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SZÁMVETÉS BIZALOM ÉS KÉT-
SÉGKÖZÖTT

Amikor az 1995-ös évvégére összegyűjtöt-
tem gondolataimat és papirra vetettem a
bennem kavargó töménytelen nehézsé-
gemet és nagyon kevés örömömet, felis-
mertem az énemben mindigjelenlévő iker-
érzéseket: a reményvesztettség fokozódó
kétségét, a rémült bizonytalanságot, az
elkeseredést, másrészt ajóravaló törekvést,
a hitet a körülmények kedvező
alakulásában, abizalmat embertársaimhoz,
a jóindulatú megértéshez, a szeretetet
környezetemért. A bizalom és a kétség
együttes jelenléte esetén nündig a bi^alom
győzött hoszzú távon és tartósabbnak is bi-
zonyult. Különben nem kűzdenék olyan
dolgokért, amelyek megvalósulása két-
séges lehet emberi mértékkel mérve.
Igy fordulhat elő, hogy feladataim meg-
valósulásításakor a nehézségeket, az
átmeneti kudarcokat legyőzni, elkerülni és
megoldani akarom. Ehhez pedig bizalom
kell és ez ad akaraterót és kitartást . Az
1995-ös esztendőre a választás idején
nagyon keményen készültem. Célokat
közöltem, amelyek megvalósítására jelen-
tős támogatást kaptam.
Néhány fő célt tűztem ki magam elé a
választási ciklus végéig:
1. A község lakóiban (állandó é& ideig-

lenes) javítani a békességet, a nyugal-
mat, a biztonságot. Erősíteni a bizalom
légkörét. Fejlődjék a szellenü,
kultúrálijs közösségi élet. Erősödjék az
egymás iránt megnyilvánuló türelmes
magatartás, mások meggyőződését
tiszteletben tartva fejtsük ki saját ál-
láspontunkat.

2. A közösségi összetartozás szálait
erösíteni elsősorban az oktatás, a
művelődés, a sport, a társadalnü szer-

veződések, az intézmények helyes tá-
mogatásával és aktív közreműködé-
sével.

3. A község vagyonának gyarapítását biz-
tosítani. A meglévő vagyon célszerű,
pénztermelő hasznosítását elérni. A
szellemi és anyagi természetű fejlesz-
tésekhez a folyamatos pénzfedezetet
megteremtem.

4. Mindezen feladatok megvalósításához
megszerezni a képviselőtársaink támo-
gatásat.

A munka 1994. végén megindult. Tapasz-
talom, hogy a képviselőtestület eddigi
együttműködése alatt azonos gondolkodás-
ról tett tanúbizonyságot. A kellően megis-
mert ésjól előkészített, fontos kérdésekben
készséget mutatott az egységes állás-
foglalásra és döntésre . A ránk váró
munkák kivitelezésében erre továbbra is
nagy szükségünk lesz.
Mel ek voltak és lesznek fő feladataink?
. Tovább bővűlt az iskolában a nyelvok-

tatás az angol nyelvtanítással. A
számítógépes oktatást tovább fejlesztet-
tük, a számítógép-park korszerűsitése
megoldódik. Az iskolaépület
bővítéséhez területet vásároltunk,
amely ingatlan teljes egészében az
iskolafejlesztés rendelkezésére áll.
1996-ban egy elgondolást felvázoló fej-
lesztési tanulmánytervet s^ándékozunk
készíttetni a tantennek, az étkeztető, a
tomaterem, az úszó- és tanmedence, és
szabadtéri sportlétesítmény kialakítá-
sára. Megindítottuk és folytatni kíván-
juk a hangszeres zéneoktatást. A sok
más eddigi iskolai foglalkozást is fenn-
tartjuk.

. Működik, és folyamatosan fejlődik a
Missziós Ház (ONO) szerepe. A rászo-
rulók ellátása, a szociális gondoskodás

is javult egy gondozó tevékenységének
beindításával. A Szent Keresztről elne-
vezett nővérek és a Római Katolikus
Egyházközség közreműködésével
folyamatosan javult a segítségnyújtás
mértéke, élelnüszerek, mhaneműk és
egyéb tárgyak szétosztásával. A német
és a svájci segítők jelentős szállítmá-
nyokat küldtek a községnek. Ezek több
tonnás mennyiségek.
A közösségi életet megzavaró, a békés
szomszédi viszonyt megrontó jelensé-
gek sajnálatos módon megnövekedtek.
Ezek az építési viszályokból fakadnak
elsősorban. Ezek ajelenségek sokszor a
szomszéd észrevételének, jogos
érdekeinek figyelmen kívül hagyásából
erednek. Másik része a viszályoknak a
rendezetlen ingatlanokból fakad. Itt a
80-as évek parcellázási dömpingjének
rendezetlenül hagyott ügyei okoznak
konfliktust. Ezen a téren igazán el kel-
lene a megértés és a türelem.
Befejeződött nagy valószínűséggel a
telefonhálózat korszerűsítéssel együtt-
járó bővítő fejlesztése. Ezzel a község
100 százalékos ellátottságú. A telefon-
piac Pilisborosjenőn a kínálati fázisba
került. Telefont kapott a Béesi úti
településünk is végre.
Rendeződik sok utcában a villanyosz-
lopok szabálytalan elhelyezése. Sok
helyen szereltettünk fel közvilágítási
lámpákat. A telefonfülkék világítását is
megoldottuk. (sajnos azóta már
szándékos súlyos rongálás is történt)
Megépült a Kőfúvaros utca első lép-
csője. Rendeztük a Téglagyári utca ál-
lapotát, képét. Szilárd burkolatot kap a
Tücsök utca egy szakasza, a József At-
tila, az Ady, a Temető, a Kántor, az
Iskola (Folyt. a köv. oldalon)
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SZAMVETÉS, BIZALOM...
(Folyt. az előző oldalról)
és Várhalom utcák a csatomázást
követően.

Megindult a területrendezés a Lovarda
melletti területen. Terveiiik szerint sza- *
badidő- központot alakítunk itt ki (víz,
világítás, illemhely, kerítés, további
tereprendezés stb. még feladat).
Megindult a szennyvíztisztító építése.
1996. májusában-júniusában pró-
baüzem várható. A csatornahálózat
építése is megkézdődött. 1996-ban a
kivitelezővel egyetértésben bekívánjuk
fejezni a csatomaépítést is. Ez
etképesztően nagy teljesítmény lenne a
lakosság és a kivitelező részéről is. A
megvalósítás során még sok megértő
támogatásra és türelemre lesz szüksé-
günk. A szennyvíztisztító területén .
parkolót alakítunk ki, elsősorban a
teherautók és a VOLÁN buszok elhe-
lyezésére. Ennek elkészülte után a
község közterületein teherjárműveket
tárolni tilos lesz.

Elkészültek az orvosi rendelő kiviteli
tervei. 1996-ban megépül az új orvosi
rendelő a régi községháza helyén.
Reményeink szerint felgyorsul a kom-
munális hulladék elhelyezési lehetőség
a Téglagyári bányában. Az ebből be- .
folyó pénz felhasználásával indulna

Sok kérdőjellel indult el hanninc
gyerek a hangszeres zeneoktatás
útján. Túlnyomó többségük nagy
kedwel és szoigalommal gyarapítja zon-
gorázó, trombitáló, fiimlyázó, csellózó
tudását, készs^ét a hangszeres
muzsikálásban. A tanárok, élükön Hoós
Sándor igazgató úr irányításával nagy
szeretettel és töródéssel s%ítik át a gye-
rekeket a nehézségeken. A kezdeti ne-
hézségeket lassan elfelejtetik az elért si-
kerek. Természetesen ahhoz, hogy a gye-
rekek tanulása felhőtien legyen, szük-
séges a felnőttek összefogása és elszánt
akarata a siker feltételeinek meg-
teremtésére. Ezek között fontos volt az
óraadó tanárok díjazásának biztosítása, a
tárgyi feltételek megteremtése (terem,
hangszerek, könyvek és más
s^édeszközök - tábla, kottatartó, stb. ).
Az önkományzati kezdeti költségvállalá-
son túl segíts^et adott a Cziffra György
Zeneiskola hangszereinek rendelkezésre
bocsátásával, a szülők akarati és anyagi

meg egyjelentős közterület- rendezés a
Bécsi úti településrészen. Tervek sze-
rint megépült a Kövesbérei utat kiváltó
új Kövesbérci út, veszélytelenebb
megoldással.
Elkészült, és kitűnő eredménnyel
működik az influenza elleni vakcina
laboratórium. Környezete rendezett. A
besüllyedt Fő útjavítását megrendelték.
Várhatóan viss^akerül a pilisborosjenő-
iekhez a Kálvária és a hozzá vezető út,
a Lovarda egy része a Kevélyvölgye
Tsz-től.

Megindult az INTERPRIMA Kft. fej-
lesztése a Fő úton. Munkahelyteremtő
beruházásró! és komoly adóalany meg-
jelenéséról van szó.
Sikeres kulturális napok rendezése
kötődik 1995-höz.
A megindult TIGÁZ Rt. és MATÁV Rt.
községünkre eső hányadának önkor-
mányzati tulajdonba adása az általunk
megkövetelt mértékben már az 1996.
év feladata lesz. Ennek eldöntése
valószínűen bírósági döntésre vár. A
PRARMA Patika privatizációja
megtörtént. Ennek értékét a Pest
Megyei Önkonnányzat megvásárolta
közel 2 M Ft-ért. Szerződés szerinti ki-
fizetése még nem történt meg .
A volt közös iskola hasznosítására in-
ten^áv egyeztetések kezdődtek Uröm-
mel. Az eddigi értékesítési kísérietek

nem voltak eredményesek. Bérbeadását
Uröm nem támogatta.

. Az ÁRT (Általános rendezési terv) elfo-
gadása 1996-ban szükséges. A Budai
úton lévő BUDAVIDÉK Rt. ingatlaná-
nak bérlési jogát az önkormányzat
megszerzi és továbbhasznosítást kíván
elémi. Tovább. folytatódik a 067 és 069
helyrajzi számú ingatlanok visszaszer-
zése a Belügynúnisztériumtól.

. Elkészültek és felállításra kerültek a
Szt. Donát és Szt. Vendel emlékoszlo-
pok.

. Köznyezetvédelnü alap támogatásának
elnyerése a csatonázási költségek
fedezésére 1996-ban.

. Az 1997-re tervezett felszíni

vízelvezetési pályázat véglegesítése az
előpályázatunk előnyös elbírálása ese-
tén válik fontos üggyé.

A felsorolás nem teljes. Nagyon sok egyéb
szellemi és anyagi jellegű feladat
megoldása van folyamatban, ill. vár még
megvalósításra. Azt hiszem, valamennyi-
ünk részéről egészséges kétségekkel bírált
és végzett további sok-sok együttes munkát
kell elvégeznünk a további fejlődéshez.

Szegedi Róbert
polgármester

tás levelünkben a célokat megadtuk,
kérjük a további támogató átutalá-
sok esetén a működtetésre

helytállása, az általános iskola tan- vonatkozó rendelkezést az utalással
testületének és igazgatónőjének támogató egyidőben megadni szíveskedjenek.
hoz2állása. Az ajándékozóknak, a továbbiakban je-

lentkező segítőknek , közösségüknek,
^n^^ltámogató^lS ^ezetöknrto^sok^T^
?klmegkere.se.seS TÍureagal^Í miíerm Űkode^ÍavanokTRUsbor^-
hSze^ se8édeszköz és Pénzbeli se8ít- ínŐ^ATapÍtv^;akép^o-^^^

amagamnevében.
- Küller János pilisborosjenői lakos ta-om- A Pilisborosjenőért Alapítvány címe :
bitavásárlással: 120. 000. -Ft. Bereczkiné Szendrey Eva (2097 Pilis-
- a heidenheimi - steinheimi zenei élet borosjenő, Budai út 30. új számlaszáma:
képviselői, kottaállváityok közel: 11703006-20050973.

50.000.- Ft. Kérem az új támogatók jelentkezését és
- MEDTTOP Gyógyszeripari Kft. Acs küldeményét.
Zoltánüv. ig. 50.000.-Ft.
- UTILIS Szolgáltató Kft. Bánó László
ügyvezetőig. 70. 000. -Ft.
- Budai Tégla Rt. - Dr. Dani Sándomé
vezérigazgató 100. 000. -Ft.
Fenti adományozók segítségét köszönettel
átvettük. Mivel a segítségért folyamodó

Köszönettel és tisztelettel:

Szegedi Róbert
polgánnester

Sztrájk!
1995. december 15.-ére a Pedagógusok szakszervezete mun-
kabeszüntető sztrájkot hirdetett meg.
Ehhez csatíakoztak iskolánk dolgozói, melynek eredményeként
december 15-én az iskolában csak ügyeletet biztosítottunk az
azt igénylő gyerekek számára, tanítás nem volt.
Az országos sztrájkhoz való csatlakozásunkkal szolidaritá-
sunkat szerettük volna kifejezni, céljaival egyetértünk.
A sztrájk célja:
- Az állam az oktatással kapcsolatos feladatokat ne az önkor-
mányzatokra hárítsa át, ne vonuljon ki annak finanszírozásából
- A kötelező óraszám emelésével ne rontsa az oktatás színvo-
nalát

- A pedagógusok bérkategóriáit az infláció mértékében emeljék
-Központi költségvetésből finanszírozzák az energia
emelésébol és a közüzemi díjak növekedéséből származó több-
letkiadásokat
Ezúton szeretnénk megköszömü az Onkormányzat
képviselőinek megértő, és támogató szolidaritásukat.
Köszönjük a szülők megértését, azt, hogy igyekeztek a gye-
rekeket otthon tartani.

Veres Gusztávné
Isépy Gábor

Mocsári József

Köszönet!
APiüsborosjenői Általános Iskola tanulói és nevelői szívből kőszötiik valamennyi kedves támogatójuknak azt a segítséget, melyet

az al^ítványi est megrendezésében nyújtottak. Köszönjűk a megtisztelő érdeklődést és anyagi segítségnyújtást! Reméljük, a
folytatáskor is velünk lesznek!

Papp Józsefiié

Sajnálatos tény, de ezt is meg kellett
élnünk. Sztrájkoltak a Pilisborosjenői
Általános Iskola alkalmazottjai 1995.
december 15-én, pénteki napon 8-13
óra között.

A szóbanforgó napon az igazgatónőn kívül
az iskola személyzete elfogadta a Pedagó-
gus 1 Szakszervezet felhívását a
munkavégzés megtagadására. Sztrájkolt
társadalmunknak az a rétege, akik a
szellemi-erkölcsi nevelést vállalták élethi-
vatásuknak. A gyerekek nyilvánvalóan el-
sősorban a családi otthonban és az
iskolában tapasztalható és átélhető
példákon keresztül alakitják ki saját maga-
tartási normáikat.
Mint felelős tisztségviselő, núnt hívö em-
ber remélem, hogy ilyen eseményt még-
egyszer átélnünk nem kell. Nem lesz szük-
ség erre sem, mert remélem, hogy a kor-
mány nem hozza lehetetlen helyzetbe a
pedagógusokat és a társadalom többi sze-
replőjét.
Remélem továbbá, hogy a pedagógusok is
találnak olyan megoldást véleményük
érvényesítésére, amellyel nem a gyerekek
nevelésének szent célját áldozzák fel.

Támad az influenza ilyen
meg olyan vírustörzse,
halljuk és olvassuk az orszá-
gos híradásokban. Az OM-
NÜSTVEST Kft. bemházásának
eredményeként dolgozik a szép
épületben, . tiszta környezeti
feltételek mellett a laborató-
rium. Az azóta megtörtént szak-
mai és általános vizsgáló el-
lenőrzések a működésből szár-
mazó rendelleneséget, vagy
környezeti ártalmat okozó
hatást nem észleltek. A
bemházó és a szakhatóságok ál-
tal az önkormányzati feltételek
teljesítéseként szóban és írásban
is átadott bizonylatok helytál-
lóak. Az általunk kért szak-
vélemény megerősítette a többi
véleményt, az eddigi működési
idő alatt minden rendben volt.

'ANÍTÁS ÉS SZTRÁJK

Teljes mértékben elfogadom és az önkor-
mányzat eszközeivel is támogatnijavaslom
a nevelés olyan alapelveit, amelyeket a
pedagógusok a bérharcon túl kitűztek
követeléseik megfogalmazásában.
Anélkül, hogy kifejteném részletesebben a
szóbanforgó kérdésekben véleményemet,
megemlítem, hogy melyek ezek a tartalmi
célok:
. a tárca és az ország vezetői ne alkal-

mazzák a "divide et impera" elvét, ne
szítsanak ellentéteket azok között, ákik
felett uralkodni akamak;

. az állam tegye lehetővé fínanszirozási
rendszerével, hogy az önkormányzat a
helyi lehetőségek igénybevételével az
oktatási színvonal fejlesztéséhez a
szükséges anyagi feltételeket elérhesse;
A mai napig az állami támogatás
mértéke 5 éve változatlan. Az önkor-
mányzat az oktatási terület költségei-
hez a mai napig az állami finan-

szírozásnak értékét kb. 120 %-kal még
kiegészíti. A működési költségek csak
így fedezhetők. Ehhez tudnunk kell
még, hogy ez a helyzet a nem?etiségi
oktatás címén kapott megemelt állami
támogatás mellett következett be.
. szakmai téren pedig ne rontsa a
szakember pedagógusok, helyzetét az
alaptantervben megfogalmazott
elvekkel, pl. a történelem tanitás
értékét ne csökkentse, tegye lehetővé,
sőt ösztönözzön a tantárgyak bővítésére
stb. A pedagógusok ügyeleti
kötelezettséget vállaltak a gyerekek
iskolai tartózkodása érdekében. Az
önkormányzat az egyeztetéseken
megismerte a pedagógusok panaszait
és határozatában a kieső órák ki-
fízetéséről döntött. Az óvoda dolgozói
nem csatlakoztak a sztrájkhoz, mert a
gyerekek elhelyezése nagy nehézséget,
a szülőknek talán megoldhatatlan gon-
dot okozott volna.

Szegedi Róbert
polgánnester
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A képviselő-testület döntése a
laboratórium telepítésére vo-
natkozóan helyes és országosan
és példamutató volt. Lelkiis-
meretünk tiszta. Ma már
büszkeséggel tölt el, hogy az el-
lenzők általános felvetéseivel és
S2akmai érveket nélkülöző ma-

gatartásával szemben belekós-
toltam bakteriológiai - viroló-
giai ismeretekbe és a szak-
emberek ezirányú, többszörösen
alátámasztott érvrendszere fí-
gyelembevételével testület is
helyesen döntött . A laboratóri-
umi tevékenység társadalmi el-
lenőrzésére a Kft. kérte a lakók
bevonásával működő bizottság

létrehozását ésjelentkezését.
Európában, a mi térségünkben
már megjelent az influenza fer-
tőzés. Tapasztalatok szerint a
víros veszélyes méretű elter-
jedése január-február idején
várható. A vims elleni védő-
vakcina hazai gyártmányként
rendelkezésre áll. Az OMNIN-
VEST Kft. vakcina a S2akembe-
rek elfogultság nélküli, egy-
hangú állítása szsrint hatásos a
fellépő vims törzsek és mutá-
cióik ellen nüntegy 80-99 %-os
biztonsággal.
Ajáidott a vakcinával történő
védekezés időseknek és gye-
rekeknek, továbbá azok részére,

akiknek az immunrendszere
valemely oknál fogva
legyengült. A laboratórium
létezése, működése nem

marad egyéb okok miatt sem
hatás nélkül községünkre.
(Rendezett környék, munkaal-
kalom, gazdasági és szellemi
vonatko2ásban segítő jellege,
stb.)
Kívánom, hogy a Kft. tulaj-
donosai, irányítói, munkatársai
érjenek el még sok sikert
nálunk és érezzék jól magukat
Pilisborosjenön.
Jó, hogy a védekezés szere meg-
van, mert a virus nem tesz

különbséget ellenző és támo-
gató között.

Szegedi Róbert



elefonügye
A községben közel 1000 tele-
fonvonalat helyeznek 1995.
karácsonyára üzembe. Már
félve írom le az újabb megígért
határidő napját. Remélem,
amikor a Kedves Olvasó
kézbeveszi az 1996. januári Hír-
mondó lapjait, ez a hír már
valóban történelemmé egysze-
rűsödött: A készülék mű-

ködtetésével az al- és főközpon-
tokon a rézhiizal és az optücai
kábeltekervényeken, vagy az
éteren át, mechanikusan mozgó
alkatrész közbeiktatása nélkül,
csak az elektronikus elemek

segítségével jutnak el a hívó
jelek és a beszéd im-
pulzustömegek ahhoz, akivel
közölni akarjuk gondola-
tainkat. Egyedüli akadálya
lehet az összeköttetésnek, az,
hogy a hívott fél éppen más
vonallal van összekötve. Igy lá-
tom ajövőképet a telefonnal.
Hogy jutottunk ehhez az ál-
lapothoz?
Nagyon nehezen. Még 1992-
ben és 93-ban , de még 1994-
ben is saját kezdeményezéssel
öt község kísérelt meg kitörni a
kilátástalan helyzetből. Talál-
tunk hosszú kutatással amerikai

vállalkozót, a HTCC-t, akivel
reméltük meggyorsítani a fej-
lesztést. Az 1994. tavaszán ki-

hirdetett koncessziós pályázatot
a MATÁV Rt. nyerte el a
PILISTÁV Kft. előtt. A kész
terveket és a kiviteli prog-
ramokat hosszas tárgyalas után
a koncessziónyertes a szentend-
rei primer központra új tervek
és kivitelezési megoldásokkal
indította el. Ezzel másfél év

veszteség keletkezett. 1993. I.
negyedévétől 1994. I. ne-
gyedévéig gyűjtöttük a 15.000,-
Ft ill. 30.000,-Ft fejlesztési hoz-
zajárulásokat, önkormányzatí
közreműködéssel. A lakossági
befizetésekből csak megvalósí-
tott hálózatra voltam hajlandó
teljesíteni. Igy a begyűjtött
összeget, núvel a kivitelezés
gyors megvalósítására kilátás
nem volt, kamatoztattuk. A
kiviteli munkák 1995. második
felében indultak el a községben,
a MATÁV Rt. alvállakozá-
sainak közreműködésével. Az
1995.. decemberre kitűzött
szerződéskötést a MATÁV Rt.
egyedileg kívánta a lakossággal
megkötni. Ez a már kifízetett
15 % közműfejlesztési hozzájá-
mlás visszafizetéséhez vezetett

volna. Ezt úgy tudtam elkerül-
ni, hogy a PILISTÁV Kft.-hez
csatlakozó telefonigénylők

további befizetéseit is és a
MATÁV Rt. felé történő be-
fizetést az önkormányzat nevén
folytattuk. Ezt a műveletet két
hét leforgása alatt végeztük el,
a MATÁV Rt-vel kötendő szer-
ződést is beleszámítva. A pol-
gármesteri hivatal költségeinek
fedezését (pénzkezelés, mun-
kadíj, postaköltség, nyom-
tatványok, telefon és útikölt-
ségek, stb.) a kamatok terhére
számoltuk el.
A költségek levonása után meg-
maradt kamatokat időarányos
(4/4 éves formában írtukjóvá az
igénylőknek:
például azoknak,

- akik 30.000,-Ft-ot fizettek
11.000,-Ft

kamatot írtunkjóvá.
A közműfejlesztési hozzájárulás
címén visszafizettünk

4. 500, -Ft-ot.
Ez összesen 15. 500,-Ft vissza-
térítés. A 37.500,-Ft-os fejlesz-
tési hozzájárulás elszámolá-
sakor ez a telefonigénylői kör
még visszakapott 3. 500,-Ft-ot.
A kamat és közműfejlesztési
hozzájárulás levonásával 22
eFt költséggel szerzett telefon-
vonalat.
- azoknak akik 15.000,-Ft-ot
fízettek be 5. 500,-Ft kamatot ír-
tunkjóvá
A közműfejlesztési hozzájámlás

címén visszafizettünk
2. 250, -Ft-ot

Ez összesen 7.750,-Ft vissza-
térítés. A 37.500,- Ft-os fej-
lesztési hozzájárulás els^ámo-
lásakor ez a telefonfejlesztői kör
mégbefizetett 17.000,-Ft-ot
A kamat és a közműfejlesztési
hozzájárulás levonásával
29. 750, -Ft költséggel szerzett
telefonvonalat.

