel módo-

sított, 2/2005. (II. 28.) Kt. rendelet
módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az árak megálla-
pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tön/ény 7. § (1) bekez-
désében ésall. §(l) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg csatornamű használatáért
fízetendő díjakról és a díjalkalmazás feltételeiröl, az ön-
kormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiröl szóló
2/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:

l.§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen ren-
delet 1. számú melléklete kerül.

2.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a helyben szokásos mó-
don a jegyző gondoskodik.

Küller János sk.
polgármester

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

A rendelet mellékletével együtt kihirdetve:
Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-

gesztéssel 2009. december 18. napján.
Pilisborosjenő, 2009. december 18.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
17/2009. (XII. 18.) rendeletéhez.

"l. számú melléklet a 2/2005. (II. 28. ) Kt. rendelethez

1. § (1) Pilisborosjenő Község területén a Duna Men-
ti Regionális Vízmu Zrt. (Vác) által közszolgáltatásként
biztosított ivóvíz szolgáltatás díját, a mindenkor hatályos,
az ágazati miniszter által kibocsátott "az állami tulajdonú
közüzemi vízmuből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az álla-
mi tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fízeten-

Fotytatás a 2. oldalon
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dő díjakról" szóló rendelete alapján megállapított hatósá-
gi ár szerint kell megfizetni, a szolgáltató által kibocsátott
számla alapján.

(2) a vízterhelési díj kiszámításának módját és mér-
tékét akörnyezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
Törvény rendelkezései alapján megállapított hatósági ár
szerint kell megfízetni, a szolgáltató által kibocsátott
számla alapján.

2. § (1) A Pilisborosjenő Község Onkormányzat tulaj-
donát képező, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)
kezelésében lévő a csatornamu által biztosított szennyvíz-
elvezetés és tisztítás díja:

a) a lakossági fogyasztók részére 319,- Ft/m3+Afa
b) a nem lakossági fogy. részére 354, - Ft/m3+Afa"

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

18/2009. (XII. 18.) Kt. rendelete

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló, a 2/2009. (I. 16.) Kt., a 2/2008. (I.
18.) Kt., a 9/2006. CVII. 13.) Kt., a 19/2005. (VIII.
15.) Kt., a 28/2004. (\. 15.) Kt., a 26/2004. (V. 15.)

Kt., a 19/2001. (XII. 20.) Kt., a 4/2001. (XI. 05) Kt.
és a 4/1999. (IV. 1) Kt. rendeletekkel módosított

4/1998. (IV. 23.) rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-tes-
tülete - az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe-
vételéröl szóló 1995. évi XLII. Törvény 4. § (4) bekezdé-
se, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tör-
vény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § a) bekezdése alapján - az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1998.
(IV. 23.) számú rendeletét /továbbiakban rendelet/ az
alábbiak szerint módosítja:

l.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint mó-

dosul:

"4. § (2) A rendszeres hulladékgyűjtésre rendelkezés-
re bocsátott szabvány szerinti gyűjtőedények negyedéves
ürítési díja:

Ne^d,ve. ür,""d"
a)
b)
c)
d)

60 liter

120 liter

240 liter

1100 liter

3073, -Ft+ÁFA

6 146,- Ft+ÁFA

12 293,- Ft+ÁFA

56 342, - Ft+ÁFA

2.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos mó-
don a jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg"
gesztéssel 2009. december 18. napján.

Pilisborosjenő, 2009. december 18.

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

19/2009. (XII. 18.) rendelete
az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló

3/2005. (II. 28.) Kt. rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormáiiyzatának Képvise-
lő-testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szólo 1997. évi XXXI. tv. IV. fejezet 18. §-a, vala-
mint a szeinélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 27. ) Korm. rendelet
alapján, az élelmezési normákról és térítési díjakról szóló
3/2005. (II. 28. ) Kt. rendeletét- a továbbiakban: R. - az
alábbiak szerint módosítja:

l.§

Az R. 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

"N(>rma meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvü Ovoda esetében

Napi háromszori étkezés 255,- Ft/fő/nap+Afa
Ebéd 166, - Ft/fő/nap+Áfa
Tízórai . 51,- Ft/fő/nap+Áfa
Uzsonna 38,- Ft/fő/nap+Áfa
Felnőtt étkezés 276, - Ft/fő/nap+Afa