Sajnálatos, hogy időközben
(1995 júliusában) AFA köteles
lett a szóban forgó telefonfej-
lesztési díjhozzájárulás. Igy az
eredetileg 30. 000, -Ft-ra terve-
zett felefonfejlesztési díj
37. 500, -Ft-ra növekedett.
Ezeket a díjnövekedéseket a
menetközben elhatározott kor-

mánydöntés idézte elő.
Ismét egy példa arra, hogy fej-
lesztést elodázni, a befektető

részére csak veszteséggel
járhat. Ma már csak azt kíván-
hatom a téma lezárásaként,
hogy szólaljon meg núndenki
számára, végre-valahára kará-
csonyra a telefonkészülék.

Bemházást igénylő

A hártartási

(gyűjtése) a
történik 1993

A község, terülrtének - bel- és küi- Hulladékkezelés elve és gyakorlata Ez esetekben a hulladékelhe-
területáiek-aszilárdháztartásiés ~" [yezés a Pilisborosjenői
egyéb hulladéktól való megsza- t^lagyári rekultiváció alatti
badítása folyamatos munkát ad a község kifizetések teljesítését tagadta meg, ill. bányában történik. A jövóben anyagi
vezetésáiek. csökkaitette a teljesitésértjáró díjat 10- előnyei miatt, minél hamarabb kellene a

30 %-os értékkel. A kukás hulladékszál- bánya rekultivációs feladatait a kom-
^; lítás másik nagy problémaja az, hogy a munális hulladék fogadására is alkal-

vállalkozó cég, munkásai nem ürítik ki a massá tenni. Ebből fejlesztési pénzforrá-
nem háztartási hulladékot tartalmazó sokat képezhetnénk. Ennek kérése több

keletkezett (nem__a, kert^.esm.űhel,yÍ) ^?^7^200^^^^ tucatmil'lióFtlaesestokozotteddig"
szerves és szervezetíen hulladékot he- k^;erithrtők'. ^7a h^Íladék"elszál^ -m"-""" "-~" "~~"°
tentekötelesavállalkozóelszállítani. Je-SslenSCTOK-.^nSeK^^ is a lehető legszigorúbban
;^eg"ez^ndaT1^"csutortokon ^^^?lS^n0^ m^oveteljük 7-jdenl^^zerződött
eTeSesa s^rzŐdéses'viszonyuriÍ^ ̂ tl t^^önnelék' föld' kerti marad- váÍ^lkozó^fszembaiTtSesÍtést"
rint. A gyűjtest^száUítást^a^lerató ^^'__ , ^"" "",",.,. Az önkonnányzat a hulladék elszállítási
telePen^elhelyezést a CONCORD- A^özterülrtetojldobakmindenfajta d^akat"mintegy"40%^are gészíti~ki~a
INVEST Kft. végzi. lom^^hulladékot^külön^akaókkal koitsívrtése'Srhére: Ez aTerték kozel
A Kft. feladatát az induló időszakban gy%Í!?. össze. reszben laSS: POL: TnumáFt"
aa^l^^^- , a-JO~a'

dálkodási Bizottság szervezésébai.
Szállítási költségek merülhetnek fel ez

ződéses felelősseg. az idő múlásával
romlott. Nyáron járműmeghibásodás
m^ssm w s^a^t^-^^
nakdotd)?ítés^nwadark. ^t attalában"''""l31Smerrter'"-"'Ez
maradt:"rasy. kÍSO;^es;tes SS^Z wnatkozikaz 1995:é^aTkÍalkalom:
önkonnányzat Polgánnesteri Hivatala n;rv 'írá, ajtottlomtalanitásra1s~

Szerződés a Budavidék Rt. -vel
A Budavidék Rt. -vel hosszabb ideje folyik az egyeztetés a Budai
út 18-20. s2ám alatti ingatian bérbevételénekfeltételeirőÍ.A
képviselőtestület a szerződés megkötését elfogadta. A szerződés
szöveget a képviselőtestület mellett működő tózottságok vezetoí
es a Polgarmesteri Hivatal jegyzője felülvizsgálták és az
észrevételekkel kiegészítésekkel aláírhatónak nünosítették azt.

A szerayésertelm8bR>a berlő az önkormányzat. A bérleményt
harmadik fél reszére továbbadhatja részben, vagy egészben
hasznosítási céllal. Szándék szerínt a bérbead?sal''fedeaiÍ
szándékozunk a bérieti díjat. Alapvető szándékunk-a
bérbevetellel az volt, hogy a szóbanforgó ingatlanon a~falu

hátrányára ne következzen be komyezetkárosító
tevékenység. A szigorú feltételek mellett aláírt bérÍeti sze^odes
biztosítekot nyújt a további eredményes és kömyezetííímélő
hasznosítására. Az önkormányzat ma már rendelkeak azal a
ogihattérre1' amellys1 az albériői feltételeket közölni tudjuk~az

érdeklőkkel.

ÁS!
A Pilisborosjenői Önkonnányzat

hasznosítási ajánlatokat kér!

Az Önkonnanyzat Budai út 18-20 szám alatti ingatlan
bérbevételét tervezi, hosszú távra.

Az ingatlan hasznosítására több irányú lehetőséget kíván az
önkormányzat felkínálni az érdeklődőknek, ~azzal a

megkötéssel, hogy a környezet, a körayék lakóinak normális
életét nem zavarhatja az ingatlanon folytatott tevékenység,

és a közrendet sem sértheti.

Gondolunk irodák, klubok, vendéglátás és más szolgáltatások
részére helyet adni.

Kérpík, hogy az érdeklődők javaslataikat, igényűket a
Polgármesteri Hivatalban írásban jelentsék be.

Polgármester

Furcsa cím ez minden bi-
zonnyal, különösen azért,
mert kocsmákba nem
igazán látogatok és alko-
holt sem szoktam fogyasz-
tani. Móst mégis szomorú
vagyok. Az újsá^ból
értesülhettek az ÁFÉSZ
épület körüli bonyodal-
makról, de ha nem röviden
elmondanám. A Zámbó-
discó örökemlékű szerep-
lése után fogahnazódott
meg a szándék: béreljék
falubeliek az épületet, és
azt elsősorban a közösség
érdekeit szem előtt tartva
üzemeltessék. Ennek betar-
tatásához az önkor-
mányzatot vétójog iüetné
meg, mivel az alaptőkéhez
hozzájámlt volna. Ren-
geteg ötlet merült fel,
Idvitelezheto és kivi-
telezhetetfen egyaránt. Er-
röl szólt a cikk, és a falu

s s

lakóinak segítségét kérte az
irás szerzője: Pálmkás Mik-
lós.

Számomra a legszám-
patikusabb az volt, hogy
kulturált, barátságos kör-
nyezetben helyet kívántak
biztosítani a falu lakosamak
számára. Ez többek között
egy hagyományos falusi
kocsma léti-ehozását is tar-
talmazta. Berendezésében
felidézte vohia a régi
kiskocsmák kockásabro-
szos hangulatát, ahol egy
pohár sör mellett jókat
lehet beszélgetai. Ahol e-
setleg vacsorázai lehet,
veudégeket hívni és egy
kicsit a házigazda büsz-
keségével örülni a jó
hangulatnak és szép
kömyezetaek. Aldkkel én

beszéltem erről, szintén
értékes kezdeményezésaek
tartották a dolgot és biztos
vagyok benne, lehető-
ségüJAöz képest segítettek
volna. Mert sokan érzik,
hogy kell egy olyaii hely,
ahol megbeszélhetjük kö-
zös gondjainkat. Min-
damellett az épület további
részeiben további lehető-
ségek rejtőztek. Lehetiie
szakkörölaiekhely, i^úsági
klub, büiárdszoba és a
közös tervezés még Id-
hasznáüiatná az épület
pmcéjét, az udvarra teke-
pálya épűlhetiie...

Nem folytatom, mert
biztos kitalálták, nem így
lesz. Amuak a tizennégy-
tagú vállalkozói csoport-
nak, amelyik felvállalva az

esetíeges ráJBzetés veszé-
lyét is, négy önkor-
mányzati képviselő is tagja.
Es a több liónapos szer-
vezés ezen bukott meg. Ál-
talam ismereúen okból az
önkonnányzati testület
nem szavazta meg ezt a
megoldást, mert már egy
ellenvélemény is a terv elu-
tasításátjelentette. Az már
meg sem lepett, hogy a
bizahnatíanság miatt a
javaslattól és a közremű-
ködéstől a vállalkozói cso-
port elállt.

Az önkormányzat
újabb megoldásokat fog
keresni, de ez már más
történet lesz. Es remélem
nem csak én gondolom:
kár, hogy így alakult.

Marton Ferenc

Polgármesteri Hivatal

Ismét nagysikerű Mikulás buü szmhelye volt a
Művelődési Ház decemberó-án.

Köszönet a szervezőknek:
a Műyelodesi Ház dolgozóinak és Fehér Józsefképviselő
úmak, akik -a hagyományt folytatva - megrendezték és

szívügyüknek tekmtették, hogy szebbé varázsolják a
gyermekek ünnepét.

Kűlön köszönet az Qnkormányzatnak, hogy jelentős anyagi
támogatást nyújtott e nemes célhoz.

Óriási szüveszteri buli lesz a Művelődési Házban
1995. december 31-én 20 órától

A zenét Hajnal Józsi és barátai szolgáltatják!
Lesz: sramli, örökzöld, nemzetközi slágerek,

rock and roü!

A bűfét batyuban hozza mindenki magával.
Belépő: 500, -ft

Jegyek csak elővételben kaphatók:
Küüer János Budai út 32.

Telefon:336. 141



10. számú fő út (Bécsi út) új nyomvonalon

A közmeghallgatáson kialakult vélemény, valamint a tervező és
beruházó tájékoztatásának figyelembevételével a képviselő-
testület meghozta döntését.
A határozat szerint a jelenlegi nyomvonalon sem szélesítéssel,
sem kisebbjelentőségű nyomvonal kiigazítással a fejlesztést nem
fogadja el az önkormányzat. Ezek a terveken az A és C
változatok.

A határozat elfogadja a teljesen új B jelű nyomvonal változatok
közül bármelyiket. Ezek a négy nyomsávos 10. számú autóutat a
jelenlegi vasút nyomvonala, ill. a patak-meder közelében tervezik

megvalósítani. Ezzel a jelenlegi 10. számú fő út szerviz úttá
változik. A mintegy 100 méteres nyomvonal eltolás már
jelentősen csökkentené a légszennyezési hatást, lehetővé tenné a
zajcsökkentő másodlagos beruházások eredményes alkalmazását,
lehetőséget teremt az út menti járda kiképzéséhez, és megfelelő
csatiakozási pontokat képezhetnek a települési bekötőutak
részére. A beruházást 1997. ill. 1998-ban már megkezdenék, a
jelenlegi
tervek alapján. A határozatot az illetékes kömyezetvédelmi
hatósághoz továbbítottuk.

Polgármesteri Hivatal

j orvosi ren elő igyele !

Az önkormányzatot az ANTSZ átirata értelmében kötelezték a jelenlegi orvosi
rendelő szabálytalan kialakításának megszüntetésére. Hosszas feltáró és megoldást
kereső viták eredményeként, új orvosi rendelő építését határozta el a képviselő-
testület. Az épületet a régi községháza lebontásával kell, új tervek alapján felépíteni
az óvodával határos, és részben az óvoda telkén. Az építést 1996. II-III. hóban kell
megkezdeni és 1996. októberig befejezni. A kivitelezést meghívásos és helyi
kivitelezőknek tettük lehetővé. 1995. december 14-én tartottuk a helyszíni bejárást
és 1996. január 4-ig kell a versenytárgyalási felhívásra a pályázatot beadni a
Polgármesteri Hivatalhoz. A pályázatok elbírálását 1996. január 8-án (hétfőn)
16. 00 órakor a Műszaki Bizottság végzi. A megbízást generál-kivitelezésben adjuk
ki.

A rendelő néhány műszaki adata:
összes alapterület 208 m2;

tetőtér 11 m2;

Polgármesteri Hivatal

és . i zés

1995. december 18-án megnyílik a
Nagykevély Gyógyszertár

a Pilisborosjenő, Mester utca 10. sz. alatt
Agyógyszertár nyitvatartási ideje
hétfőtől-péntekig 8-18.30 óráig

szombaton 8-13.00 óráig.
A gyógyszertár a gyógyszerek mellett,

C^ógytermékekkel, gyógyászati
segédeszközökkel és gyógykozmetikumok

széles választékával várja a vásárlókat,
érdeklődőket.

Telefon: 06-26-336-314.
A gyógyszertár magánvállalkozásban

működik ezen időponttól.
Polgármesteri Hivatal.

öve e

Közismert, hogy az AUami Privatizádós Vagyonkezelő Rt.
magánosítani kívánja a TIGÁZ Rt. -t és az ELMÜ Rt. -t.
Azokról a szolgáltató váUalkozásokról van szó, amelyek
vagyonának létrejöttéhez komoly önkormányzati és
lakossági befízetésekjárultak hozzá.
A vagyonokból való részesedés mértékének megí-
télésében jelentős eltérések mutatkoznak az ÁV Rt. és az
öiikormányzati megítélés között.

VáUalat Önkormányzati Vagyonrész a
telepűlésen épült hálózatból

ÁPV Rt. szerint (%) Önkormányzat
szermt (%)

TIGÁZ Rt.

ELMÜRt.

40

25

90

65

Jelenleg a vitát az önkormányzatok megbízásaalqyán a
TÖOSZ a bíróságoa viszi döntésre.
Ügyancsak felborzolta a kedélyeket, hogy a TIGÁZ Rt. a
közműfejlesztési hozzájárulást az önkormányzatok kisem-
iiiizésével maga akarja beszedni, akkor, amikor lakossági

és önkormányzati beruházásból épült ki a hálózat. Pilis-
borosjeaőn még a mai napig nincs kiegyeailítve az önkor-
máuyzati többlet-beruházási hozzájárulás. Ezt a hiányt a
még rácsatlakozók befízetéséből juttatjuk vissza a költ-
ségvetésbe. Ezért nem volt az elszámolás szerint lehet-
séges 10/e/Ft visszafizetése a gázberuházásban
résztvevőlaiek, ahogy azt nem megalq)ozott formában az
azóta megszűnt gáztársulás vezetője bejelmtette. Az eddig
nyilvántartott páizhiány abból adódott, hogy a megépített
vezeték költségét a fogyasztói befizetések nem fedezték, és
jelentős hátralékos bekötésre volt elfogadott befizetés.
(több mint 20) Ez évbenis volt még üyen ügy readezésére
Idadása az önkonnányzatnak.
Ugy gondoljuk, hogy a TIGAZ Rt. privatizádós háayada
öxikormányzati részének helyes megállq)ítása slapvető
érdekűnk. Az APV Rt. ajánlása szerint 40 %-os részarány
28.010.000. - Ftrészvénytjelentene az eddig 70.025. -Ft-os
vagyonból az önkormányzat által reálisnak ítélt
63. 022. 500. - Ft vagyonrészvámyel szemben.
Az ELMÜ Rt. vagyonából a részesedés hasonló módon
irreáüsaa alacsony, amit az önkormányzatoknak akamak
juttatm.

Polgármesteri Hivatal

olgárok! Polgárok?

Már hosszú évek óta minden év be-
fejezésekor új életet akartam kezdeni.
Aztán ez pont ugyanolyan lett mint az
előző. Rájöttem teljesen felesleges ámí-
tanom magam azTal, hogy majd változta-
tok az eddigi szokásaimon, túl régóta élek
együtt a hibáimmal, megszoktuk egymást.
Igy tehát nem kezdek új életet. Amúgy is
sokan vannak szerencsére, akik új életet
kezdenek. 1994 -ben például a fiam
kezdett új életet. Es ezzel alaposan átren-
dezte az enyémet. De azt hiszem, a faluban
ebben az évben is s^ámtalan remek kis em-
berke kezdett új életet. És már velük együtt
lépünk az 1996-os esztendőbe.

Ilyenkor szoktak nündenféle vissza-
tekintést, valanüféle összegzést végezni az
elmúlt év sikereiről és kudarcairól. Ugy
gondolom, ugyanazt a dolgot van, aki si-
kerként könyveli el, és van, aki kudarcként
éli meg. Eltelt az év, és ezt az időszakot
személyes tapasztalataik alapján kell
értékelniük. Megígérem, nem fogom
hosszasan elemezgetni a múltat, de egy
dologról szót kellene ejteni.

Ebben az évben megkíséreltük, hogy
az újság jobban tükröz^e a falu életét,
gondjait. Szerettük volna közvetlenebb
hangnemben megszólítani a falu lakóit.
Ennek sikerét vagy sikertelenségét
Onöknek kell megítélni.
Az új esztendő újabb feladatokat és újabb

eseményeket fog hozni és mi meg-
próbálunk hitelesen és közérthetően
tájékoztatni erról. Fél éve irogatom a
"Polgárok!?"- at részben saját szórakoz-
tatásomra, de azért titkon abban bízva,
hogy ezekkel a történetekkel lassan-lassan
elő lehet csalogatni Önöket saját életük csi-
gaházából. Olyan nagyon nem kényeztet-
tek el a sikerek, de igazságtalan lennék, ha
azt állítanám, hogy nem történtek mo-
corgások. Nagyon lassú és hosszú ideig
tartó folyamat ez, csak a türelmetlensége-
men kell uralkodnom.

Mindenesetre megpróbálunk a következő
évben új dolgokat kitalálni, olyanokat,
amelyek érdekelhetik a fálu lakóit. Sze-
retnénk, ha a képviselőtestület munkája
közismertebb lenne. Már elmúltak egy
évesek, lassan jámi kezdenek és lépé-
seikről tőlük hallanánk szívesen. Elég
hosszú ideje viseli már el a Jegyző Ur a
falu által okozott megpróbáltatásokat. Azt
gondoljuk, kapott már annyi " informá-
ciót" - minősíthetőt és minősíthetetlent
egyaránt - , hogy beszámolhatna tapaszta-
latairól és véleményéról. De nünden ötlet
annyit ér, amennyi megvatósul belőle,
nündenesetre kérek núndenkit, kísérje fi-
gyelemmel ajövő év számait is.

Az ünnepek "megpróbáltatásai "
még előttünk állnak. A Mikuláson ugyan
túl vagyunk már, de a karácsonyi feladatok
még hátra vannak. Számos speciális is-
meret szükséges az ünnepek túléléséhez.
Többek között a reánk leselkedő

"beiglierdő" tagjait kell oly módon eltün-
tetni, hogy a dicséretre áhítozó kínáló ne
vegye észre. Az elfogyasztás a legross^abb
módszer, ilyet csak kezdők tesznek. De a
sütemény elrejtése fotel alá, zse e ,
virágcserépbe vagy vissza a tálcára már
szakembert sejtet. A másik próba a szalon-
cidcor. Gyerekkoromban sikerült a már el-
fogyasztott szaloncukor papírjat olyan mó-
don rekonstruálni, hogy a megtévesztésig
hasonlítson tartalommal bíró társaihoz.
Mára ez a képességem jelentősen
megkopott és a szaloncukrot sem szeretem
annyira. De bízom abban, hogy újabb
generációk jönnek és ez a nemes
vetélkedés tovább él. A televízió meg-
próbáltatásaival nem is rémisztenék el
senkit, kellő körültekintéssel elkerülhető.
Viszont, ha leesik az általam annyira
remélt hó, akkor nem annyira vészes a
helyzet, hiszen egy kellemes szánkózás
vagy séta jelentősen enyhíti az ünnep
veszélyeit.

Es azt hiszem ennél jobbat nem is
kívátíhatok Önöknek, núnt gyönyörű
hóesést, amely belep mindent és ebből a
hófehér világból indulhassunk a következő
év felé.

Boldog Uj Evet Kívánok!

Marton Ferenc

BUSZOGÁNY m.

A közmeghallgatás kiváló alka-
lom volt arra, hogy összeszedjük
a buszközlekedéssel kapcsolatos
gondjamkat. Am jobban tesszűk,
ha fígyelmeztetjűk magunkat: az
elmondott szó elrepül! Ezért tehát
írott formában is meg kell keres-
nűnk a Volánt. Ennek érdekében

kéretnek az összes buszogányok,
fogahnazzák meg problémáikat, s
juttassák el a szerkesztőséghez. A
busszal kapcsolatos eseteket és
történeteket is szeretaénk nyil-
vánosságra hozni.
Mert amint az már világosan
kiderült, a buszogány élete felet-
tébb nehéz. Aüg jutott át a Ret-
tenetes Erejű Buszvezető őrizte
szuszmorgó nyíláson, máris
nagyhorderejű, az egész utazást
meghatározó döntés elé kerül:
hova űlepedjék? Természetesen
ez csak a borosjenői buszogány
gondja, az űrömi ki van túrva a
székböl (ez lehet igaz oka a böros-
jenői és az űrömi közt fennálló
pattintott kökorszakból száímazó
ellenségeskedésnek!). A buszon

két sor űlephely van. Ajobboldali
mindig kétsoros, előnye, hogy az
ablakhoz lehet ühü elmerűlve

olvasásban, s el lehet felejtkezni a
hely átadásának fáradságos, ámde
hálás feladatáról. Ez a sor vi-

szonylag jó kilátást biztosít,
mentes a szembejövő autók za-
jától, kisebbnek vélt a baleseti
kockázat. A bal oldal, ha kétsoros,
majdnem u^amlyen, ha azonban
egysoros, befelemenet a boros-
jenöi buszogány ki van szolgál-
tatva aggó vagy szaporodó ürömi
lények heves támadásainak. A
baloldal hibaja a kipufogócső,
amely illatos szellentéseit körül-
belűl a busz közepén eagedi be a
buszogányok közé. A hátsófer-
tálynak komoly előnye, hogy
odáig nem szokott elémi a helyke-
resők rohama, mert néhány utolsó
mohikán addigra átadja a helyét.
(Olyan is van, hogy valaki direkte
oda űl, sdionnan átadhatja helyét a
raszorulónak.) A helyátadás pszi-
chológiája újfent megéme egy
egész tanuhnányt, az emberi
önzés , önbecsapás, és a ter-
mészetes szeretetteljesség egy-
aránt nagy szerepet kapna benne.

A jobboldaliság ületve balolda-
liság kérdését még az év-, és nap-
szakok is erősen befolyásolják:
nyáron az erős napot kerűli a bu-
szogány, télen azonban a fiutésnek
nevezett elgázosítót keresi. A
hátsó űlések egyike kűlönös
gyönyöröket kínál. A keréken
lévő fotőj szinte magába szíyja a
buszogányt, és az anyaméhben
való tartózkodás bájos pózát
kényszeríti rá. A pipec lábzsá-
molyra helyezett lábak térdei jól
hallhatóvá válnak, olyan magasra
kerülnek, közben a súlypontunk
valahol a mögöttímk űlő hónálja
kömyékére esik. A végállomáson
ebből a helyzetből kikecmeregni
valóban egy nehéz megszülése
önnönmagunknak!
Tömöttebb buszok esetén

felmerül az állóhelyátadás prob-
lematikaja is. Ha valaki nem
tudná, az állóhelyeknek sem egy-
forma az értéke. Altalános dolog,
hogy a buszogány az általa
elfoglalt helyet a magáének tudja,
ahhoz mindenképpen ra-
gaszkodik. Ha egész Urőm
préselődik is által a folyosón a
buszogány háta mögött, az igazi

buszogány nem tágít, jól megka-
paszkodilc, és rögzül. Van úgy,
hogy a Konnányos hátrarendeli a
buszogányok makacs hadát, azon-
ban ewel olyan komoly
megrazkódtatás okoz bennűk,
hogy átlagosan maximálisan 3-5
mikrocentimétert képesek ha-
ladni. Ennek következtében a

szénégetőnél már a buszogányok
egymástól való távolsága a busz
hosszával egyenes arányban
növekszik, azaz a busz eleje
gyakorlatilag egyetlen feketelyúk
tömörségü osztrák ruhabálának
tekintíiető, a végén pedig kialakul
a buddhisták által oly kivánatos
abszolut üiesség. Azonban ezek a
jelenségek már átvezetaek a
következő részhez, az utazás
analíziséhez.

Addig is a buszogány
szorgahnasan ünádkozza a bu-
szugányok imáját:

Bzümm! Föbuszogány, kifia
Nagy Volán! Békávézó!

Küldd Szuszogózárút, juttass el,
hozz haza! Bzümm!

Körte



Étkezési dí'kedvezmén ek
(ÓvodaiesAlt. Iskolai gyerekeknek)

Térítési díjkedvezményról döntött a Pilisborosjenői Képviselő-testület 1995. december 14-i ülésen a Szociális és Egészségügyi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előterjesztése. A döntés alafyán a kereseti viszonyok és a családok által nevelt gyereke száma
al^ján az alábbi a díjfizetési kedvezmény:

Kereseti viszonyok (Ft/fo/hó) Három vagy több gyenneket nevelo
család

Két vagy egy gyermeket nevelö család

8.401-12.600-ig (bruttó)

16.801 felett (bruttó)

a sa&WBis^

40 %-át fizeti a nyersanyagnormának 50 %-át fizeti a nyersanyagnormának
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Fertőrákosiak Pilisboros'enőn

Az 1995. decemberi Pilisboros-

jenői Hínnondó már szólt a Fer-
tőrákosról hozzánk érkezett
vendégek látogatásáról. Most
ők jelentkeztek és mondják el
véleményüket a nálunk szerzett
benyomásaikról. Egyben örül-
tünk annak is, hogy a fer-
tőrákosi polgánnester Palkovits
János ura is a vendégek közőtt
üdvözölhettük.

Igen Tisztelt Polgármester Ur!
Engedje meg, hogy egye-
sületünk nevében Önnek, s
minden pilisborosjenői bará-
tunknak köszönetet mondjak.
Nemcsak a mi, az Önök fer-
tőrákosi barátai a meleg fo-
gadásáért, hanem a baráti
vendgélátásért is szeretném

kifejezni kös2>netemet.
Nagyon örültünk, hogy kétéves
szünet után sikerült eljönnünk
Pilisborosjenőre. Közülünk a
legtöbben voltak már itt, de
néhányan, főleg "fiataljaink",
első alkalommaljöttek el.
Otthon, amikor a hétfői kórus-
próbán erről, az ezt az évet
lezáró pilisborosjenői kirán-
dulásról beszélgettünk, egy
dologban azonnal egyetértet-
tünk.
Mindannyian, fiatalok, vagy
idősek, először, vagy már több-
ször ottjártak, magyarorszá-
giak, vagy baden-württem-
bergiek (a két onnan érkezett
óvónőre gondolok), núnd meg
volt hatva a pilisborosjenőiek
nyíltszívűségétől és barát-
ságától. Azt mindták, hogy a

barátságot érezni lehetett.
Szép volt hallani, hogy azok is,
főként a hajlott korúak s a
betegesek, akik a számukra már
"hosszá és megerőltető" úttól
féltek, utólag már úgy nyi-
latkoztak, megérte elmenni
Önökhöz, s hogy e kirándulás
volt talán az idei esztendő
legszebb programja.
Arra kértek engem, hogy Dal-
és Kulturegyesületünk, amely-
hez szervezetileg a gyermek-
énekkar és az i^úsági tánccso-
port is hozzátartozik, minden
tagja nevében köszönetet mond-
jak a pilisborosjenői Enek-
egyesületnek. Igazán hálásan
köszönünk mindent. Közösen
énekelt búcsúdalaink valóban
szivből fakadtak, mint pl.
"Ilyen nap, ily csodálatos, nünd

a mai", vagy "Az igaz barátság
nem inoghat, mégha messze is
vagyunk egymástól".
Ennek szellemében kívánok

Önnek polgánnester úr,
valamint minden pilisboros-
jenői barátunknak, kik közül a
Gröschl házaspárt szeretném
csak a példa kedvéért megem-
líteni, jó egészséget és nünden
jót. A núnket összekötő baráti
szálak soha ne szakadjanak el!
Viszontlátásra jövőre Fer-
tőrákoson!

Szivélyes üdvözlettel:

WildRóbert
a fertőrákosi Német Dal- és

Kultúregyesület elnöke

Az imaapostolság szándékai:

Altalános:

. Hogy a keresztények munkálkodjanak a béke és a leszerelés
érdekében, és az erőszak núnden formaját leleplezve a szoli-
daritás prófétái legyenek.

01. SzüzMária istenanyasága, Ujév a Béke Világnapja.
Uj évet kezdünk. - Uj év: új feladat.
Uj feladat: új felelősség.
Az idő múlik. Ertékésen-e vagy értéktelenül? Rajtunk áll.
Ha nem érékesen akanink élni, bizhatunk Isten s%ítségében.
Idő és örökkévalóság: mennyire más, és még^s mennyire össze-
fonódik e kettő. A mostam "idő" készíti elő örökkévalósá-

gunkat.
Az idő, az élet: elszáll, mint a fiist. Az örökkévalóság meg-
marad.

Idő és élet: elmúlnak, és elmúlik velük együtt minden, ami csak
ezt az időt és csak ezt az életet szolgálta. Am maradanó, amit az
örökkévalókért tettünk.
(JakobKoch)
06. A napkeleti bölcsek; Gáspár, Menyhért és Boldizsár
07. Vízkereszt, Unuik Megjelenése

08. Unmk m^keresztelkedése
14. Evközi 2. Vasámap

18. Árpádházi szt. Maigit, IV. Béla leánya, 1271.

Arpádházi szt. Maigit élefarajza így ír: Elete alapszabályául
három egyszerű mondat szolgált, amelyet ő, mint mondta, egy
szent embertől vett át:

1. Istent mindenek fölött szeretni, és felebarátunkat, mint önma-
gunkat.
2. Sohasem lenm tekintettel saját önző énünkre.
3. Embertársunkat soha meg nem vetori, sem elitélni.

"Testvéreink a Szentek"

21. Evközi 3. Vasámap
25. Szt. Pál apoltol megtérése

26. Szt. Timoteusz és Titusz püspökök, Szent Pál tanítványai.
Nem egészséges az a vallásosság, amelybe nyugtalanság,
szomorúság, keserűség vegyül. Akkor egészséges, ha szelíd-
séget, kedvess^et, békét sugároz. Egy szóval: az igazi vallá-
sosság szabad és derüs, kedves az Isten és az emberek előtt.

27. Merici szt Angela, az orsolyiták alapítója. 1474 - 1540.
28. Aquinói szt Tamás. Evközi 4. Vasámap

Kegyes pásztor, igaz étek, Edes Jézus! Kérünk téged,
Te legeltesd, védd a néped, Te mutasd meg kegyességed
Fönn az élök közepett.
Mindenható fejedelmünk, Éltünk, éltetonk, szerelmünk,
Engedj asztalodra lelnünk, S testvérül engedd ölelnünk
Odafönn aszenteket.

(Aquinói szt. Tamás "Lauda Simon" himnuszából,
SikS. fordítása)

31. Bosco szt. János, a szaléziek alapítója. Torino, 1815-1888.
Aki másnak mindíg örömet igyekszik szerezni, eléri, hogy má-
sok is azt tegyék, ami neki örömére szolgál.

1996.

"O szép Jézus, ez új esztendőben lég híveidben!"hangzik az
ének sok-sok ember ajkáról. Reméljük, szívük-lelkük mélyéről
1S.

Igen! Add Jézus, hogy örömteljes, szép évünk lehessen. Te, aki
mindent tudsz, minden látsz, biztos észrevetted, hogy milyen
örömnélküli éveink minden napja. Mert a megélhetésért duló
rohanás érzéketíenné, sivárrá teszi éveink napjait.
Bárcsak Rád bíznánk sorsunkat. Meg tudnánk érteni intézkedé-
seidet.
Törvényeid szerint élhetnénk napjainkat. Taníts meg erre!
Bízunk Benned! Ragy<%tasd ránk arcodat, akkor szép, örömteü
lesz az új esztendőnk!

Króisbacher zu Besuch in
Weindorf

Im Dezember 1995 hát der
Weindorfer Bote schon von elen
Besuch der Kroisbacher kurz
berichtet.

Jelzt haben Sie sich gemeldet
um von Ihren Eindrücke die sie
bei uns erworben haben uns zu
berichten.
Es freut uns dass wir auch den
Bürgenneister aus Kroisbach
Herm János Palkovits bei uns
grüBen zu dürften.
TrefFen unserer Chöre und

Tanzgmppen am 18. 11. 1995
Sehr geehrter Herr Bürger-
meister,

gestatten Sie mir, núch im
Namen unseres Vereins bei
Ihnen und allen unseren
Weindorfer Freunden zu
bedanken.

Daiik sagen möchte ich sowohl

für den warmherzigen
Empfang, als auch fíir die
Aufnahme und Verpflegung
von uns, Ihren Freunden aus
Kroisbach.
Wir haben uns sehr gefi-eut, dafí
es uns nach einer zweijáhrigen
Pause doch gelungen ist, ins
schöne Weindorf zu kommen.
Die meisten von uns waren

schon da, einige aber, vor allem
"unsere Jungen", sind zum
ersten Mal dort gewesen. Zu
Hause, als wir uns am Montag
bei der Chorprobe über die
dieses Jahr abschliefiende Reise
nach Weindori' unterhalten
hatten, waren wir uns sofort in
einem Puiikt einig.
Ob jung oder alt, ob erst jetzt
das erste Mal dag ewesen, oder
schon der öfteren, ob Ungar-
lánder oder aus dem Schwa-

benland (ich denke an die
beiden Kindergártnerinnen aus

Baden-Württemberg), alle
waren sehr angetan von der
Offenherzigkeit und Freund-
lichkeit der Weindorfer. Man

sagte, daB die Freudschaft zu
spüren war.
Es war wirklich schön zu hören,
daB selbst diejenigen, vor allen
Dingen die Betagten und die
Kranken, die Angst vor der fiir
sie schon "langen und
anstrengenden" Busreise
hatten, im nachhinein die
Meinung vertraten, es hátte sich
gelohnt zu Ihnen zu fahren, und
daB dieser Ausflug unser
vielleicht schönstes Programm
in diesem Jahr gewesen ist.
Man bat mich, der Sánger-
vereinigung Weindorf im
Namen aller Vereinsmitglieder
unseres Gesang- und Kultur-
vereins, zu dem auch der
Kinderchor und auch die
Jugendtanzgruppe gehört, zu

daiiken. Haben Sie recht-recht
herzlichen Dank. Unsere
gemeinsam gesungenen
Abschiedslieder kamen von
Herzen: "So ein Tag, so
wunderschön, wie heute" und
"Wahre Freundschaft soll nicht

wanken, wenn sie gleich
entfemet ist".
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen Herr Bürgermeister
sowie allen unseren Weindorfer
Freunden, von denen ich nur
die Gröschls exemplarisch
hervorheben möchte, gute
Gesundheit und alles Gute.
Mögen unsere freudschaft-
lichen Bande nie abreifien!
Auf Wiedersehen im náchsten
Jahr in Kroisbach

Herzliche GrüBe
(Robert Wild)

ópofák

A borosjenői suliba csiq)a jópofa gyerek jár. Az aranyos
kölyköknek elfogult szüleik is vannak, különösen azok,
akik megnézték és meghallgatták jóremaiyű,
csiyatehetség, valamibenügyes gyennekeik attrakcióit a
Művelődési Ház szűknek bizoayult nagytermében a
mihéten.
Neveztek egyéni vállalkozók hősnő illet^e hős
kategóriábaa, aztán korlátolt felsülésű társaságok, amelyek
közül némelyikben majd az égesz osztály egyszerre
mozdult. Tánctól a kosztümös jeleneten át az
qga-gitárja-ldsérte lánydalolásig szólt és mozgott ott
minden. Holtfáradt tanítőnők és bák éles kaszasuhogással

aratták le - megérdemelten - babérjaikat, s a remáiytől,
hogy a pilisborosjenői koiEyjúterfeaomén gyerekek keze
közé kerülhetaek, máris búgtak, villogtak azok a
számítógq)ek, amelyeket az est bevételéből az
Al^)ítyányon keresztül talán már meg is vásároltak az
iskolának.
Kőszönet mindazoknak, akik résztvettek az est
előkészítésében és megvalósulásában, s egy kis színes
ví^festékkel megfestették egyik ólomszürke, téli, bús
esténket. S még annyit, kedves szülő: ugye Ön is ugy látta,
az Öa gyenneke volt a legszebb és a legügyesebb?

Dessewffy
Víáiányó
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KÖSZÖNETASE FTSÉGÉRT

Mostanában sokszor hallani, hogy kiveszett az
emberekből a szeretet, a segítőkészség, hogy
manapság az emberek onzőek, csak a páizt
hajszolják.
Örömmel tapasztaltam, hogy nem csak ilyen
emberek vannak szűkebb, és tágabb
kömyezetünkbiai.
A Missziós Ház vezetőjekáit, szükös anyagi
helyzetünk miatt igai sokszor kellett segíts^et
kémem úgy, hogy viszonzásul csak egy
"köszönöm szq)ai"-t tudtam mondani.
Nem szeretaém az olvasókat untatni ezen em-
berek felsorolásával, dé ezt azt hiszem, egyszer
egy évben legalább ennyit megérdemehiek.
Hiszai ők sefftewsk abban, hogy a falunkbéli
idős emberek élete szebb és könnyebb legyai.
Elsőként szeretaém megköszöni külfoldi
segítőinlmek Madelein Allenspachnak,
valamint Bauer Alfoaznak és Steinheim
községnek, hogy szívükön viselik sorsunkat, és
segíteaek baműnket.
Köszönetet mondok Szimetíi Gézának, min-
dannyiunk nevébai.
Hiszpi ő intézi sok ügyes-bajos dolgunkat,

báiozatalát szeivezi, s
készségesen áll rendelkezésüalcre, ha szük-
ségünlt van rá.

Akikról következőként szóhü szeretaék, azok
Sági József és feles^e. Az ő dolguk a személy
és áelszállítás. Ezt a munkát nevetségesea
alacsony összegért (6. 200. - Ft-ért) végzik, kb.
napi 4 órában. (Ki lehet számítani az
órabérüket.)
De ők nemcsali a kizárólagos munkájukat
végzak. Ok a közvetítők köztünk és az idősek
között. Ez az idősek számára igen fontos,
hiszai így külvüággal kapcsolatot tudnak tar-
tani nem érzik magukat elszigetelve. Ságiékezt
a munkátjó szándékkal, emberséggel végzik.
Nem szeretaék megfeledkezni férjemről Rafai
Józsefi-ől, aki számtalan esetbai kisegített, bár-
milyen problémaról legyai szó (javítások,
cipekedés, vásárlások, szerelés, szállítás). Az
idő neki is páiz, mégis, ha kértem, mindig ren-
deUcezésünkre állt.
Kedves barátaőm Heves Honka az, aki, ha min-
dm kötél szakad, - há rossz a kocsi, ha valaki
helyett be kell ugrani - segít. Bár azt hiszem ez
nála tennészetes. O üyen. Vérébm van a
segíteni akarás. Maradjon mindíg ilyen, fér-
jével egyűtt, aki szintái komoly segítséget
nyújtott, hiszen ő hozta haza Steinheimből,
Küller János kocsijával az ajándékba kapott bú-
torokat, s ő segített felszerelni is. Küllemek is,
Neki is köszönet.
Nemcsak magánszemélyeknek tartozunk hálá-
val. A váUalkozók is jóindulatot tanusítanak

ü-ántuak. Igy pl. a Pengő bolt 10 % ked-
vezményt ad mmden vásárlásnál. Ezúton is
köszönjuí.
Kedves kolléganóünről csak anayit, hogy
mindíg mindenbea számíthatok rájuk. Szorgal-
masak, kedvesek, olyanok, amilyennek. lauü
keU.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm a
római katolikus egyháznak, hogy patronál bem-
nűnket, valamint a polgánnesteri hivatal dolgo-
zóinak, s a polgármester úmak, Szegedi
Róbertnek, hogy mindíg segítő szándékkal, jó
mdulattal viszonyulnak hozzánk.
Talán hosszú volt a felsorolás és valószíaűleg
nem is teljes. De ez nagyon jó, hiszen ez azt
jelenti, hogy sok jó ember él itt. Akik anyagi
érdekek nélkül, szeretetből, jószándékúan cse-
lekszenek, kivánom nekik, hogy jóindulatuk,
valamilyen módon viszonozva legyau, s marad-
janak továbbra is Uyenek. Befejezésül
kívánom, a falu mindai lakójának, hogy ve-
gyék észre maguk körül a jót is, tudjanak örülni
az apróbb örömöknek, s ne szégyeljenek
egymásnak segíteni.
Békés, nyugodt Karácsonyt és szerencsés Uj'
Evet kívánok.

Rafai Józsefaé

Januári orvosi ügyeleti beosztás
(Az adatok tájékoztatójellegűek , változás lehetséges!)

Név Cím Telefon Ügyeleti nap

3, >, Vt, W^
m, aia ̂  ̂ i:

Ilona

Dr. Péterű
László

Üröm Dózsa
Gy. u. 18.

336-215

:3RM@?

350-162

1, 2, 11, 12, 13,
14, 16, 25, 30

.&. u. m. N,.
w^^

4, 5, 6, 7, 9, 18,
23 Febr. 1.

. csatomarendszerek rákötése az épülő csatomahálózatra
föl<jmunkával

. Víz-, gáz-, központifutés szerelés, tervezéssel, igény szerint
vassal, rézzel, műanyaggal

. Kéménybélelés, kémény építés

. Lakatos munkák, kerítések, kapvk, stb...

. Fűtésrendszerek, melegvízellátók kiegészítése nqikollektorral
Kedvező árak, gyors kivitelezés!

Kérjen ingyenes, szánüt<%épes ajánlatot!
Cím: GubaJózsef, 2097 Piüsborosjenő, Szt. Donát u. 29. (Szőlő 39.)