(2) Német Nemzetiségi Altalános és Alapfokú Müvészeti Is-
kola esetében:

Napi háromszori étkezés 302, - Ft/fő/nap+Afa
Ebéd 190, - Ft/fő/nap+Áfa
Tízórai 69,-Ft/fő/nap+Afa
Uzsonna 43, - Ft/fő/nap+Afa
Felnőtt étkezés 210, - Ft/fő/nap+Afa

(3) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ

Szociális ebéd 276,- Ft/fő/nap+Áfa"

2.§

Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"Térítési díj meghatározása

(1) Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda esetében

Küller János sk.
polgármester

Keresztény Anikó sk.
jegyző

Napi háromszori étkezés
Napi kétszeri étkezés
Ebéd
Tízórai

340, -Ft/fő/nap+Afa
290,- Ft/fő/nap+Áfa
225, - Ft/fő/nap+Áfa

65, -Ft/fő/nap+Áfa

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ

Uzsonna

Felnőtt + vendég
50,- Ft/fő/nap+Afa

580, - Ft/fő/nap+Áfa
i

(2) Német Nemzetiségi Altalános ésAlapfokú Művészeti Is-
kola esetében:

Napi háromszori étkezés 575, - Ft/fő/nap+Afa
Ebéd 360, - Ft/fő/nap+Afa
Tízórai 135, - Ft/fő/nap+Afa
Uzsonna 80,-Ft/fő/nap+Afa
Felnőtt 580,-Ft/fő/nap+Afa

(3) P.ilisborosjenő Község Onkormányzat Missziós Ház
Alapszolgáltatási Központ

Szociális ebéd
Felnőtt étkezés

416, 66 Ft/fő/nap+Áfa
580, - Ft/fő/nap+Afa"

3.§

AzR. 1. § és2. §-ában feltüntetett Afa a mindenkor
hatályos Afa mértékét jelenti.

4.§

(1) A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ha-
tályba lépésével egyidejűleg a 14/2009. (VIII. 28. ) Kt. ren-
delet hatályát veszti.

(2) Rendelet kihirdetéséből ajegyző a helyben szoká-
sos módon gondoskodik.

KüllerJános s. k.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Keresztény Anikó s. k.
jegyzö

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. december 18. napján.

Pilisborosjenő, 2009. december 18.

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

Pilisbörasjeno Község Onkormányzat
Képviselő-testületének

20/2009. (XII. 18.) Kt. rendelete
az adózás rendjéről és mértékéről szóló

a 8/ 2003. (V. 15.), a 38/2004. (VIII. 20.), a 48/2004.
(XII. 31.), a 16/2005. (VIII. 15.), a 31/2005. (XII.

22.) és a 10/2008^ (XI. 7.) Kt. rendeletekkel módosí-
tott 21/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet

módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. törvény-
ben, és a helyi adokról szóló 1990. évi C. törvényben fog-
lalt felhatalmazás alapján az adózás rendjéről és mértéké-
röl szóló 21/2002. (XII. 31. ) Kt. rendeletét (továbbiakban:
R. ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
Az R. 18. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak

szerint módosul:

"18. § (2) b. ) építőipari, természeti eröforrást feltáró
vagy kutató tevékenység esetén, ha folyamatosan vagy
megszakításokkal végzett tevékenység időtartama az adó-
éven belül 30 napot meghaladja, de nem éri el a 180 na-
pot, akkor napi 5000 Ft.

2.§
E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. A ren-

delet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Küller János s. k.
polgármester

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pilisborosjenő Község hirdetőtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. december 18. napján.

Pilisborosjenő, 2009. december 18.

Keresztény Anikó s. k.
jegyző

Tá|éfeoztal|uk Önöket, a fótgáriüesteri Hivatal karácseny utani lytvatartási ren^érői:

2009. decetrter 28-áa WSQn
200$. deceuAer 29-éo keddea
200@. decsaiber 30-áo swrdán
2009. áecember 31-én cwtörttkön
2010. jamar 1-jéa péitetei

880-1208
IOD-12(>óraig@^elet
§80. i2> ̂ gig ü^igt
ZÁS^Atart
ZÁHW tart ÚJÉV
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2009. december l. -től több változás érinfi a tele-

pülések orvosi ügyeleti ellátását. Változik az ellátást
végző szolgáltató, változik az ügyelet kezdetének és vé-
gének ideje és változik az orvosi rendelő helye is.