Tel: 06-60-347-764

Az új jovevények tiszteletére:

Egy élet kezedben

Ha a gyerekek folytonos kritikában éhiek:
Megtanuhiak megbélyegzettek lenni

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek:
Megtanuhiak veszekedni

Ha a gyerekek kicsúfolás közepette élnek:
Megtanulnak szégyenlősnek leani

Ha a gyerekek megszégyenítve éhiek:
Megtanulják bűnösnek érezni magukat

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek:
Megtanuhiak türehnesek lami

Ha a gyerekek bátorítások között éhiek:
Megtanuhiak bízni

Ha a gyerekek dícséretek között éhiek:
Megtanulják megbecsűlve érezni magulíat

Ha a gyerekek méltányosságban éhiek
Megtanulják az igazságot

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat
Megtanirinak hittel éhü

Ha a gyerekek megerősítések között éhiek:
Megtanulják magukat szerrtni

Ha a gyerekek elfogadva és abarátságban éhiek:
Megtanulják megtaláhü a szeretetet a vüágban.....

Felhívás!
Községünkbea a nq)dalokat és a közös éneklést szeretők részére

népdallcört szervezűnk.
Aki a népdalkörbe szívesai részt vame, várjuk nundai hétfon

18 órakor az iskolában.
A nq)i hangszerekai ( citera, fiirulya, stb... )játszókat is

szívesen látjuk.
Czigány Ferenc

Al*pftott> az Önkonninyzat KépviselS Testalete
Kü<8<: Az Onkomuiyztt

FelelSs ki*dó: Szegedi Róbert po^ánnester
Felelos szeiteszta; GyetvuAgoto

A Szeikeszt3<eg onne: 2097 PiBBborosjenB F3 u. 16. T:06-26-336-028
F<x:06-26-336-313

Typogrifi*: Winduch Uszlé Nyomdai muria: PethS Kft

^
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3. évfolyam 2. szám

:TÜDÖSZÜRÉSI
1996. február

20, 23 (kedd, péntek) 8-14 óráig
21, 22 ( szerda, csütörtök) 13-19 óráig

Helyszín:
Művelődési Ház Pilisborosjenő

Kérjük Önöket, hogy saját érdekükben
feltéüenül jelenjenek meg a szűrésen!

Polgármesteri Hivatal

ADÓZÓK FIGYELEM!

Tekintettel arra, hogy a községünkben
lévő beruházások (telefon, csatoma) je-
lentős anyagi terheket rónak a lakosságra,
a képviselőtestület 1996. januárjában nem
él az adók módosításának lehetőségével.
Igy csak a központilag szabályozott
súlyadó összege emelkedett 100 %-kal. A
befizetés határideje - két egyenlő részlet-
ben - továbbra is március 15.-e, ill.
szeptember 15. -e maradt. 1996. Január
1-től a súlyadó egész évi összegének meg-
fizetésére kötelezhető az, aki a forgalmi
engedélyben tárgyév január 1-én tulaj-
donosként, vagy üzembentartóként szere-
pel.
Iparűzési-, vállalkozók kommunális adó
folyó évi előlegének, valamint épít-
ményadó és telekadó felének befizetési
határideje szintén március 15.-e.
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy a
befízetési csekkek és a bankszámla
számok 1996. januártól megváltoztak, így
a régi nyomtatványok nem használhatók.
Az új csekkeket a határidőt megelőzően
mindenkihez eljuttatjuk, de ha mégsem
kapná meg valaki, úgy azt a Polgánnes-
teri Hivatalban fétfogadási időben

(H: 13-18; Sz: 8-12; 13-16;) átveheti.
További jó együttműködést kívánunk.

Polgánnesteri Hivatal

i|i||||iÍ||||||||ÍI|
KftK:
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Felhívás!

Felhívjuk a Tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy az 1993 év III. tv.
értelmében minden évben felül

kell vizsgálni a szociális ügye-
ket. Kérjük mindazokat, akik
bármilyen formában érintettek,
szíveskedjenek a Polgármesteri
Hivatalt megkeresni, személye-
sen vagy levélben.

Polgármesteri Hivatal

Hasznosítási pályáza-
tokat kérünk!

A Budai út 18-20. házszám alatti ingat-
lanon lévó' épületek bérlési lehetőségét
kínáljuk. A bérlemény környezetkímélő
tevékenység céljára vehetó' igénybe /iroda,
klub, vendéglátás, kereskedelmi, szolgál-
tató és más tevékenység /. A pályázatokat
a tevékenység megjelölésével írásban kér-
jük 1996. február 15-én 14 óráig a Pol-
gármesteri Hivatalban leadni. A bérbevétel
egyéb feltételeiről felvilágosítást, tájékoz-
tatást a polgármesteri hivatalban adnak. A
benyújtott pályázatokat egy három tagú
bizottság bírálja el 1996. február 16-án.

Polgármesteri hivatal
Dr. Zeleni fersnc/egyzo

1996. február

igyelem!

<3>^.e~s-^-eaa>>>l^-te

Az Országos Egészségbiztosítási -Pénztár
a múlt év végén Hatósági Bizonyítvány-
nyal látta el az egyébként már kék színű
betegbiztosítási kártyával rendelkező ál-
lampolgárokat.
Aki TAJ ( Társadalombiztosítási Azo-
nosító Jel) számot tartalmazó kis
"Hatósági Bizonyítvány" nevű kártyát
még nem kapta meg, vagy az hibás adatot
tartalmaz, kérjük keresse fel a Bp. III.
Harrer Pál u. 2. Szám alatt működő

EgészségbiztosításiKirendeltséget.
Ajavításhoz szükséges "ADATLAP"-ot a
Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni.

Polgármesteri Hivatal
Vighné

A képviselő testületí
ülésteremből jelentjük:

Összefoglaló a Pilisborosjenői Onkor-
mányzat képviselőtestületének

határozataiból:
124/1995. I. 9. sz. HATAROZAT
Az iskolaszékbe való képviseletre az aláb-
bi személyeket delegálja az önkormányzat
részéről:

Kiss Béla
Temleitner Lászlóné
Szimeth Géza

125/1995. 1. 9. sz. HATÁROZAT
Megbízza és meghatalmazza Dr. Kölner
Ferenc jogtanácsost a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének
főtitkárát, hogy a Pilisborosjenő terü-
letén lévő gáz-, elektromos kozmű
közteriileti, ill. belterületi fold tulajdon-
lása űgyében a vagyonátadó szervek és
bíróságok előtt önkormányzatunkat
képviselje, ill. képviseletéröl gondoskod-
jon. ( A képviselő..folyt. a köv. oldalon)

i||z||||ia|||||i|||||
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ívlati fejlesztési koncepció
; üdülő övezete ezen terület
íthető. Műszaki para-
i szerződésbe kell rögzíteni
sainak figyelembevételével.

141/1995. 11. 19. sz. HATÁROZAT
intézmények bémieg-

losztásához. Azoknál az in-

ihol nincs bérmegtakarítás
5. 000. - Ft TB-jámlékkal
iltségvetést a tartalékkeret

az alábbi intézmények:
z, Város- és községgazd.,
'i Otthona, Védőnői szolg.

fonügyek
enői Polgármesteri Hi-
nhálózat fejlesztését, a
jnkákat mindvégig szor-
megvalósításhoz szük-
:ést a telefonigénylők
ét, és az egyéb gyakor-
:olyamatos kivitelezését
nűszaki és pénzügyi
lagy odaadással segítet-

legvalósult fejlesztésről
A még fellelhető

}ű hiányosságok felszá-
Tiatban van. Az egyéb
i jellegű kérdéseket is
lenül a MATÁV RT Bu-
Sga Szentendrei Távköz-
munkatársaival közvet-

/agy telefonon rendezni.
indre Kossuth Lajos u.
Slszolgálati Iroda; tele-
44,

3tŐ!
Pest megyei 1996-os
A Pilisborosjenőn ál-

y bejelentéssel és tele-
ndelkezők részére elhoz-
ikönyveket a MATÁV
irendeltségétől. A tele-
t jegyzék aláírása el-
át 1996. február 12-16

ita 7-10 és délután 17-
Reichel József Műve-

n. Kérjük, hogy a fe-
t régi telefonkönyvet az
- szfveskedjenek leadni,
Italános iskola tanulói

és az érte befolyt
iskola fejlesztésére

ik telefonvonalukat tit-
ak Szentendrén vehetik
okat. A nem pilisboros-
bejelentésű telefontulaj-

donosok Budapest XI. ker. Fehérvári
út 70. szám alatt vehetik át a Pest
megyei 1996-os telefonkönyvet a
Telefon Szalonban, 1996 február
16-ig, hétfőtől péntekig 10-18 óra
között.

Felhívás telefonjegyzék ügyben
A Pilisborosjenői Önkormányzat Pol-
gármesteri hivatala "Házi telefon-
jegyzék" kiadását készfti elő. Az
1996-os megyei telefonkönyvben az
új telefonszámok még nem szerepel-
nek. Ezt a hiányosságot kívánjuk
ezzel a kiadvánnyal pótolni, amíg az
1997-es telefonkönyv meg nem je-
lenik. Kérjük mindazon telefonvonal-
lal rendelkezőket, akik nem kívánnak
szerepelni a jegyzékben, ezt név és
cím megjelöléssel 1996. február 20-
ig jelezzék. A jegyzékben szöveges
hirdetést is megjelentetünk a Pilis-
borosjenői Hírmondó feltételei sze-
rint. A jegyzékben az előfizető neve,
címe és telefonszáma szerepel. Aki
egy-két szavas további információt
is kíván megjelentetni, az 1 996.
február 12-ig külön írásos igénybeje-
lentés alapján erre lehetőséget kap.
Ennek költsége 400, - Ft. A telefon-
jegyzéket kb. 50, - Ft-os áron kíván-
juk rendelkezésre bocsátani, 1996.
március hónapban. A telefonjegyzék
egyéb közérdekű telefonszámókat is
tartalmaz /közütetek, intézmények,
hatóságok , stb. /. A tervek szerint
közel 1000 telefonszámot közlünk

Polgármesteri Hivatal

1996. 1. számunkban meg-
jelent sajtóhibák helyreiga-

zítása:

S. oldal /egyházi hírek /
01. 5. sorhelyesen:

Ha értékesen akamnk élni, bízhatunk
Isten segítségében.

28. 8. sor helyesen:
Aquinói szt. Tamás Lauda "Sion"

himnuszából.

8. oldal / Etkezési díjkedvezmények /
A megadott kereseti viszonyok helye-

sen: nettö

Minden kedves olvasónktól elnézést

kérünk az akaratunktól függetlenül
bekerült hibákért.

A szerkesztőség

Olvasói észrevétel

Kedves Rafai Józsefné!
Mivel gyakorlatilag nem ismerjük egymást /fütólag találkoz-
tunk /. amikor a faluba költözésünkkor Rafai urat bíztuk meg
TV antenna szereléssel / a Hirmondón keresztül írok. Megha-
tott az 1, számban olvasott beszámoló, s a stílus, amelyik
elkeseredő, elembertelenedő világunkban csupa szeretetet,
köszönetet és melegséget sugározott.
Bár egyenlőre még nem vagyunk a Missziós Ház "ügyfelei , de
remélhetőleg megérjük azt a kort is, ezért inkább azt emelem
ki, milyen csodálatos, ahogy egy vezető köszönetet és szeretet
sugároz munkatársairól. Bizony ritkaság az ilyen! Szeretném
megnyugtatni, hogy az "olvasókat nem untatta", sőt, megha-
totta a felsorolás, s mi is sávesen bekapcsolódunk munkájuk-
ba, kérem keressen meg bennünket.
Szeretettel és elismeréssel köszönti:

Fáyné Péter Emese

Szívesen közöljük, várjuk mások észrevételeit, hozzászólását,
véleményét is. Kéremjuttassák el hozzánk. (A szerk.)

:^:i

skolai hírek

Rangos találkozónak adott színhelyet az általános iskola január
19-én délután:

Öt iskola legjobb nyolcadikos matekosai mérték össze tudá-
sukat. Az első forduló nem titkolt célja a felvételizés előzetese
volt. A feladatsort az évek óta előfordult típusokból válogatta
Mocsári tanár úr, a verseny életre hívója.
A pilisborosjenői diákok 4. -7. helyezést értek el, s ha egy picit

jobban fígyelnek, a helyezések is jobbak lehettek volna. Se baj,
így is elégedettek lehetünk ! A verseny második része Vágó
István TV műsorának mintájára zajlott /Mindent vagy semmit!
/. Czigány Feri bácsi vállalta ajáték levezetését (köszönet érte!),
ami kitűnő szórakozásnak is bizonyult. Persze, itt a szerencse is
számított a matektudás mellett, mint a játékoknál általában.
Elmondhatjukjól sikerült ez a matekos délután.

WS ^

^f.
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Focista fiaink sem lustálkodtak az elmúlt napokban:
Körzeti verseny nyertek Solymáron 8 csapat (köztíik egy foci-
tagozatos osztály!) legyőzésével, majd Zsámbékon folytatták a
küzdelmeketjanuár 20-án, szombaton. Itt núndössze egy ponttal
szomltak a második helyre.
János "bá-t" /Horváth János testnevelő / már mérsékletre intették
a nagymúltú sporttagozatos iskolák testnevelői (asztaliteniszben
is az első három helyet hoztuk el).

HÁTMÉG, HA TORNATERMÜNK IS LENNE!
Megérdemlik versenyző tanulóink, hogy nevük az újságban
szerepeljen, gratulálunk eredményeikhez:
Matekosok: Kiss Eszter, Kiss Márta, Budai Csaba, Fodor Henrik

Focisták: Budai Csaba, Famady Zsolt , Király Dániel, Pápai
Csaba, Schrauf Sándor, SchraufZoltán, Teremi Csaba, Fenyves
Márk, Hajdú István, Kellner Balázs

A vegyes csoport előnyei az óvodában

Óvodánkban 1989 óta dolgozunk vegyes életkorú csoportokban. Ennek a
csoportformának számos előnye ván. A vegyes csoportokban a gyer-
mekeket ért hatások megsokszorozódnak. Ez azért fontos, mert a gyermek
attól függően fejlödik, hogy mennyi inger éri kömyezetében, az mennyire
tanítja, mennyire eleven, reakciókat kiváltó helyzetekben tartja, ame-
lyekben megfigyelhet, utánozhat. Fontos az, hogy mennyi alkalmat ad
neki - saját egyéni szintjéhez mérten - a gyakorlásra, a próbálkozásra.
Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel a csoportban. A gyemiekek
közötti különbség "felidézi" az otthoni testvéri kapcsolatokat, ami sok uj
óvodásnál megkönnyíti, felgyorsítja a beilleszkedést. Megkönnyíti a
kapcsolatteremtést számukraa már csoportbajáró nagyobb testvér, vagy
ismerős gyermek. Az új gyermek egy már meglévő szokásrendszerben
találja magát, mely hagyomanyaival, társas kapcsolataival fokozza a
kisebbek biztonsági érzetét. Az ilyen csoportban a gyermekek sokkal
hamarabb tanulják meg a szociális szabályokat: pl. a gyengébbre, a
kisebbre oda kell figyelni, vigyázni kell rá, segíteni kell neki. Ezáltal .
felgyorsul az önállóság fejlődése is. Ezzel párhiizamosan önismeretük és
önbizalmuk is egészségesen alakul. (Képes vagyok arra, hogy
segíthessek!) Megtanulnak alkalmazkodni, viselkedni a heterogén
életkorú közösségben. Toleranciájuk életüknek már ebben a korai sza-
kaszában egészségesen alakul. Megértik és agresszív elleiireakciók
nélkül képesek elviselni a nap folyamán felmerülő esetleges problémákat
is, melyek megzavarhatják öket. Pl. ha egy kisebb, képességeit tekintve
fejletlenebb gyemiek Irontja, illetve megzavarja játékában ,
tevékenysége közben. A vegyes életkorú csoportokban kevesebb a kon-
fliktus a gyermekek között, mivel a különböző fejlettségű gyerekekiiek
más a játékeszköz igénye, és a szociálisan érettebbek mintát adnak az
együttműködésre, a megegyezésre. Fokozódik a gyermekek empátiás
képessége, természetesebben fogadják a "másságot". Az iskolába nem
menő nagyok nem kerülnek más csoportba, kevésbé ismert gyennekek és
felnöttek közé.
Néhány mondat a kötetlenségröl: a kötetlenség a gyermek számára
önkéntességet, választási lehetőségetjelent a tevékenységek közül. Maga
döntheti el, hogy részt kíván-e venni egy-egy tevékenységben. A tanköte-
lessé váló gyermekek esetében követelménynek tartjuk az önfegyelemre
épülő szándékos figyelmet, kitartást, mint az iskola megkezdéséhez
szükséges magatartást. Vegyes életkorú csoportokban általában 8-10
iskoláskorú gyemiek van, a 15-20 kisebb gyermeken kívül. A tanulásbaii
gátló kudarcok kiküszöbölésére törekszünk, mert a siker öröme motiválja
a gyermeket azújabb örömteli megismerő, tapasztalatszerzö tevékenysé-
gre. Így önmaga fejlödését biztosítja.
Éppen ez az a pont, ahol az óvónönek óriási a feladata és a felelössége.
Az óvónönek pontosan tudnia kell, hogy egy adott gyermeknek milyen
szintű és milyen fajtájú feladatot adhat ahhoz, hogy a gyermek munkája
árán sikerélményhezjusson. Ilyen módon, hogy a gyemieket nem beska-
tulyázva, nem egy kaptafára szabottnak tekintjük, hanem tudomásul
vesszük, hogy mindegyik egy-egy kis önálló egyéniség, biztositjuk azt,
hogy öntevékeny, reális önbizalommal rendelkező EGYENISEGEKET
(!) adjunk ajövö társadalmának.
E cél eléréséhez sajnos rögös az út, mert még most vannak olyan
"fórumok", ahol megkérdöjelezik munkánk tartalmát és ered-
ményességét. Ellenzőinkkel szemben nagy eröt ad nekünk két új kollé-
ganőnk, - már több mint húsz éve diplomás óvónők, és eddig ha-
gyományos módszerü óvodákban dolgoztak - akik összehasonlíthatatlanul
életszerubbnek, egészségesebbnek tartják a pilisborosjenöi óvónők
munkaját, mivel az életkori sajátosságokra épül.
Végezetül egyikük kijelentését hadd idézzem: "októbertöl, amióta itt
dolgozom, újra embemek éraem magam!"
Mindez az óvoda pedagógiai légkörét, mentalitását sugározza.

Breiemé Virág Erzsébet
óvónő
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Két éve már, hogy a faluban polgárőrség
működik. Önök Tisztelt Lakótársak

megszokhatták, hogy rendszeresen
találkoznak az utcákon kicsit kopottas
terepjárónkkal vagy a POLGARORSEG
feliratú személygépkocsikkal. Tapasztal-
hatják, hogy közös rendezvényeinken jelen
vannak fekete mellényes tagjaink, akik
rádióval a kezükben Segítenek a ren-
dezőknek vagy sziikség esetén irányítják a
falu forgalmát. Ismeretes az is, hogy a
faluban gépkocsikat igazoltató rendőr
munkáját két - három polgárör is segíti.
Köztudott az is. ha a falu valamelyik
szórakozóhelyéről kidobott ájult részeget
kell összeszedni, vagy eltűnt gyerekek
felkutatásában kell segíteni akkor a pol-
gárőrökre rendszerint számíüiatnak.

Es így van ez jól, hiszen egyesületüiik
azért alakult, hogy legalább részben
kitöltse azt az űrt amely az anyagi esz-
közeitől és presztízsétől megfosztott
rendőrség tevékenysége és a sokszor ön-
magát megvédeni sem merő állampolgár
elvárásai közt tátong.

Azt persze senki ne várja el, hogy
bármely hivatalos állami szerv feladatát át
tudjuk vállalni; de mi itt vagyunk Onök
között - és talán Önöket is üdvözölhetjük
sorainkban - és legalább azt a kapcsolatot
tudjuk biztosítani ami sokszor hiányzik a
segítség eléréséhez.

Munkamódszerünk alapja az állandó je-
lenlét és a jól működő információs lánc.
Ezért rendszeresen járjuk a falu utcáit és a
megszokottól eltérő vagy szabálytalannak
ítélt eseteket a megfelelő helyeken jelez-
zuk. Ellátjuk a közterület-felügyelői fela-
datkört, amibe beletartozik az illegális
szemétlerakásoktól kezdve a közterület-

foglalások ellenőrzésén túl a gazos telkek
gazdáinak felszólítása is.

Sajnos ebben a tevékenységben a több-
szöri egyeztetés és ígéret ellenére sem ka-
punk megfelelő támogatást a Hivataltól.
Ezt igazolja, hogy az általunk megtett több
mint száz írásos bejelentésre mindössze két
- három intézkedés történt. Például az el-

hanyagolt, gazos telkek gazdáit
kötelezettségeik elvégzésére felszólító for-
manyomtatványt márciusban kértünk, au-
gusztus végén kaptuk meg. Igaz addigra a
probléma aktualitását vesztette mert a gaz
elszáradt és magvaitjótékonyan szerteszór-
ta, a kömyező kertészkedők nagy örömére.
Ezért az 1996 - os évben sokkal igényesebb
és felelősségteljesebb együttműködésre
számítunk, és ennek megvalósításához, ha
kell a nyilvánosságot is segítségül hívjuk.

Működésünk anyagi feltételei az 1995- s
évben kielégítőek voltak.
(A PRÓBAIDÓ LETELT../Folyt;köv.o.)

A Próbaidő letelt
( Folytatás az előző oldalról)

A pénz fele-fele arányban az Önkor-
mányzattól és a vállalkozóktól kapott
alapítványi támogatásból származott. Ok-
tóbertől kezdve tudtuk megoldani, hogy
saját gépkocsijukat használó tagjaink
legalább az üzemanyagköltséget
megkapják. Eddig ezt saját zsebből
fedezték. A támogatás többi részét tech-
nikai felszerelésünk ( rádiók, terepjáró )
fejlesztésére fordítottuk. Költségveté-
sünkről készült bes^ámolónk a Hivatalban

megtekinthető.
Partnerkapcsolataink közül kiemelke-

dően jónak ítéljük meg az Urömi Pol-
gárőrséggel és a Pilisvörösvári Rendőrörs-
sel való eg^'üttműködésünket. Utóbbi még
jobb lehetne, ha magasabb fórumokon is
elismerik ennek szükségességét és a
szavakon túl gyakorlati lépéseket is
tesznek ezért.

Tevékenységünk ismertetése ezzel véget
ért. az értékelés és minősítés feladatát

Onökre bízzuk, awal a titkos reménnyel,
hogy az Önök segítőkész részvételével
hatékonyabb és eredményesebb munkát
végezhetíink az elkövetkezendő időben.

Figyelmüket köszönöm:
Pálinkás Miklós

A SZÁMVETÉS
SZÁMVETÉSE

Hagyományosan az év elején megjelenő
írások az óév tapasztalatairól, e-
seményeiről és tanulságairól szólnak. Nem
volt ez másképp a Hírmondó januári
számában sem. Azonban úgy érezzük. a
kép korántsem teljes, s szükségét érezzük
annak. hogy más szempontok is teret kap-
janak.

Számvetést készíteni az érdekeltek

véleménye nélkül nem igazán szerencsés,
ezért számunkra igazi számvetés csakis az
Onök véleménye lehet.

Az 1994 végén meginduló munkából
elég sokan és nagy lelkesedéssel vettük ki
részünket. Tettük ezt azért, mert hittünk
abban, hogy megfontolt döntésekkel sik-
erül közösségünk javát szolgálnunk. Azon-
ban a jó döntések csak sikeres végrehajtás
esetén lehetnek hasznosak. A mi munkánk
nem látványos, és valószínűleg ez az oka
annak, hogy a SZAMVETES - ből ez ki-
maradt. Természetesen nem az a célunk,
hogy munkánkat elvtelenül túlbecsüljük,
hanem hogy Önök alkothassanak reális
képet saját értékelésük alapján.

Napközben, úgy núnt Önök, mi is a
megélhetésünkért dolgozunk, a falu gond-
jaival leginkább .csak az esü órákban és
hétvégén tudunk törődni. Ez így is van
rendjén, hiszen az előkészítés és a végre-
hajtás a Polgármesteri Hivatalban

tevékenykedő szakemberek feladata és
felelőssége. Ezért döntéseink sikere vagy
sikertelensége a döntéshozók és a végre-
hajtók együttműködésétől fíigg, semmikép-
pen nem lehet egyének érdeme. Az elmúlt
év sikereit és kudarcait csak ilyen módon
tudjuk értékelni.

Az elkövetkezendő időben reméljük,
hogy a Hivatal a döntésekhez szükséges
információkat időben és igényes formában
bocsátja rendelkezésünkre, hogy a testületi
üléseken ne a tájékozódással, hanem a jó
döntések meghozatalával tölthessük időn-
ket. Es hasznos lenne továbbá ha a megho-
zott határozatokat azok szellemében és

határidőre végrehajtanák és arról beszá-
molnának.

Talán nem késő megköszönnünk azok-
nak a munkáját, akik segítettek minket a
bizottságok külső tagjaiként. Munkatár-
sunk volt: Hifner Judit, Kaszap Béla,
Kovács Károlyné, László Imre, Mocsári
József, Nagy Istvánné, Pelczer Gézáné,
Rafai Józsefné és Szecsányi Bertalanné.
Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő

időkben is segítenek tanácsaikkal,
észrevételeikkel.

Kérjük, kísérjék továbbra is ügyelem-
mel munkánkat!

Üdvözlettel az Önök képviselői:
Fehér József, Kiss Béla , Kovács

György, Heves László, Pálinkás Mik-
lós, Stampf Román, Szántó Mária,
Szimeth Mária, Zsitnyányi Attila.

Vírusőrök

Az oltóanyag laboratórium társadalmi el-
lenőrzésére összeált egy 7 főböl álló csa-
pat, akik a labor vezetöivel közösen
kialakított rend szerint 2-3 fös csoportok-
ban fogják rendszeresen megszemlélni az
üzemben folyó munkákat, ellenőrzik a
kömyezetvedelemre vonatkozó előírások
betartását. Az ellenőrzésről folyamatosan
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
Reméljük, hogy az ellenőrzésnek ez a
közös formája elősegíti a lakosság bizton-
ságérzetének fokozódását, az intézet dol-
gozói pedig hyugodtabb körülmények
közt végezhetik mimkajkat. A résztvevők
nevsora:

Dessewfíy Erzsébet
Hifner Judit
Körtvélyesi Tibor
Nagy Ottilia
Nagy Tibor
Ráczné Pataki Agnes
Szentesi Zsuzsa
Szíjjártóné Dr. Vereczki Johanna

BUSZOQAPÜ rv.
A buszogány utazik. Tekinget, nézgelődik,
ismeri az út összes deciméterét, az ablak-
sötétitő nejlonon a pöttyöt, ismeri melyik
sofőmél kell jól megkapaszkodnia, hol van
cúg, hol nem ver a nyári nap. Az isteni
Főbuszogány csodás eseményeket rendelt
szemünk elé utunk derekára, anúkor is
letojta az Üröm alatt lévő házször-
nyetegeket zsebkendőparcelláikra. Meg-
kérdezheted bármelyik buszogányt, núnd
mondja máris, melyik lakóalkalmatosság a
kedvence, melyiktől jön rá az ideg. A bu-
szogány reggelente izgatottan lesi, vajon
núféle íürcsa szarv, tőgy, bögy, farok, fiiil,
csáp, kocsány vagy búb nőtt tegnap este óta
valamelyikre. A legutóbbi fejlemények
talán legérdekesebbje a hullaháznak
keresztelt kicsike, ott föntebb az a

szürke-kék, szögletes-ovális. Ja, ja, az a
lőréses. Nos, ennek pont olyan színe van,
mint az óbudai temető hullaházának, ott
befele balra.
De vajon mire gondol a buszogány az unal-
mas Bécsi úton? Tán csak hallgatja a
keréknyekergéses buszdumzst nem gon-
dolva otthonra, munkára? Vagy épp
főnöke csontkeretes szemüvege jut eszébe,
esetleg, hogy az a büdös kutya már megint
megzabálta a szomszéd gatyástyúkjait?
Akárhogyis van, ezek a félórás utak néha
olyanok, mintha bemennél egy kicsit egy
templomba egyedül lenni.
A buszogányok turnusokban hagyják el
szállító járművüket, ám akik a végál-
lomásig mennek, gyakran túlesnek egy iz-
galmas kalandon, a hídra feljutás egész
reggelt betöltő thrillerén. Néha megesik,
hogy a buszogány a kereszteződés kellős
közepén találja magát, jobbról balról ocs-
mánypofályú, hevesen anyázva mutogató,
ősgyíkszénlét (sic!=benzin) légbetevő
autólakók dudaszófelhőjében. Ugyes
sofőrök persze megoldják a helyzetet
Jobbra-el-balra-be-hajtűkanyar" utaz-
tatástechnológiával, s máris a végállomá-
son vagyunk.
Tegyük fel, hogy a buszogánynak bérletet
kell vásárolnia. Ehhez három. azaz három

ablak áll rendelkezésre, legalábbis mind-
háromban ül egy-egy volánlény. Nos,
hóvégi-hóeleji időszakban a jobb szélső
ablakban misztikus események zajlanak:
ismeretlen személyek ismeretlen céllal tár-
gyalnak, fízetnek, csevegnek. Ok a
kiválasztottak. A balszélső ablakban egy
nőnemű egyed számolgatja ujjizületeit,
minduntalan arra az eredményre jutva,
hogy az ő percei meg vannak számlálva.
Ha egy átlag bu^zogány meg meri
közelíteni ezt a két meseország-ablakát,
hát megnézheti magát. Neked a középső
ablaktól egészen a vácrátóti botanikuskert
meztelenkaktuszáig kígyózó sorban a
helyed, buszogány!
(Foly a köv. oldalon. Buszogány...)



Buszo<5Ar>v
(Folyt az elözö oldalról)

Végül a buszogány mégiscsak lejut az ásott-
kút-szerü, szintekkel terhelt aluljáróba, ahol
ötven százalék biztonsággal meg lehet mondani,
melyiknek mi jár a fejében. Az Ujpest felé
haladó arra gondol, miért pont neki kell
lemásznia a lépcsőkön, majd újra fel, hogy
elérje az innen is csak kamyújtásnyira lévő
szerelvényt. A íüspest felé menőezt gondolja:
"micsoda mázli, hogy nem kell, átcaplatni a
túloldaü-a. tuti elérem ezt a metrót". No, de
nézzük mi van este hazajövet. Az Ujpesti a-
szongya: "de jó, nem kell lememú a lukba!". S
mit mond a Kispesti? , /i nyavajába rakták ide
ezt az aluljárót!". Hát így lehet megbízni a
buszogányok gondolataiban!
Ha már a hazautazásnál vagyunk, ki ne ismemé
a metrószerelveny godolati úton való gyorsabb
tovalöködésének szertertását?, A kijárathoz a
leginkább passzoló ajtó előtt félig összeszorított
szájjal a követícezőket kell félhangosan ehnon-
dani: "Menj már, te dög! Nem érem el a hu-
szonötöst!", vagy: , Jiátha késve indul a busz, és
akkor elérem! A fenébe siet az a buszvezetö!".
Nyilván még számtalan igen hasznos varázsszer
létezik, de ezeknél nincsjobb.
Tegyük fel a buszogány etérte a buszát. Leül.
Elterpeszkedik. Elvezi, hogy ő most végig ülni
fog. Ol. Ül. A busz nem megy. Pedig úgy érzi,
már régen menni kellene. "Hát mire vár még ez
a vezető? Különbenis, kivételesen nem indul-
hatna egy picit előbb? Mi az a néhány perc? "
Hát ilyen, ilyen ellentmondásos a buszogány
tudata!
Mielőtt.nagy megnyugvással majd leszáll a
pilisborosjenői A"minélnincsjobb" megállóban,
még egy súlyos traumán kell átesnie néhány
szerencsétlen üórián-buszogánynak. A buszo-
gányok ezen fajtaja nem elég, hogy megfosz-
tatik a végállomáson törtnö felszállás bizton-
ságától, de a megállóba érkezéskor hihetetlen
szellemi és fizikai gyötrelmeket kell kiállnia.
Jővén ugyanis, látván a busz sárga és kívánatos
farát, felsejlik benne a gondolat: "jaj, ez biztos
az enyém". Amde a busz piszkossárga, ringó
farán nem az áll: "A TIED VAGYOK,
JENÖI!", hanem az áll, hogy ALEKO. Így a
buszogány vagy vár egy Aleko-taxit, vagy
elöreüget, megkerüli az ajtónál topórgó biz-
tostudatú népeket, jobblábra állván felsőtestét
szmte kilencven fokban begörbíti fejét nyakiz-
mai segitségével teleszkópszerűen kiengedi,
szemeit mélyráncú hunyorgatással a kivüágí-
tott, de végképp elkoszolódott infofmációs tábla
irányába mereszti, eközben bal kezét készenléti
helyzetben tarja, hogy amint megszerzi az élet-
mentő adatot. azoimal értesíthessse a vezetőt. A
minap ebben a pózban megmerevedett bará-
tomat kellett orvoshoz vinnem egy teherautón,
az orvos szerint kóros nyakmeghosszabbodás és
szemkocsánytágulás mellett súlyos frusztrációs
immobilia lépett fel nála. Csak sajnos ő nem
lépett fel. A buszra.

Szomorú szívvel kell tudatnom, hogy végetértek
a buszogányok szenvedéseit ecsetlö

irományaim. En nagyon megszerettem őket,
talán másoknak is tetszett belőlük valami. Még
lenne persze mondanivalóm, de kissé sok a
sokkolt értetlen. Így hát megköszönöm
olvasóim figyelmét, de a byszkozlekedés
témajára még visszatérünk: tényleg jó lenne
gondjainkat írásban eljuttatni a Volánhoz,
kéretik tehát leími, s a föszerkesztöhöz
(Gyetvai Agota) eljuttatni, mert félő, hogy a
Hivatal papímiaünában valahol elvésznek az
Önök morzsái. Körvélyesi Tibor

"Képviselő-fánk"
A Hírmondó szerkesztösége az év folyamán
havonta megkérdez egy-egy képviselőt cél-
jairól, véleményéről, terveiröl, illetve olyan
dolgokról, amelyet fontosnak tart elmondani.
Célunk ezzel az, hogy a képviselők személye és
munkája kiemelkedjék abból a személytelen
homályból, amely körülveszi őket. Szeretaiénk,
ha az olvasók megismernék gondolataikat,
egyéniségüket, s ezáltal belepillanthatnának a
képviselői munka műhelytitkaiba.
Amennyiben lenne olyan téma, amelyben
kíváncsiak választott vezetőik véleményére,
kérjük juttassák el hozzánk. Gondo-
latébresztésül néhány téma:
Hogyan képzeli el a falujövőjét?
Mentesülhet-e a falu a város ártalmaitól?
Kiszámítható-e a képviselői döntés hatása?
Ismeri-e választói véleményét?
A hagyományok tisztelete segít-e életünk
jobbátételében?
A falu újabb lakosai hogyan válhatnak pilis-
borosjenőiekke';'
A polgár választja az önkormányzatot, vagy az'
önkormányzat a polgárt?
Várakozással:

Gyetvai Agota
Felelős szerkesztő

Pilisborosjenő, Altalánös Iskola
.i2r^-T^-iSr^--6-^T5i-'!Sr'á--t'S'i&-T5r^^'iST'i5r

^ Farsangi Bál t
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lesz a Művelődési Házban ^.
^. 1996. febmár 17-én szombaton ^.
^Sr 20 órától hajnalig! ^
.iSr Sramli zene! Büfé! Tánc! ^
.&. Belépő igényelhető: .&.
.^ Küllerjános Buai út 30. 336-141 -^
^ Szeretettel várjuka falu lakóit! ^
^ "-..""-.. "-, "-""._-_-. -. ^
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Gyerekek!
Ezentúl ingyenesen járhattok a
Képzőművész-szakkör foglalkozásaira!
Ha érdeklődtök a rajzolás, a festészet
iránt, vagy rajzolási problémátok van az
iskolában gyertek el a Művelődési Házba
minden kedden 15 órakor.

A foglalkozásokat Gulás János ( Jancsi
bácsi) festőművész vezeti.

[7

&1

Jazz balett
foglalkozás van minden szombaton 10-1 1-ig
kiscsoport részére és 11-12-ig nagycsoport
részére a Művelödési Házban. A nagycso-
port foglalkozásán feüiőttek is részt vehet-
nek!

W.L.

q

á

Az Ezűsthegyi Gazdák Szovetsége A Pilis-
borosjenői Önkonnányzat védnoksége alatt
1996. Február 24-én 8 órai kezdettel

megrendezi a már hagyományos borminősítő
versenyt a pilisborosjenői Reichel József
Művelödési Házban.
A borminősítő versenyt korlátozott borkós-
toló kíséri, amelyre a rendezők minden
érdeklődőt szívesen látnak.

^

Február havi orvosi ügyeletí
beosztás

( A kiadó a változásjogát féimtartja!))
1. Dr. Péterffy László
2. Dr. Péterfíy László
3. Dr. Péterfíy László
4. Dr. Péterffy László
5. Dr. Kovács György
6. Dr. Veneszllona
7. Dr. Horti Szilvia
8. Dr. Péterffy László
9. Dr. Veneszllona
10. Dr, Venesz Ilona
11. Dr. Venesz Dona

12. Dr. Kovács György
13. Dr. Péterffy László
14. Dr. Horti Szilvia
15. Dr. Venesz Dona

16. Dr. Horti Szilvia
17. Dr. Venesz Ilona
18. Dr. Venesz Ilona
19. Dr. Kovács György
20. Dr. Péterfíy László
21. Dr. Horti Szilvia
22. Dr. Péterffv László
23. Dr. Kovács György
24. Dr. Kovács György
25. Dr. Kovács György
26. Dr. Kovács György
27. Dr. Péterfify László
28. Dr. Horti Szilvia
29. Dr. Venesz Ilona

Orvos neve Cím - telefon

. Dr. Kovács GyörgyUröm, Honvéd u. 24
350-297

, Dr. Venesz Ilona PBJ. Mária u. 13.
336-215

. Dr. Horti Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
350-162

. Dr. Péterffy László Üröm,Dózsa Gy. 18.
350-162'

. Pilisborosjenői orvosi rendelő: 336-308
' Ürömi Orvosi Rendelő 350-224

Alapította: az Onkormányzat Képviselo TBStülete
Felelos kiado: Szegedi Róbert polgármaster

FeÍBlfis szerkesztff: Gyetvai Ágota
A szerkBSZtffség címB: 2097 Pilisborosjeno FS u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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A téglagyári agyaggödörrel kapcso-
latos lakossági megkérdezés ered-

ményei:

isztelt Ü'tele i

ol árok!
Ezúton is szeretném megköszönni
Önöknek a dolgozatom elkészítéséhez
nyújtott segítségüket, válaszaikat. De-
cember 16. és január 31. között Önök
közül 153-an feleltek kérdéseünre, ame-
lyek a bányagödör további sorsára
vonatkoztak. A kérdésekkel az Önők
tájékozottságát és véleményét kívántam
feünémi. A 153 válaszadó közül 68 a
Bécsi úton, 39 a hegyi utcákbaii, 29 a
Téglagyári utcában, 17 a Tücsök
utcában lakik, ezek az arányok
nagyjából megfeletoek az újtelepi
lakosság megoszlásának. Önök, a 153
kérdezett közül 101-en mondták azt,
hogy egyetértenek a beruházással (ez 66
%-os arány). 101 foből 43 maximáüs
támogatásáról biztosította az ugyet, 58-
an nagyjából, feltételekkel fogadták el.
Az 52 ellenzőből (ez 34 %) 27-en
teljesen elutasították, további 25-en sem
veimék szívesen a kommunális hulladék-
lerakó megvalósulását. Bizonyára em-
lékeznek, hogy megkértem Önöket arra
is, hogy indokolják döntésüket. A sok-
féle választ.a'támogatóknál 8, az ellen-
zőknél 6 csoportba vontam össze. Ezek
közül a legfontosabbak:

A támogatóknál 101-ből 28-an
(27,7 %) szerint ez megalapozhatja a
település jövőjét, a felajánlott 60
millió Ft értékű fejlesztés megvaló-
sulásával.

iUÍÍii!

'WvWl

. Sokan válaszolták azt is, a szer-
vezett, ellenőrzött hulladék elhe-
lyezés biztonságosabb és kul-
turáltabb a vadlerakónál.

. Jelentős (23) azok száma is, akik
feltételként szabták az előírások tel-
jes körű betartását.

. Az ellenzők harmada kör-

nyezetszennyezéstöl tart, 9-en pedig
azt mondták, hogy nagyon kö2el van
a bányagödör széle a házakhoz.

A tájékozottságot vizsgáló kérdések
közül a "Mennyire tartja magát infor-
máltnak?" kérdésre adott válaszokból

1996. március

szerintjavítani, fejleszteni kell az
út- és járdahálózatot, ez tehát
független attól, hogy a kérdezett
Ujtelep mely részén lakik.

119-en (77, 8 %) gondoltak arra,
hogy a csatomahálózatot kell
kiépíteni, ill. fejleszteni.

A játszótér, amely a tájrendezés
során valósulhat meg, 35,3 %-ot
kapott (54 szavazat).

A többi felsorolt terület (vízve-
zeték, telefon, vülanyhálózat,
parkoló) említettsége nem érte el a
20 %-ot.

kiderült, hogy a 153 föből mindössze
11-en (7, 2 %) vallották magukat telje- Tíssteü Újtelepi Polgárok! önökkel
sentájékozottnak. Kőrülbelül50%tart- együtt én is remélem, hogy a beszél-
ja magát többé-kevésbé infomiáltoak, getések nem voltak hiábavalóak, és
mígafennmaradójelentős-részakevés- elősegítik a probléma minél előbbi,
bé illetve egyáltalán nem. tájjékozottak megnyugtató megoldását. Még egyszer
közőtt oszlüc meg. Önök közül hírfor- köszönöm segítségüket, minden jót
rásként a legtöbben a Polgánnesteri Hi- kívánok Önöknek, tisztelettel:
vatalt (106; 69,3 %) és a Pilisborosjenői
Hínnondót (85; 55,6 %)jelölték meg.
140 ember szerint (91,5 %) a kom-
munális hulladék biztonságos elhe-
lyezése elsősorban a Polgánnesteri Hi-
vatal feladata (ez áll egyébiránt ac^
vonatkozó törvénybea is).
A "Milyennek tartja a lakosság tájékoz-
tatását" kérdésre adott válaszok a
tájékoztatás hiányosságait tükrő2ák:
153-ból 62-en elégtelennek tartják,
további 32-en sem érzik jónak
("Hallottam róla valamit").
Arról, hogy a tervezett beruházási
összeget milyen célokra kellene fel-
használni, a következőképpen véle-
kedtek Önök:

. Mind a 153 kérdezett (100 %)

Mészner Viktor
egyetemi hallgató

Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem

BB:í%:

ívó
nemzeti ünnqiünk,

március 15-emegünneplésére!.
Szeretettel meghiyjuk községünk tisztelt

polgárait az
1996. Március 14-én

csütörtökön délután 16 órakor kezdődö mű-
soros megemlékezésünkre.

Helye: a Reichel JózsefMűvelödési Ház
nagytenne.