December 1-től a Pomáz Környéki Orvosi Ugyele-
ti Bt. fogja nyújtani az orvosi ügyeleti ellátást Urömön
és Pilisborosjenőn is.

A Pomáz Környéki Bt. közel másfél évtizede szol-
gáltatja Budakalász, Pomáz, Csobánka és Pilisszent-
kereszt orvosi ellátását ügyeleti időben. Alapítója a
térség mind szakmailag, mind emberileg igen elismert
és jelenleg is aktív háziorvosa Dr. Brezanóczy János,
jelenlegi vezetője Dr. Telegdi András pomázi házior-
vos. 16 munkatárs alkotja a szolgálatot: 4-4 aszszisz-
tensnő illetve gépkocsivezető és 8 orvosnő illetve or-
vos. Utóbbiak létszáma bővülni fog, hiszen a szolgálat
által december l. -től ellátandó lakosság lélekszáma
közel 1/3-ával növekszik. Ajelenlegi ügyeleti rendszer-
ben tevékenykedő azon kollégák számára, akik az új
struktúrában is részt kívánnak venni az ellátásban, ez a
lehetőség nyitva áll, sőt kifejezetten örülnénk is részvé-
telüknek, hiszen ők rendelkeznek azzal a helyismeret-
tel, ami az újonnan belépő orvosok számára leginkább
hiányozni fog. Öröm és segítség számunkra, hogy él-
vezzük a települések háziorvosainak támogatását, szá-
mítunk is rá, különösképp az indulás időszakában.

A szolgálat december 1-től ügyeleti időben folya-
matosan két orvossal fog üzemelni. Egyik orvosunk az
ürömi orvosi rendelőben fog tartózkodni, továbbra is a
jelenlegi mobiltelefonszámon lesz elérhető és a bete-
gek ellátása lakhelyükön fog történni. Rendelői ellátás
az ürömi orvosi rendelőben nem fog történni. Azon
betegek számára, akik személygépkocsival közleked-
nek és ellátásuk nem sürgősségi jellegű, rendelkezésre
áll a pomázi orvosi rendelőben található ellátóhely is,
ahol állando nővéri jelenlét biztosítja az ellátás folyto-
nosságát. Önállóan eUátja a sérülteket, elsősegélyt
nyújt, megkezdi az alapvizsgálatok elvégzését (kikér-
dezés, vérnyomásmérés, vércukormérés, EKG stb.) az
orvos távolléte esetén is és vele konzultálva tablettát,
injekciót is beadhat, szükség esetén az orvost visszahív-
hatja a rendelőbe. Másik orvosunk a pomázi telephe-
lyen tartózkodik és ellátja a rendelőbe érkező betege-
ket illetve a korábbi területekről (Budakalász, Pomáz,
Csobánka, Pilisszentkereszt) érkező hívásokat.

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától
indul és másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyel&t
pénteken 17.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnep-
napokon értelemszerűen a megelőző utolsó hétköznap
17.00 órájától az ünnepnap másnapjának 07.00 órájá-
ig tart.

A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgár-
mesteri hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos
utca 21. Telefonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva
találják, kérjük csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhető nappal, rendelési idő-
ben a 06 26 526-228-as telefonszámon. Osszefoglalva a
szükseges tudnivalókat:

Ugyeleti szolgálat: Pomáz Környéki Orvosi Ugye-
leti Bt.

Ügyeleti idő: hétköznapokon: 17.00 órától másnap
07. 00 óráig munkaszüneti napokon: 07. 00 .órától más-
nap 07.00 óráig. Hívószám:+36 30-99-29-257.

Orvosi rendelo: Pomáz, Kossuth Lajos utca 21.
Telefon: 06 26/326-211

KEDVES LAKOSOK!
EZÚTON SZERETNÉW

BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍ^ÁNNI
ÖNÖKNEK

SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÜJ ÉVBEN IS
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