Űnnepi beszédet moad: Isépy Gábor lelkész,
a műsort az óvoda és az általános iskola

gyeimekei adják.
-.^AAAAAAAAAV^
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A ILISI ARKERDŐ T.
TÁJÉKOZTATÖJA

A Pilisi Parkerdő Rt. Budapesti Erdészete 1996. évben is
Pilisborosjenő közigazgatási határán belül kezelt erdőterületein
erdőfenntartási munkákat fog végezni. A legtöbb, kömyezetét
féltő ember első reagálása, hogy felháborodik ha fakitermelést
lát. Az erdőgazdálkodás egy összetett, hosszú távlatokban gon-
dolkodó tevékenység, aminek már 1879. óta - az első
erdőtörvény ekkor lépett hatályba - elsődleges célja a tarta-
mosság. Főbb hagyományos ágazatai az erdőművelés, amely az
öreg erdők felújításával és az ott felhasználásra kerülő sza-
porítóanyag megtermelésével foglalkozik, valamint a fa-
használat, amely a kitermelésre kerülő faanyag hasznosítására
irányid.
A városi vagy közvetlen a város közelében lévő erdők nagyon
fontos feladata a levegő tisztítása, a széndioxid megkötése, és
az oxigén tennelése. Ezt viszont csak egy egészséges erdő
képes elvégezni. Ahhoz, hogy egészséges és állékony erdeuik
legyenek azt folyamatosan és szakszerűen gondozni kell. Ezt
fiatal korban kapával és sarlóval végezzük, de később a
nevelővágások során a motorfíü-ész is előkerül. Ezek a motor-
fűrészes fakitermelések azok, amelyek a hozzá nem értő, de jó
szándékú polgárokban ellenszenvet ébresztenek a szakmánk
iránt. Nagyon röviden néhány fakitermelési munkát szeretnék
ismertetni ezek közül.
A "tisztítás" az első fakitermelés, amely a nevelővágások közé
tartozik 10-20 éves korában hajtjuk végre. Következő a
"törzskiválasztó gyérítés", amit 30-50 éves erdőben, az utolsó
nevelővágás a "növedékfokozó gyérítés", amit 40-60 éves koró
erdőben végzünk el. A nevelővágásokra azért van szükség,
hogy mindig az általunk kiválasztott szebb, egészségesebb és az
ökológiailag legjobban megfelelő fákat segítsük meg. A további
fakitermelések már az erdő felújítására irányulnak. Ezeket
véghasználatoknak híyjuk. Ez is többféle lehet, ha több lép-
csőben történik az idős állomány letermelése ez esetben bon-
tóvágásról beszélűnk. Az egylépcsős végvágást tarvágásnak
nevezzük. Ezen munkák szükségességét nem a Budapesti
Erdészet ítéli meg, hanem az FM. Erdőtervezési Irodája által
készített 10 éwe szóló üzemterv. Az erdészet tevékenységét -
minden szakmai munkát - az Erdőfelügyelőség ellenőrzi, szi-
gorúan, és az elkövetett szakmai hiba anyagi felelősséget ró az
erdő kezelőjére.
Az erdő folyamatosan változik, fenntartása komoly szakmai
tudást igénylő feladat, amelynek mottója:

"Csak az erdöélete örök, afáké múlandó!"
1996. évi fakitermelési terv kivonata

Pilisborosjenő
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Szelcsányi György
fahasználati muszaki vezető
Parkerdő Rt. Budapesti Erdészet

^ ÁS!
Tisztelt foldárverésre jogosultak!

A meghirdetett összeírasunk csak részben volt eredményes.
Sokan nem figyelték a hirdetményt, több helyen vandál
módon azt idő előtt letépték. Egyesek a személyességi joguk
megsértésének tekintették azt, hogy bekértük a Föld-
árverésre szánt AK értéket.
Felhíyjuk szíves figyelmüket, hogy ilyen hozzáállással
árverést mellőző megegyezés nem lehetséges. Ez azt jelenti,
hogy a megegyezéssel szemben az árveréskor a kikiáltási ár
háromszoros (3000. - Ft/AK). Ajelenlegi adataink szerint a
rendelkezésűnkre álló földalappal szemben az igény négy-
szeres. Ez áüagosan 12.000.- Ft/AKjelent!
Megfontolt, józan ho2záállással, megegyezéses alapon mm-
denki ugyan akkora földterülethez jutíiatna 1/12-ed áron, a
megmaradó 11/12-ed kárpótíási jegyét más üzletbe fektet-
hetné be. Fentiek figyelembe vételével kérjűk, hogy

1996. márcíus 9-én s ombat 14 órára
saját érdekükben jöjjenek el a Pilisborosjenői Művelődési
Házba a megegyezés létrehozását célzó megbeszélésre.

A R. K. Egyházközség 1996. Március havi hírei:

Szegedi Róbert
polgármester

Szimeth Tihamér
Föld. Rend. Biz. Eln

3ESZÁMOLÓ A FEBRUÁM BORVERSENYRŐL

Az Ezüstíiegyi Gazdák Egyesülete azt a feladatot tűzte maga elé,
hogy felújitsa azt a szőlo és bor kultúrát, amelyet az időjárás kétszer
elmosott. Élt azzal a lehetőséggel, hogy kiváló mikroklímai
lehetőséggel bíró területre korszerü, nagyértékü szőlő fajtákat telepít-
sen. Ezt 1983-bankezdte.

Az Qlmúlt évek igen sok munkával, együttérzéssel és ellenséges
érzelmekkel kellett megkuzdeni. A mai napra elértük, hogy
községütík fákerült a jó bortennő vidékek néyjegyzékébe. Rend-
szeresen tartunk megméretéseket, borversenyeket. Az ideire aközség
Önkonnányzata védnökséget vállalt és anyagilag is támogatta a
versenyt.
A Művelődési Ház terem biztosításával volt segítségünkre.
Az érdeklődőknek lehetőségük volt az éppen bírálandó bort megkós-
toüú. NaCr sikere volt!
Az eseményt a Duna Televízió is megörökítette és gondjamkat,
sikereinket bemutatja március 5-én 20 órakor.
A szőlős gazdák azt kérik, högy nehéz, igen sok szíddudást igénylő

tevékenységüket ismerjék meg és értékének megfelelően fogadják.
Köszönjük abizahnat, és megragadjuk az alkahnat, hogy önöknekis
ehnöndjuk az 1995 évi tennés minőségi megméretés eredményét.
Összességében 10 arany, 13 ezüst 15 bronz értékü bor kapott
elismerést a pilisborosjenői és ürömi borok közül.

Fiál Ferenc: Tramini arany és ezüstérem, Vegyes fehér
broiizérem

Törös EIemér: Chardonnay bronzérem
Zsitnyányi Attila: Chardonnay ezüstérem, Zweigelt bronzérem
Gábeli GySrgy: Kékfi-ankos aranyérem, Merlot ezüstérem,
Chardonnay bronzérem
Huszti Gábor: Kékfrankos bora és Chardonnay bora
ezüstérmes lett

Meggyesi János: Chardonnai bora ezüstérem
Czigány Ferenc :Ké ankos bora ezüst és Chardonnay bora
bronz érem

Badacsonyi László: Merlot és Kékfrankos bora ezüst érem
Gáspár Tibor : Vegyes vörösbora, Zweigelt bora és Merlot bora
aranyérem, Chardonnay ezüst és Kékfrankos bora bronzérmet kapott.
Ezzel az eredménnyel a legeredményesebb gazda lett és megkapta az
1995. Evinagydíjat.

Huszti Gábor Meggyesi János

Az Imaapostolság szándékai:
Általános:
Imádkozzunk, hogy a 2000. Évre való
előkészületnek ebben fázisában a
keresztény népben újra megelevenedjék
annak jelentősége és értéke, affiít ez a
nagy jubileum jelent.
Évszázadok, évezredek bölcsessége.
Megíratott a könyvekben, melyek ott
sorakoznak körben a polcon. Néha
leemeljük egyiket, másikat. Elámulunk,
mennyi igazságot tartalmaznak, milyen
egyértelműen válaszotaak zaklatott
kérdéseinkre. "Vedd és olvasd!" - hal-
lotta a titokzatos intést Szt. Ágoston.
"Vedd és olvasd!" súgja ma is egy hang.
Meghalüuk-e? Vagy elfojtják a
puskalövések, a jajszavak és a rek-
lámok fülbemászó zenéje? "Vedd és
olvasd!" Tanulj a múltból, hogy erös
légyajelenben.

ÜDVÖZLÉGV SZÜZEK VIRAGA!

Üdvözlégy szüzek virága,
Üdvösségünk olajága,
Tengerek szeUd világa,
Biztonságos csülaga.
Nézz le ránk a földi pályán,
Tengerünknek éjszakáján
El ne hadd süllyedni gályám;
Fényed óvhat egymaga.

Penneteltrád égipermet,
S tisztaságod új kegyelmet,
Rejteknes virágot termett;
Üj csodát látott a föld:
Isten mása, egyszülöttje,
Szennytelen öledbejött le
S szíved ámyán testet ölte,
Idők telje hogy betölt.

Ol. Elsőpéntek
03. Nagyböjt 2. Vasámapja
10. Nagyböjt 3. Vasámapja
A vallásnélküli ember utazó, küiek luncs
uticélja;
Kérdező, kinek nincs válasza;
küzdő, ki nem győzhet;
halandó, új élet reménye nélkül.

(Szt; Ágoston)
15. Péntek Nemzeti Unnep
17. Nagyböjt 4. Vasámapja
19. Szent József
József a csendes, háttérben maradó
szolga. A hallgatag segítség embere.
Olyan ember, akinek Isten minduntalan
belenyúl életébe, új utasítást, új külde-
tést adva neki. O pedig en-
gedelmeskedik. Ez József Törvénye: a
szolgálatkész engedeünesség. Számára
magától értétődik, hogy az ember
megteszi, amit Isten kíván.
Ez a csodálatos szolgálatkészség: ez
Szt. Józseftitka.
(Alfred Delf SJ.)

24. Nagyböjt 5. Vasámapja
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Un-
nepe.

Az Ür angyala megszólította Máriát:
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!
Veled van az Úr. Áldottabb vagy min-
den asszonynál... Kegyelmet találtál
Istennél.
(LK 1,28-30)

Szent gyökér, élő virágszál!
Hogy az ég harmatja rad szállt,
Egy hajnalra kivirágzál,
dúsolajbokor gyanánt.
Csillagoknál, csillag,
szebbva^,
Napvilágnál fényesebb nap.
Hogyhajó az ítéletnap,
Fiad előtt légy anyánk!

(Sz. Vüctorról nev. Ádám/+ 1192)
után: Süc Sándor)

31. Virágvasámap, d.e. 10 órakor ün-
nepi szenünise, Barkaszentelés és Pas-
sió.

MÁRCIUS!
Az idei sOk hó megsokszorozza vá-
gyunkat az üde tavasz után. Lelkünket
is befodi az élet szürke pora földi ván-
doriásunk alatt. Mi, emberek igen sok-
szor belefáradunk, sőt összeroskadunk
szürke terhünk cipelésében.
Tudta ezt a mi jóságos Teremtőnk. A
második isteni Személy lelki megújulá-
sunkért igen nagy árat fizetett. Magára
vállalta szürkeségünk szürkeségét, nyo-
morúságunk nyomorát.
Nézzünk csak a keresztre! A negyven
szent nap ideirányítja tekintetünket.
Némán kiáltja, hogy mennyit ér a mi
lelkünk.
Megváltónk, megértettél minket, a ma
emberét is. Sokféle sebből vérzőn

nagyon kérünk:
"Megfeszített Jézus tárd föl szívedet,
És fogadd be a miénket!"

lőttünk egy
e zetne sorsa

n

- Trömi esték 1996. -

Tíz beszélgetés az ország
helyzetéröl és remélhető jövőjéröl
az ürömi refonnátus templomban.

Minden hóna utolsó vasárna
esté'én 5 órai kezdettel

A meghívottak között szerepel - a
tervek szerint - Nemeskürty István,
Csoóri Sándor, Dobos Krisztina,
országgyűlési képviselő, Antall
Józsefhé, Makovecz Imre építész.
Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak! Kérjük, figyeljék az aktuális
előadás témájáról és előadójáról
szóló hirdetést.

Isépy Gábor

Köszöneta könyvtárból!

Nagy örömmel tölt el, hogy egyre
többen, s többen látogatják
könyvtárunkat. Az idelátogató,
közel 11.000 kötetből válogathat
kedvére való olvasnivalót. Korábbi
kérésünk (mely szerint szívesen
várunk és fogadunk könyv-
adományokat) sok helyen meghall-
gatásra talált, s az elmúlt évben kb.
200 darabbal gyarapította ál-
lományunkat az ajándékozott
könyvek. Külön köszönet illeti
Strommer György urat, aki a fan-
tasztücus irodalom kedvelőit örven-
deztette meg jelentős köny-
vadományával.
Köszönet Pintér Mártának a német
nyelvü Jules Veme könyvekért.
Továbbra is várjuk a könyv-
adományokat, s szeretettel látjuk
kedves törzsolvasóinkat, s leendő
tagjainkat. Olvasószolgálatunk
továbbra is in enes. Kölcsönzési
idő:

hétfó, csütörtök 16. 30 - 17. 30-ig
Bereczkiné Szendrey Éva

könyvtárvezető.



SKOLAI HÍREK ( el ér ózsef)
Hamarosan kezdődik az első osztályos tanulók
beiskolázása. Az utóbbi évek közoktatási fejleményei sok
jó kezdeményezést hoztak, de egyúttal bizonytalanságot
is keltettel. Kérdés, hogy az egyre bővülő módszer - és
tananyagkínálatból hogyan válasszon a pedagógus és a
szülő. Talán segítünk a döntésben, ha néhány szóval
bemutatjuk iskolánkat.
Kedves Szülők !
Iskolánk az alábbiakban tájékoztatni kívánja Önöket
tartaüni munkájáról/ segítve ezzel is választásukat.
Az első osztályban megújult az olvasás-írás tanítá-
sunk. Az ABC-ház tankönyvcsalád késleltetett írás-
tanítása a hagyományokra (szótagolás) épül, de meg-
próbálja kiküszöbölni az eddigi módszerek fogyaté-
kosságait.
A program a nyomtatott nagybetök tanításával indul.
Az olvasás és írástanulás párhuzamosan haladhat,
hiszen a nyomtatott nagybetűk egyenkénti írása
sokkal könnyebb, mint az írott kisbetűk folyamatos
kötése. A folyóírás késleltetett tanítása így az első
félév végére tevődik át.
Iskolánkban évek óta tanítjuk a német nemzetiségi
nyelvet, ezzel is kapcsolódva az óvoda programjá-
hoz. Első osztálytól kezdve emelt óraszámban
tanítjuk, természetesen az életkori sajátosságoknak
megfelelően sokjátékkal, énekkel. A felsőbb oszt^-
lyokban fakultatív angol nyelv tanulására is van le-
hetőség.
A matematíka (magas szintű) tanítását harmadik

Köszönet!
A Pilisborosjenői Általános Iskola tanulói nevében
megköszönöm Schwarz Jenő úmak a 75 darab könyyet, melyet
az Országos Széchenyi Könyvtár Fölöspéldány Ösztályától
kapott iskolánk könyvtára.

Kladiva Kriszüna
könyvtáros

Felhívás!

A Pilisborosjenői Onkormányzat a honfoglalás 1100. évfor-
dulója alkalmából vetélkedőt hirdet általános és középiskolások
számára. Minden múltunk iránt érdeklődő pilisborosjenői fíatalt
szeretettel várunk!
A vetélkedő 1996. március 9-én délelőtt 10 órakor lesz az
Altalános Iskolában.

Az első három helyezett - mindkét korcsoportban - oklevél és
könyvjutalomban részesül. A díjak átadására a március 15-i
ünnepségen kerül sor (1996. március 14.-én 16 órakor a
Müvelődési Házban) Tartalmi információkért az általános
iskolások Isépy Gáborhoz, a középiskolások Lázár Balázshoz
(336-899, esü órákban) és Papp Ákoshoz fordulhatnak.

Ajánlott irodalom: (középiskolások)
Ritoók Zsigmond: Történelem I. (gimnázium)
Bellér Béla: Történelem I. (szakközépiskola)
Engel Pál: Magyarok Európában I.
László Gyula: 50 kép a honfoglalásról.

osztálytól számítástechnikai ismeretekkel bővítettük
ki, hiszen e tanévtől a legmodemebb számítógépek
állnak a gyerekek rendelkezésére (az önkormányzat
hathatós segítsége révén).
A tanulók ének-zenei ismereteinek kiváló fejlesztője
és kiegészítőj'e a hangszeres zeneoktatás, melynek
keretem belül szolfézs tanulására is van lehetőség. A
Pílisvörösvári Zeneiskola kíhelyezett tagozata
működik iskolánkban. A felvételi időpontjaról az
érdeklődő szülőket időben tájékoztaquk.
Tanulóink testi fejlődéséről a lehetőségekhez képest
sokoldalúan gondoskodunk. Néptánc órák és sport-
köri foglalkozások, sok játék a szép tágas udvaron
egészítik ki a mmdennapos testnevelést.
Iskolánkban a légkör családias hangulatú s a kisebb
létszámok miatt lehetőség nyílik az egyénre szabott
differenciált oktatásra, a személyiséget ismerő/ és
tisztelő egyéni bánásmódra.
Munkánk során oktatási és nevelési céljaink meg-
valósításához kérjük a szülők együttműködő segít-
ségét és bizalmát.
Sok szeretettel várjuk a leendő elsőosztályos ta-
nulókat a Püisborosjenői Általános iskolába!
A beiratkozás tervezett időpontja: 1996. áprüis 15-16.

8-16 óráig.
Tisztelettel:

Papp Józsefné
igazgató

S<0 ASZ

Megtartotta első ülését az újjáalakult iskolaszék.

Napirendjén szerepelt a tisztségviselők újraválasztása és
a működési szabályzat áttekintése. Az új testület
jóváhagyta az eddigi szabályzatot, és az iskolaszék ko-
rábbi határozatait.

Elfogadta az iskola helyi pedagógiai programjának
kiegészítő részeit (a kötelezően ellátandó feladatokon
felüli szolgáltatások tartoznak ide).
Az iskolaszék megerősítette azt a korábbi állásfoglalását,
nuszennt a jelentkező igények és a meglévő adottságok
alapján szükségesnek tartja az iskola fejlesztését. Ehhez
továbbra is várja az önkormányzat támogatását. A fej-
lesztéshez szükséges anyagiak megteremtése érdekében
javasolja hosszabb távú koncepció kidolgozását, illetve
azon korábbi önkormányzati határozat megerősítését,
hogy a volt iskolaépület hasznosításából befolyó pénzt az
iskola fejlesztésére fordítják. Amennyiben pedig ez nem
valósul meg - úgy más fejlesztési terv kidolgozását látja
szükségesnek.
Az iskolaszék továbbra is várja az érintettek észrevételeit
- akár önkonnányzati, akár tanári, vagy szülői oldalról -
bármely, a gyermekeket érintő kérdésben.

^^aj. o,n . tu^e ez a kéPviselőtestület " takmegengemképviselőnek, mertafalunak pénz? Hát féü-e lett téve ró a pénz. Egyszerűen
diófat ultetni"? Mondhatfák majd az - kilencven százaléka ismert. Nagyon sok min- olyan dolgok amiket meg'keUene'csmáhu7,
unolwk: Amíkor a nagypapa vezeto volt a denki ismert, akkor is eünentan nagyon sok mert mi itthozhatunk akámíennyi határozatot,
faluban mityenjó dönteseket hozott? gyülésre, ezután is el fogok menni, hogy én hogy ilyen paragrafüs, meg amolyan, nmcs
. .Neke1^ az a véleményegn°> hogy ez a most jelöltettem magam - valójában nem végrehajtva.
képviselőtestület aki a jelenpillanatban van, akartam - aztán belecsöppentem ebbe, aztán K: Azért jo lenne íudni, a képvíselőtestület
ez taid nonnális döntéseket hoau, csak az a már nem volt más út. De azon gondolkoztam kapja afeladatokat vagy elhatározza mitfog
baj, hogy a döntéseknek az előhozatala az szeptember óta, hogy egyszerüen vissza kel- csinálni?
nincs előkészítYe, tehát nem tudjuk hogy lene adni a képviselői mandátumomat, mert V: Általában kapja, de kivétel voltaz iskola
!^ben ?glmk^öÍlteri; Tehát. elmegyekegy értehnét nem latom annak , hogy én ottüljek mikor eünentünk megnéztú. Aldíor-~én~e^
ülésre ésnem tudom, ho^mibe fogok dön- kéthetente öt-hat óra hosszát és csak egy nap összehívtam az egész képviselőtestületet,
taü: 5^tud^ meg'és abban^a pillanatban csomo szájt^)és vaa belőle és nincs előreha- meg még egy pár embert. Amikor'Szegedi
nem tudom elolvasni azt a töméntelen meny- ladás. Az utolsó pülanatban kapjuk meg, hogy Úmak is'mondtam: Légyszives legyél ottTEs
nyiségű anyagot, ami elém van téve. Maxi- holnap gyere el gyűlésre. Nem kapok érte egy azóta is mi van az iskoÍaval? MitdöntöttíüA?

mum csak annyit^tudok, hogy gyorsan átrá- vasatsem, de holnapra s2abaddákell tennem Mert hogy én szívem szerint az iskolátnmi
gom, elolvasom. Közben megy a duma, akkor magam, lehet, hogy éppen el kellene menni adnáro oda ennyi pénzért, holott mármond-"
én most olvassak? Odafigyeljek? Vagy az megcsmálm egy murikát, de akkor is sza- tam azt is, aki elviszi negyven miUióért, ~én
egyik, yagy a másik Es ezCTt vannak a mara- baddá kell tennan magam. leszek az első ald fetayújtja a kezét. De nem

tom, éjféüg tartó ülések. Akkor általában én Nekem a faluban még soha nem volt harago- igaz, ezt akkor csakelkesCTedésembenmond^
szoktam beledumálni: Gyerekek csinaljunk som, mindenki messziről köszönt, igaz, hogy tmn. 'Nem igaz, hogy odaadnám/mertabbófaz
m^valamit most már éjfél van En azt én is mindenkmek messziről szoktam iskolábólbámü leiíetae. Azthis^m, megéme
hiszem hogy a hanyagsag, illetve a kapkodas köszömú. Most már egy páran nem köszön- nekünkhanninc miUiót hogy egészen'amienk
^oklh0^ nern,tudml?í"JlöI^álisan dö?teni; nek: seközelrő1' sé messziről, mert nem ad- legyen. És egy esztendő aÍatt tífizetnénk"^
Nagyon sok esetben előfordult már a közel tunk neki segélyt, azt, amit ő éppen kért és ahogy van. Multkor arról volt szó.hogy'atem'-
egy esztendő alatt hogy kész tenyek ele akkorazt mondja, hogy én szemétvagyok. Én plom kömyékén van a falu közepe. Ésötven
voltank állitva. Tehát amikor már el volt vagyokszemét, mert én is feltartottam a evmúlvaisottleszPÉnnemTsmerekoÍyan
döntve. Azt kell nekem szentesíteni, hogyjó. kezemet, hogy nem, mert nincs miből adm. embert aki olyan módon haCtavolnabámu-'
K: Enazonban úgy gondolom, hogy a dön- Mert azt tudni kéll, a szociáUs bizottság tagja lyen jószágát prédául, mint a falu az iskolát.
tesehetviszontatesWlettőlkérikszámon va^ok, no nem-egyedül, v^gyunk ott többen Éz éanekem egy olyan fájó pontom, hógy
V. Ez igaz, dehát tanács, segitség semmilyen is. És én általában ismerem, ki hogyan él, de a amikor ott voltunk odakint, én sírtam.
szinten nincs hiszen az utolsó pillanatban többiek is azert vannak ott mert ismerik az Mérgemben. Azt "Juliska néni" nem tudja,
kapkodunk dontjük el, ami márel van embereket És mégis dönteni kell, pedig csakazt látta épüÍt ott egy iskola, megho^
dontve. Másfelé nem mehetsz. Nézd az kevés a pénz. Számtalanszor volt, hogy egy- odajártak a gyerekek.
iskolát. Nem nagyon lehet itt már dönteni. szerüen letámadnak, hogy most hova költöt- K: Ésvajonérdekelbenneteket a" Juliska
Csak belehajszolják az anbert abba a dön- tük azt a penzt És volt olyan, hogy nem ném"veÍeménye? Nincs itttúlnagyközöry?
tesbe aimt éppennem akar. És akkor aztán tudtamrá válaszohú. A hivatalban kérdeztem, V: Ennél nagyobb közöny nCTn kelÍ, mmt ami
rank kenik azt a kis mázt, hogy, persze mert hogy na, ez a pénz hol van, meg emez. Mon- mostanában^a faluban van. A faÍu lakosaí
eldöntötte a kqpviselőtestület, holott az már dom, szeptember óta gondolkodom rajta, hogy egyszerűen közömbösek, hogy mi törtenik^
reges-regen eldőlt. . egyszerüen visszamondom, hagyjanak engem illetve hogyan történik . Nekem ra a
KA dontéseknel az asztalnál tizen ülnek és békm, hiszen magának a családnak is annyi véleményem. Azelőtt nem így volt. Régebben
alegobbcm felkeszültek képesek akaratukat gondja vanaimyi minden összegymik, hogya mindenla egy cseppet törődotta doÍgokka[
ér^ényesiteni. Képes-e a testulet erre? család mellett még ezt is felvállahü és ráadá- holott nem volt neki beleszólása. Azt hiszem
V. Hát ez a képviselőtestület kényszerpályán sul én vagyok az ügyeletes hülye. Már gon- talán a változás hozta, talán a sors hozta,
mozo&Azértszoktaménnéhaúgyku-ohamu. dolkoztam rajta, hogy mondom: gyerekek úgyhogy most senkit sem érdekel semmi, őt

nagyon csúnyán és durvm^szoktam fogal- nagyon szépen köszönöm - szevasztok! Mert hagyják békében, ö is nyugodtan hagy min-
mazai, hiszen te is hallottad. Amit éppen hiszsn megtehetem. De nem teszem. denlut, és ha nincs letórva az útróFa hó -
gondolok, azt szoktam kimondani, az aztán K: Z)e Aaí e^y képviselönek felelőssége van persze már megint nem tolták le. Holott
engem nem zavy, hogy kit sértek meg, mert a^örténésekért. azelőtt nemegyszer fordult elő - és akkor is
én nem igen szoktam menm kenyeret kémi V: Nincs. Így konkrétan, hogy na, akkor voltak ilyennagy havak - hogy szóltunk a
senkihez. /en aldcor megsértek bárkit, de úgy holnaptól te vagy itt a felelős. Ematároztuk szomszédnak : Szomszéd, lapátoljunk egy kis
éizem, hójgy a képviselőtestületre nincs az azt, hogy a lovardánál csinálunk egy ját- havat! Jól van, azt mondja, Ídvittünk e^ kis
rabízya, hogy a falunak a sorsát irányítsa. szóteret, a pénz féke volt téve, Félretették érte italt és lapátoÍtuk a havat. Aztán szóltmik a

K- Képviselőnek vtszontmégis elmentél, és a pénzt, most hadd ne esküdjek mennyit. másik szomszédnak is.... Kérlekszépen le-
tudni szeretném miért? Es vajon most, hogy Papa, mit csináltunk ott? Egyszerűen nem mentünk a Fő utcáig vagy ötvenen es kész
gondolod? hajtották végre. Pedig nem egy nagy durranás volt. Most voltam Németországban, ott ha
V: Én már megbántam, hogy ebbe az ügybe lett volna. Aztán mikor kérdeztem, hogy miért éjjel esik a hó, reggeire tiszták azutek. Lehet,
belementem, ezt komolyan megmondom. Én mncs ez végrehajtva, akkor jöttek hátub-ól, megint visszame^ek, akkor elmegyek egy
régebben is megmondtam, anu az én akkor egyet legymtettem, na ez a pohárba még testületi ülésre, meg szeretaém tudni, hogy
véleményem. Azt hiszem, hogy a falu sorsá- egy csepp víz. Hagyjanak engem a büdös csmálják ők. Nagyon kíváncsi vagyok.
nak nem ártottam, inkább ha lehetúgy fogal- fi-ancba, amikor én az időm töltöm és akkor K Azt hiszem'mi is kíváncsiak vagyunk,
mazni, úgy érzem, használtam, mert akkor is csakjáratom a számat és akkor mindenkijól remélem elmeséled majd. Köszönöm a 'beszél-
megmondtam, hogy gyerekek, így nem jó. ráinmosolyodik, hogy: Jól van öreg, mondjad. getést.
Igaz, akkor egy cseppet feljebb döntöttek, Holott én ezt komolyan kérdeztem, hogy miért
hogy jó vagy nem jó, nyilván azért választot- nincsen megcsinálva? Azért mert nincs rá M.F.



Egészségügyi végzettséggel házigondo-
?ót felveszünk. Fizetés a közalkalmazotl

bérezés szerint. Jelentkezni lehet a
Missziós Házban.

Pilisborosjenő, Iskola utca 2.
Tel. : (06-26) 336-094.

Hirdetés!
. csatomarendszerek rákötése az épülő csatomaháló-

zatra, földmunkával
. víz-, gáz-, központi tíutés szerelés, tervfizéssel, igény

szerint vassal, rézzel, műanyaggal
. kéménybélelés, kémény építés
. lakatos munkák, keritések, kapuk, stb.
. melegvízellátók kiegészítése napkollektorral

Kedvező árak, gyors kivitelezés!
Kérjen ingyenes, számítógépes ajánlatot!

Cím: GubaJózsef, 2097 Pilisborosjenő, Szt. Donátu.
29. (Szőlő u. 39.)

Tel. : 06-26-337-276; 06-60-347-764;

Orvosi ügyeleti beosztás
március hó

:Y:. :. :.:-~:"'T:T:>--'

ANTENNA,
PARABOLA

Több műhold vételéretöbb megoldás
RIASZTÓ

Telefonrendszerbe köthető típusok üzletek,
családi házak védelmére '

TELEFON i
Telefonkészülékek, alközpontok, telefaxok be-

szerzése, felszerelése, programozása.

RAFAI JÖZSEF
Pilisborosjenó, Kossuth tér 1.

Tel. : (06-26) 334-001

igyelem!
A Piüsborosjenői ÁUateledel Boltban

(Pbj. Fő u. 47.)
március 5-től kerékpárokat is árusítunk.

Mindenkit szeretettel várunk.

Tisztelt fogyasztó!
Tájékoztatjuk T. Fogyasztónkat, hogy 27/1995. (XH. 29.) KHVM r.
MK. 117/1995. a közüzemi csatomamű használatáért fizetendö díjat

1996. 'mmár 1-tSl az alábbiak szerint állapította meg:
IV yiZDIJ 73.-Ft/m3+12%ÁFA

CSATORNADÍJ 62. - Ft/m3 + 12 % ÁFA
Kérjük tájékoztatásunkban foglaltak szíves tudomásul vételét és a

számlák határidöben történő kiegyenlítését.
Vác, 1996, januárhó

Duna Menü Regionális VÍTmű Rt.
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Dr. Kovács György
Üröm,Honváiu. 24.
Dr. Venesz Dona

Dr. Péterflfy László
Dr. Péterffy László
Dr. Péterffy László
Dr. Kovács György
Dr. Venesz Uona
Dr. Horti Szilvia
Dr. Venesz Uona
Dr. Venesz Ilona
Dr. Venesz Dona
Dr. Venesz Ilona
Dr. Kovács György
Dr. Péterfify László
Dr. Horti Szilvia
Dr. Venesz Uona
Dr. Horti Szüvia
Dr. Hortí Szüvia
Dr. Horti Szüvia
Dr. Kovács György
Dr. Péterflfy László
Dr. Horti Szüvia
Dr. Venesz Uona
Dr. Kovács György
Dr. Kovács György
Dr. Kovács György
Dr. Kovács György
Dr. Péterfify László
Dr. Horti Szilvia
Dr. Venesz üona
Dr. PéterfifyL ászló

Dr. PéterEfyLászló

Dr. Péterffy László

, Tel. : 350-297

Püisborosjenő, Máriau. 13. Tel. : 336-215
Dr. Horti Szüvia
Üröm, Ady E. u. 6. öregek Napk. Otth. Tel. : 350-162
Dr. Péterffy László
Üröm, Dózsa Gy. U. 18. PatikaTeL: 350-162

Alapftotta: az Önkorminyzat Képviselfi TestulBte
Felslfis kiadfi: SzagBdi Róbert polgármester

FBlelís szerkesztí: GyB tvai Agota
A szerkesztffség címe: 2097 PilisborosJBnS F6 u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06.26-336-313.
Typográfia: Windisch Lisrió Nyomdai munkák: Pethí Kft.
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Otven éve történt....
(Folytatás az előző oldalról)

Es amit az akkor kitelepítettek sose gon-
doltak volna: alig néhány év vagy egy
évüzed múlva a vesztesekből nyertesek let-
tek. A történelem űntora ez? Lehet. De
sokkal inkább egy szorgalmas nép
uijáépítő munkájának gyümölcse, akiket
hagytak dolgozni. Mert a német nép -
akárcsak a magyar - szorgalmas, és dolgo-
zik, ha a békés munka és a gyarapodás
feltételei adottak, azaz ha hagyják őket.
Oket hagyták. Az NSZK-ban nem volt
téeszesítés, nem söpörték le a padlást, nem
termeltettek velük gyapotot, nem volt sem
Recsk, se Hortobágy. Ez a különbség. S ezt
a különbséget érzékelik a hazalátogató
egykori jenői és ürömi svábok is, amikor
végigmennek uteáinkon, benéznek egykori
udvaraikba. Ne minket hibáztassanak.

Mert igaz, hogy az NSZK is megszállási
övezetvolt, de nem mindegy, hogy ki által!
Nekik odakinn a háború végén az okos
győztesek jutottak, akik bölcsen látták,
hogy érdemes a legyőzöttet segíteni a talp-
raállásban. Nekünk a mohó étvágyú "nagy
testvér" adatott, aki nemcsak gátlástalanul
fosztott ki bennünket, de ráadásul olyan
ügyetlenül is, hogy még meg se gaz-
dagodott a mi verejtékünkön... Ma ez a
volt nagy birodalom a legszegényebb. Mi
pedig itt, Magyarországon több évtizedes
lemaradással, mérhetetlen adóssághalmaz-

A Pilisborosjenői Onkormányzat
Képviselőtestülete az alábbi

határozatokat hozta:

1/1996. (I. 25.) sz. HATÁROZAT
A BUDAVroEK Rt. bérlemény pá-
lyázatainak elbírálására Bíráló Bizottsági
tagoknak megválasztja:
Heves László, Szimeth Mária, Zsitnyányi
Attila képviselőket.
2/1996. (I. 25.) sz. HATAROZAT
A polgánnester járjon el a TIGAZ Rt.
privaüzációjának ügyében és az önkor-
mányzat 100 % tulajdonigényét képviselje.
A képviselőtestület az értékesítéssel ért
egyet, a készpénzes variációt fogadja el.
3/1996. (I. 25.) sz. HATÁROZAT
A képviselőtestület segítséget nyújt a bor-
verseny megrendezéséhez és azt 30/e/Ft-tal
támogatja, a tartalékkeret terhére.
4/1996. (L 25. ) sz. HATÁROZAT
A képviselőtestület hozzájárul, hogy a
Pilisborosjenő 067; 069 hrsz.-ú 44,3 hek-
táros ingaüanok BM kezelői jog törlése
iránt indított perében a Legfelsőbb Bíróság
az ügyet tárgyaláson kívül elbírálja.

zal a nyakunkon szeretnénk hozzákezdeiú,
hogy behozzuk a hátrányt.

Kedves hajdani kitelepítettek ott
Németországban! Ne haragudjanak ránk,
és bocsássák meg azoknak a családoknak,
akücet ötven éve a házaikba költöztettek,
hogy núndezt nem látták át. Ok is a
történelem és az akkori politika manipu-
láltjai voltak, akiknek núndent igértek -
házat, telket, földet, szőlőt - és akiket aztán
betereltek a tsz-be. Akik ugyan gazdagab-
ban élnek, mint ötven éwel ezelőtt, amikor
zsellérsorsból keriütek ide, de jóval szegé-
nyebben, núnt Önök ott kinn...

Es még egy elgondolkoztató
körülmény, anú erösítheti bennünk a meg-
békélést, és azt, hogy felismerjük egymás-
ban a testvért, a sorstársat: Amíg ötven éve
ürönú és jenői svábok mentek szomorú
menetben legszükségesebb csomagjaikkal
a solymári vasútállomásra, azalatt a
Felvidéken a csehszlovák kormány
"jóvoltából" tíz- és tízezer magyar család
vágott neki 50 kilós csomaggal a magyar
hatámak, hogy szintén nündenét hátra-
hagyva befogadókra találjon nálunk... Bi-
zony, mindannyian Teherán, Jalta és Pots-
dam áldozatai vagyunk. Kollektíven
bűnösöknek nyilváníttattunk, mert a
háború vége a vesztesek oldalán talált ben-
nünket, és - a régi római mondás szerint -
"jaj a legyőzötteknek"! Mások bűneit az
ürömi és jenői svábokon, a szudétanéme-

6/1996. (II. 05.) sz. HATÁROZAT
a/ A képviselőtesttilet a 095 hrsz. föld
eladásához hozzájárul és megbízza a hi-
vatalt az előkészítő munka beindítására.

b/ A képviselőtestület 20 millió Ft fel-
használási lehetőséget biztosít a csator-
nahálózat anyagainak elővásárlására.
7/1996. (II. 05.) sz. HATÁROZAT
képviselőtestület 2. 900.000.- Ft-ot az
ELMU részére hálózatfejlesztési hoz-
zájárulásként biztosít a szennyvíztisztító
telep villamosenergia ellátására, a tar-
talékkeret terhére.

8/1996. (D. 15.) sz. HATÁROZAT
a/ A képviselőtestület felhatalmazza ajegy-
zőt, hogy a 133/1995. sz. határozat ér-
telmének megfelelően Uröm jegyzőjével
készítse elő a közös iskola árverését az
alábbi feltételek mellett:
Az árverés szövegében benne legyen a tu-
lajdoni arány; Az árverési előleg 4 millió
forint; A licit fokozatai 2 millió forint; A
felhasználási cél ipari-kereskedelmi és
egyéb tevékenység; Kikötés, hogy
környezetkímélő legyen a tevékenység;
Rangsor (amennyiben azonos licit fordul
elő) a kedvezőbb feltétel ajánlása legyen
mérték.

teken, a Volga menti németségen, ill. a
bácskai, felvidéki és kárpátaljai magyar
lakosságon kérték számon. Ezért is gondo-
lunk őszinte megértéssel és testvéri együt-
térzéssel nündazokra. akik ezekben a he-

tekben kitelepítésükra emlékeznek.

Isépy Gábor ref. lelkész,
akinek szülei 50 éve szintén 50 kilós cso-

maggaljöttek el Kassáról...

cneqbrvó
Az Urömi Református

Egyházközség szeretettel meghivja Uröm
és Pilisborosjenő lakosságát

1996 április 28-án délután 5 órára
az ürömi református templomba, ahol

történelmi megemlékezést tartunk az
ötven éve történt kitelepítésre és

lakosságcserére emlékezve.

Az előadásra a kérdés szakértőiként szá-
montartott történészeket hívunk meg, hogy
az akkori eseményeket a történelem össze-
fiiggéseibe ágyazva láttassák velünk, és így
segítsenek bennünket az akkori tragédiák
és egymás jobb megértésében. Mindenkit
testvéri szeretettel várunk!

KÉPVISELŐTESTÜLETI HÍREK:

b/ Meg kell bízni 2 építészirodát, hogy a
két iskolával kapcsolatos felméréseket
március 6-igvégezzék el. Ehhez a
felméréshez 100. 000-100. 000. - Ft-t + AFA

összeget fogad el.
9/1996. (m. 13. ) sz. HATÁROZAT
A képviselőtestület az 1995. évi költssi
beszámolót elfogadja.

10/1996. (III. 13. ) sz. HATÁROZAT
A képviselőtestület az 1/1995. (I. 20.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Pénzügyi Bizottság külső tagjának,
Kisné Erdei Katalin lemondását elfogadja,
helyette: Barkóczi Jánosnét beválasztja.
13/1996. (m. 21.) sz. HATÁROZAT
A képviselőtestület elfogadja, hogy az
iskola a jelenlegi helyén (Fő u. 30. sz.
alatt) megfelelő bővítéssel és korszerű-
sítéssel üzemeljen tovább.
Első lépésben az étterem-konyha átépítése
és 2 plusz tanterem megépítése valósuljon
meg. Erre pénzügyi fedezetet a közös isko-
la eladásából biztosít.
14/1996. (III. 21.) sz. HATAROZAT
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 227 hrsz.-
ú 419 m ingatlan 12.000. - Ft/n.öl áron
értékesítésre kerüljön.

Ismét az állattartásról

A 4/1994. (II. 15.) sz. rendeletünk az álla-
tok tartásáról alapvetően megfelelő. Az
időközben bekövetkezett változásokat
azonban rendeletben módosítással követni
kell. A másüc fontos feladat az, hogy a
rendeletben meghatározott elvek betartását
ellenőrzéssel kell biztosítani. Ezért a
Kömyezetvédelmi és Területfejlesztési Bi-
zottság átfogó rendezési elképzelést dolgo-
zott ki, amely szerint a főbb tennivalók az
alábbiak:

1. Érvényt kell szerezni a rendelet 4. §;-
ának, amely szerint az ebeket nyilván-
tartásba kell venni. Ehhez a mellékelt
adaüap szerint be kell jelenteni 1996.
május 31-ig az ebeket. (Minden állatot
külön)
2. A Polgármesteri Hivatal a kutyatartást
ellenőrizni fogja. A mulasztást elkövető
ebtulajdonost felelősség terheli.
3. Az- ebbefogást folyamatossá kell tenni,
amíg a rendelet szerinü állapot nem áll
helyre. A rendeletet. ismét közöljük a mó-
dosító javaslattal kiegészítve.
Kérjük núnden érdekelt segitségét.

Polgánnesteri Hivatal

Pilisborosjenö Önkonnányzat 4/1994/11.15. sz.
rendelete
Az állatok tartásáról
Általános rendelkezések

l.§
/l/ A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő
község közigazgatási területén valameimyi
a. /nagyhaszonállat /ló, szarvasmarha, szamár,
öszvér, sertésjuh, kecske/
b/ kishaszonállat /baromfi, posta-, valamint
dísz és haszongalamb, házi nyúl/
c/ méh család

d/ az ingatlanon, illetve lakásban tartott állat
/eb, macska, díszmadár, aranyhörcsög, díszhal
tartására szolgáló épületek és építmények
létesítésére, használatára.
/2/
Nem terjed ki a rendelet hatálya az egészségü-
gyi okokból rászoruló által tartott vezetö-,
jelzőkutyaki'a, továbbá az alkahni cirkuszi
rendezvériyekre és állatkiállításokra.
/3/ A rendeletben fel nem sorolt állatok /pl.
róka, ezüstróka, borz, vaddisznó, szarvas, őz,
kígyó és más vadállatok tartásához a Pol-
gármesteri Hivatal előzetes engedélye kell.
2.§
/l/ Az állattartás szempontjából Pilisborosjenö
község területén belül
a/ a község belterületén és természetvédeüni
területen nagyhaszoaállatok közül legfeljebb
három darab tartható. Az ingatlanon /
portánként/ tartott állatok közül eb, házőrzés
céljából legfeljebb három daráb tartható.
b/ Az a/ pontban meghatározott területeken
kívül az állattartó épület létesítésére
vonatkozó védőtávolságok betartása mellett az
!. §. /!/ bekezdésében felsorolt valamennyi kis-

és nagyhaszonállat korlátozás nélkül tartható.
/2/ A község területén kishaszonállat, méh-
családok és az ingatlanon, valamint a lakás-
ban tartott állatok - az eben kívül - engedély
nélkül tarthatók.
/3/ A többlakásos lakóház udvarán és közös

használatú kertjében méhcsaládot, ebet, kis-
és nagyhaszonállatot csak valamennyi
érdekelt hozzájárulásával lehet tartani.
/4/ Tilos az állattartás a község egész területén
az élekniszert előállító és értékesítö egységek-
ben, továbbá az egészségügyi és gyemiekin-
tézmények teraletén.
/5/ Belterületi állattenyésztés csak a szomszé-
dok beleegyezésével engedélyezhető.
/6/ Az állatok legeltetése a község bel-
területéhez tartozó közterületein tilos.
/7/ Az e rendeletben meghatározott állattartási
tilalom alól kérelemre a Polgámiesten Hivatal
fehnentést adhat.

Az állatok elhelyezése
3.§
/l/ Az állatok tartására szolgáló létesít-
ményeket és azok kömyékét az állattartó köte-
les naponta legalább egyszer takarítani és
szükség esetén fertőtleníteni.
/2/ Az állatok tartására szolgáló létesít-
ményekben és azok kömyékén a kártékony
rágcsálókat és rovarokat az állattartó köteles
rendszeresen írtani.

/3/ A trágyát szivárgásmentes trágyagyüjtőben
kell tárokü, ahol a trágyatelepnek aljzatúnak
kell lennie, vagy a trágyatelep körül
peremtöltést és árkot kell létesíteni.
/4/ A trágyalé gyűjtésére szivárgásmentes zárt
trágyalé gyűjtöt kell létesíteni, melyet szükség
szerint ki kell üriteni.
/5/ Az elhullott állatokat elszállításig zárt,
csurgásmentes göngyölegben, /műanyag
tasak/ kell emdyezni. A közteruleten elhullott
állatok tetemének elszállításáról a Polgármes-
teri Hivatal gondoskodik.
/6/ Az állattartó az állat megbetegedését, il-
letve annak gyanúját, az enúatt történt kény-
szervágást, vagy elhullást azonnal köteles az
állatorvosnak és a Polgámiesteri Hivatahiak
bejelenteni.

Az ebtartás szabályai

4.§
/l/ A község területén a háromhónapos kort
betöltött eb tulajdonosa nyilvántartás céljából
köteles kutyáját a Polgármesteri Hivatalban
bejelenteni. A tulajdonos köteles továbbá az
eb elhullását, eladását, tartáshelyének megvál-
tozását 30 napon belül, eltünését pedig ha-
ladéktalanul bejelenteni.
/2/ A többlakásos lakóházakban az eb
tartásához a közvetlen szomszédok hoz-

zájámlása szükséges. A 2. § A/ bekezdése sze-
rint engedélyezett ebek szapomlata kéthóna-
pos korig tarüiató az ingatlanon, illetve a
lakásban.

/3/ A tulajdonos köteles gondoskodni arról,
hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne
juthasson ki. Közterületen csak pórázon
vezetett ebbel szabad közlekedni. Harapós
vagy támadó természetű ebet szájkosán-al is el

3

kell látni.
/4/ Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tar-
tani tilos. Harapós vagy támadó temiészetü
ebet megkötve, vagy zárt helyen kell tartani,
és a lakóház bejáratán j 61 láüiató helyen a
harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell
elhelyezni.
/5/Egészségügyi intézményekben, élehniszert
ámsító kereskedebni egységekben, továbbá
vendéglátó helyekre, bölcsődékbe, óvodákba,
iskolákba eb nem vihetö be, kivéve a szol-

gálatban levő hivatalos, illetve közfeladatot
ellátó személy kíséretében levő ebet.
/6/ Az eb tulajdonos köteles ebét úgy tartani,
hogy az a házban, vagy annak szomszéd-
ságában a lakók nyugalmát ne zavarja, kárt ne
okozzon.
ni Ebet vemi, kínozni tilos!

3.§
/l/ A veszett vagy veszettségre gyanús ebet a
hatósági állatorvosnak, vagy a Polgármesten
Hivatabiak kell bejelentem.
/2/ Az embert mart eb vagy macska tulaj-
donosa köteles a marás megtörténtét a meg-
mart ember személyi adatainak közlésével a
körzeti állatorvosnak haladéktalanul bejelen-
tem.

/3/ Annak az ebét el kell kobozni, vagy ki kell
irtani, aki a tartására vonatkozó ren-

delkezéseket súlyosan, vagy több ízben
megszegi. Pilisborosjenö közterületein,
gazdátlanul levő ebeket a Polgámiesten Hi-
vatal megbízása alapján a szolgáltatást végző
gyepmester rendszeresen befogja.

6.§
/l/ A hazánkban nem honos, továbbá a ter-
mészetvédelem alatt álló állatok tartásának

engedélyezesét egyedi elbírálás alá kell voruai.
/2/ Az egyedi állattartás engedélyezése iránti
kérelmek elbírálása a Polgármesteri Hivatal
hatáskörébe tartozik. Ezen engedély nem pó-
tolhatja a természetvédehni hatóság jogsza-
bályban előírt engedélyét, vagy hozzájárulását.
7.§
/l/ Az állattartást meg kell tiltani, ha
a. / a állattartáshoz szükséges feltételek nem
biztositíiatók /férőhely, védőtávolság /
b. / a állattartó az állattartás feltételeit előzetes

figyeüneztetés ellenére sem biztosítja
e. / a állattartás a kömyék lakómak nyugalmát
zavaqa
d. / az állattartó nem rendeUcezik az állat-

tartáshoz szükséges jogszabályban
meghatározott engedéllyel
/2/ Az állattartás megtiltásáról a Polgámiesten
Hivatal dönt.

8.§
/l/ Ha az állattartás a rendelet szermt enge-
délyhez kötött - meglévő állat esetében - az
állattartási engedélyt ezen rendelet hatályba
lépésétöl számított 60 napon belül kell
megkémi.
/2/ Az állattartó az állattartást, ha azt a ren-

delet szerint tiltott helyen, vagy meg nem
engedett módon folytatja, köteles azt a ren-
delet hatályba való lépésétöl számitott 1 éven
belül megszüntetni, illetve az előirt mértéket
csökkenteni. ( folyt. köv. oldalon!)



Állatok tartásáról szóló

rendelet
(Folytatás az előző oldakól)

/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott határidőt
a Polgármesteh Hivatal az állattartó
kéreünére indokot esetben legfeljebb 6 hó-
nappal meghosszabbíthatja.

Szabálysértési rendelkezések
9.§
Amennyiben a cselekmény súlyosabb ren-
delkezés alá nem esik, szabálysértést követ el,
és 10.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki ezen rendelet 2. § /l/ és a /3/-/
6/bekezdésekben, 3. §;4. §, 5. §, 6. § és 8. §-
ban foglaltakat megszegi vagy ehnulasztja.
10.§
E rendelet a küúrdetés napján lép hatályba.
Pilisborosjenö, 1994. Február 9.

Az elkövetkező idökben CSATORNA - fflREK den általunk fellelt lakótár-
sokszorfogmikÖnökneka sunknak. Mivel a nyilván-
csatoma-beruházásról beszéüú. Úgy gondolom tartások sajnos nagyon pontatlanok, elkerül-
e2zel kapcsolatban Önöknek is igen sok mon- hetetlenek a hibás, téves adatok Előre is el-
danivalojuk lesz. Ki indulatosan és fel- nézést kérüiik és kérjük, hogy segítsenek ezeket
háborodva, ki pedig a problémákat megértve korrigáhü és szóljanak ha nem kaptak ilyen
fog véleményt mondaiú. Ez nem igazán baj. levelet. Segítsenek továbbá abbanis hogy inin-
Csupm annyit kémék, hogy a csatomahálózat- denki tudomást szerezhessen kéréseinkröl,
tal kapcsolatos híreket lehetöség szermt tőlünk hiszen az újság semjut el mindenhová.
szereaék be. Mi megpróbálunk hiteles és Tavaszodik és a víkendtelkek gazdái is ki-
korrekt válaszokat adni. Így talán elkerülhetjük jönnek már telkeikre. Kérem szóljanak egymás-
a rémhírek mindenkit idegesítö terjedését. Egy nak, hogyha nem kaptak tájékoztatást a
téves információ nyomán már mi is elhittük, beruházásróljöjjenek ela Társulatfaoz, mert az
hogy nem jár vissza az első negyedévben a idő megy és nem lenne jó, ha bánnilyen okból
visszatérités, de érdeklődésünkre kiderült, hogy hátrány éme bárkit.
eznemigaz. Bízom abban, ha megkeresnek minket,

A társulatnak közel ezer tagja van, tehát találunk mindenre elfogadható megoldást.
mondhatjuk, hogy a közösség jelentős többsége
megértette a csatoma sziikségességét. Bízom FOGADÓÓRA: KEDD - CSÜTÖRTÖK 16
abban, hogyatöbbiekisbelátják, nemőellenük -19-ig A MÜVELÖDÉSI HÁZ BEJÁRATA
készül ez a beruházás és képesek alkal- MELLETT!

A Római Katolikus Egyházközség 1996. április havi hírei:

Bogár Lászlóné
jegyzö

Szegedi Róbert
polgármester

mazkodni a többiekhez. Tapasztalhatták, hogy
érdekeltségi viszonyukról, illetve az OTP
igénylésröl tájékoztató leveleket küldtünk min-

Módosítási javaslat

A 4/1994. (II. 15. ) sz. rendelet 4. §-ának 5.
pontja az alábbiakra módosul:
a. / A gyermek intézmények közvetlen
szomszéd tulajdonosai az intézmény és az
önkormányzat hozzájárulásával tarthatnak
csak ebeket.
b. / Az a/ pontban meghatározott feltétel
betartása mellett is a tulajdonos köteles az
ebet úgy tartni, hogy a gyermekek testi
épségét ne veszélyeztesse.
c. / Egészségügyi intézménybe, élelmiszert
árusító kereskedelmei egységekbe, továbbá
vendéglátó helyekre, bölcsödébe, óvodába,
iskolába eb nem vihető be.

A rendelet 6. §. -a az alábbiakra módosul:

1. A hazánkban nem honos, így különösen,
küzdő eb nem tartható. A tartója ellen az
önkormányzat szabálysértési feljelentéssel
él az illetékes rendőrkapitányságnál.
Tilos Pilisborosjenő egész területén az
alábbi ebfajtákat tenyészteni: pl. Pitbull
Terrier, Amerikai Bull Terrier, Stafford-
shire Terrier, Rottweiler.

2. A természetvédelem alatt álló állatok
tartásának engedélyezését egyedi elbírálás
alá kell vonni.

3. Az egyedi állattartás engedélyezések
iránti kérelmek elbírálása a polgármesteri
hivatal hatáskörébe tartozik. Ezen enge-
dély nem pótolhatja a természetvédelmi
hatóság jogszabályban előírt engedélyét,
vagy hozzájárulását.

A rendelet9. §.-a az alábbiakkal egészül ki:

A pénzbírság ismételhető.

Ismét a vegyes-csoport
előnyeiről

Óvodánk 1989. szeptember 01-től minisz-
teri engedéllyel, mint Német Nemzetiségi
Óvoda lehetőséget kapott egy új, korsze-
rűbb pedagógiai módszer bevezetésére.
Ekkor kapcsolatot vettünk fel - 3 éves
szerződéssel - a deggendorfi Ovónőképző
Főiskolával és a hofOíircheni Ovodával.
Ez a módszer tartalmazza - mint azt eddigi
cikkeinkben is közzétettük - a vegyes cso-
port, az egyéni képességek előtérbe
helyezése, a tevékenységcentrikusság
előnyeit.
A gyerek egyéniségét po^átív szemszögből
fejleszti, van sikerélménye, mert egyéni
érdeklődése szerint választja a te-
vékenységeket. Lehetőséget nyújt a krea-
üvítás fejlesztésére. Az óvónőknek rugal-
masan kell kezelniük a napi tervet, hiszen
az a gyerek adott napi lelki állapotától
függ. Az óvónő részéről magas fokú em-
pátiát, beleérző képességet igényel.
Ebben az óvodai keretben a pszichésen
sérült gyerek jobban fejlődhet, mert szabad
teret kap egyénisége. Az adott napi helyzet
határozza meg a német nyelv szókincsének
fejlődését.
A cikkemben felsorolt tényeket bizonyítja -
ennek a módszemek helyességét -, hogy
1992-ben tankönyvbe foglalta az Országos
Közoktatási Intézet.

Ezt megerősíti az országos elismerés,
miszerint bármelyik óvoda helyi prog-
raniként választhatja'1998. szeptember
01-ig.
A mi óvodánk úttöröje volt e munkafolya-
matnak. 1989. szeptember 01-től működik
ez a program.

Megértésüket köszönöm:
Marton Ferenc
Társulati elnök

Wiederholt über die Vorteile der

altersgemischten Gruppe

Unser Kindergarten als deutscher Na-
tionalitatenkindergarten hat ab 1 September
1989 mit der Einwilligung von Ministerium die
Möglichkeit erhalten ein neues pádagogisches
Program einzuführen.
Mit einem dreijáhrigen Vertrag haben wir
damals Kontakt aufgenommen mit der
sozialpádagogischen Akademie aus Deggen-
dorfund mit dem Kindergarten aus Hofkirchen.
Das Programm beinhaltet all das, was wir
schon mehnnals in unseren Zeitimgsartikeln
geschrieben haben: die altersgemischte
Gruppe, die jeweilige Fáhigkeiten des indi-
viduellen Kindes kommt zum Tragen, der grofie
Vorteil des Tatigkeitsonentiertsems.
Die Person des Kindes wird unter einem posi-
tiven Aspekt gefördert, das Kind hat Erfolgser-
lebnisse weil es je nach seinem Interesse die
freie Wahl der Bescháftigungsangebote hat.
Die Möglichkeit zur Kreativitátsentwicklung
ist gegeben. Die Erzieherin muB auf den jew-
eils gegebenen Tagesablauf flexibel eingehen,
und das ist von dem psychischen Zustand des
Kindes von Tag zu Tag abhángig. Dazu gehört
ein hohes Empatievermögen der Erzieherin.
Die psychisch gestörte Kinder können sich in
diesen Rahmen besser entwickeln, weil ihre
Person nicht begrenzt wird.
Diejeweilige Situation am Tag bestimmt auch
die Wortschatzentwicklung der deutschen
Sprache.
Der Zweck meines Artikels ist, Ihnen
mitzuteilen, daB dieses Program von Un-
garischen Pádagogischen Institut 1992 als
Lehrbuch herausgegeben wurde. Landesweit
wurde dieses Program offiziell anerkannt, so-
daB jeder Kindergarten die Möglichkeit der
Entscheidung hat bis 01. September 1998
verbindlicher damit zu arbeiten. Unser Kinder-
garten leistete die Pionierarbeit. Seit Septem-
ber 1989 láuft unter diesem Konzept unsere
Arbeit.

Imaszándék: Imádkozzunk, hogy a
szülők nemes példát adjanak gyer-
mekeiknek arra, hogy szellemi és anyagi
javaikat a szegényekkel megosszák.

01-én Nagyhétfő
02-án Nagykedd
03-án Nagyszerda
04-én Nagycsütörtök: Esti mise az utolsó
vacsora emlékére.

05-én Nagypéntek: Az Ur szenvedésének
ünneplése.
06-án Nagyszombat: Húsvéti vigilia szer-
tartása. Tűzszentelés, Igeliturgia, Kereszt-
ségi liturgia, Eukarisztika liturgiája. A
végén húsvéti körmenet.
07-én Húsvétvasámap. De. 10 órakor ün-
nepi szentnuse.

Az emberek megváltásának és Isten
tökéletes megdicsőülésének művét Krisz-
tus főképpen az ő húsvéti ütka által vitte
végbe, amikor halálunkat halálával
megtörte, és az életet feltámadásával
újjászerzette. Ezért az Ur szenvedésének és
feltámadásának húsvéti szent három napja
az egész egyház év tetőpontjaként tündök-
lik. Ahogy a vasámap csúcspont a koz-
napok fölött, úgy csúcspont a HUSVET
ÜNNEPE is az egyházi évben.
(ESZ 18.)
Húsvét
A negyven nap alatt lelki szemünk előtt
végigvonult a bűnbeesés nagy kálváriája.
Erre tett Jézus élete, halála, feltámadása
pontot. Micsoda uijongás tört ki a pokol
tornácán, mikor Jézus lelke megjelent tel-
jes ragyogásában, s bejelentette az

örömhírt, hogy vége a rabságnak. Az üres
sír győzelmet hirdet a rossz, a bűn felett.
A ma embere is érzi, hogy a gonoszság
szinte végeláthatatlan. Vágyódunk, símnk
a szebb, a tisztább élet után.
Ám, ne engedjük, hogy szemünk ne lássa
az üres sír ragyogását. Fogadjuk Jézus
húsvéti köszöntését: " Béke veletek! Ne
féljetek!" Merjünk behatolni Jézus irgal-
mas szeretetének légkörébe. S így húsvét
vasárnap reggelén zengjük szíwel-
lélekkel:

Hála légyen az Istennek, Ki üdvöt ad az
embemek!

Alleluja, vigadjunk! Istennek hálát adjunk!

08-án Húsvéthétfő
14-én Húsvét 2. Vasámapja. A 10 órai
szentmisén elsőáldozás lesz.
21-én Húsvét 3. Vasárnapja. A 10 órai
szentmise végén szentségimádás kezdődik
du. 4 óráig.
28-án Húsvét 4. Vasámapja.
Ma van a pilisborosjenői németek
kitelepítésének 50. évfordulója. (1946. IV.
28. és V. O2. -án)
A szentmise végén búzaszentelés lesz.

Itt adjuk közre néhai Angeli Márton
volt pilisborosjenői plébános 1946-ban
készült írását a kitelepítésröl.

" Német kitelepítés:
Az évet nehéz gondokkal kezdték a

emberek. Oka egy decemberben megjelent
rendelet volt, mely szerint a németeket
kitelepíük. Budaörs volt az első község a
környéken és már februárban a közeli
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] ^elhívás!
Felhíyjuk a tisztelt lakosság fí-

I gyelmét, hogy a lakáscélú támo-
] gatásról szóló rendelet módosult.
A 9, 1991. (XI. 27.) sz. rendelet
11. g. -aazalábbiakraváltozott:

.

L§;.
A támogatás iránti kérelmet min-

] den év április 30. napjáig az
] Önkormányzat Polgármesteri Hi-

vatalához benyújtani. A kérelmet
az Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága bírálja

]el.
] ^ . 1§-_

E rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba.

Békásmegyerről vitték el az embereket.
Híveim a nagyböjt folyamán szépen

vettek részt az állapotszerüen meghirdetett
triduumonon. Sokan elvégezték a húsvéti
gyónásukat. Minél inkább közeledett a
nagyhét, annál szorongatóbb volt az em-
berek viselkedése. Nagyhétre kitették a
kitelepítendők névsorát az állami
iskolában. Lehetett mentesítési kérvényt
beadni.

Nagypénteken a Kálvárián tartott
keresztúti ájtatosságon nagyon sokan vet-
tek részt és másnap, a feltámadási
körmeneten eddig nem látott számmal vet-
tek részt az emberek, főleg a férfíak.
Húsvét vasámap kezdődött a mentesitési
elbírálás. Április 25. -én a búzaszentelés
után a temetőben feloldozást adtam a
halottaiknak, kiket itthagynak. Vissza-
érkezve a templomba a szószékről búcsúz-
tattam el őket, mikor nem csupán könnye-
zés volt, hanem hangos zokogás. Percekig
kellett a beszéet megszakítani, többször is.
Utána szentségi áldás volt. E napokban
történt meg a kitelepítendőknél a leltározás
- hogy mit hagynak itt.

Aprilis 29-én az ürömiekkel együtt
a solymári állomáson bevagonírozták az
első csoportunkat, majd május 2-án a má-
sodik részt nagykovácsiakkal. Az első cso-
port Württemberg tartományba, a második
pedig Baden tartományba került. A falu-
nak - belsőség - kb. 1500 lakosából maradt
a tisztviselőkkel együtt kb. 280 fő, az
újszülötteket is beleszámítva. Nem csupán
SS-ket és volksbundistákat családokat vit-
tek el, hanem a német nemzetiségűeket, sőt
a német anyanyelvűeket is."
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Hecker Christíane
óvónő

Pápai Istvánné
óvodavezető Christiane Hecker

Erzieherin
Melinda Pápai

Kmdergartenleiterin

A Pilisborosjenői Önkormányzat Kulurális Bizottsága a Honfoglalás 1100. évfor-
dulójáról az alábbi ünnepségek alkalmával tervez megemlékezést:

Programtervezet:

1996. március 15.
Történelem vetélkedő az általános iskolások és a középiskolások közreműködésével és

helyi ünnepség rendezése.
1996. május folyamán

Zeneiskolások bemutetó előadása
1996. augusztus 20.

Helyi előadóművészek felkérésével és szereplésével szeretnénk méltó módon lezámi az
üiinepségsorozetot, ugyanakkor a helyi képzőművészek alkotásaiból kiállítást rendezünk

a Művelődési Házban.

A község lakosságát ezúton is szeretettel meghívjuk az ünnepségsorozatra! Részletes
programokat a helyi újságban és plakátokon hírdetjük.

A március 15-i ünnepség és a történelem vetélkedő megtörtént és ezúton is köszönetet
Imondunk a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt.

Kulturális Bizottság

&I



KÉPVISELŐ- FÁNK
HEVES LÁSZLÓ

Hogy vagy, mint alpolgármester és mint
képviselo ?
Mondhatnám azt is , hogy jól vagyok, de
azt is mondhatnám, hogy nem. Amikor
rendben mennek a dolgok, az nagyon jó.
Nem jó amikor nincs látszata, eredménye
annak, amit csinálunk, vagy amit mon-
dunk. Rengeteg időt töltünk el az méseken
és annak az időnek körülbelül a fele telje-
sen felesleges. Sokszor olyan dolgokkal
megy el az.idő anú visszatérő téma, újra és
újra előlröl kell kezdeni, pedig már messze
túlhaladta magát.
Most mondom neked ezt az éppen aktuális
témát, az iskolát. Rengeteg időt tökött már
ezzel az előző testület is, az a határozat
született, hogy el kell adni. Most megint
visszatérünk rá, pedig azóta a lehetőségek
csak romlottak ahhoz, hogy az épületből
újra iskola lehessen. Ugyanakkor egy
csomó pénzt kidobtunk különféle
felmérésekre. Én azt mondom, hogy akik
ezt az iskola ügyet előhúzták, mert fontos,
nuért nem egy éwel ezelőtt volt fontos ?
Ez alatt az egy év alatt sok millió forintot
romlott az épület állaga. A mostani árat a
hatvankét milliót se tartom végül is... Én
nem adnék a jelen pillanatban ennyit érte.
Sok volt a százötven millió. most már a
hatvankét millió is sok.

Igen ez a dolog egyik része, a másik része
meg az , hogy az embereknek elveszi a
kedvét a munkától, mert úgy érzi
hiábavaló. Azoknak akik beleölték az
energiájukat az orvosi rendelő építésének
megszervezésébe. Tényleg nagyon sokat
dolgoztak és most úgy érzik felesleges volt.

Ezek igen nehéi és kiizdelmes "csaták ".
Te is így gondolod ?

Egyes becslések szerint az iskola
felújítása száddlencvenkét millióforintba
kerülne. Ennyi kár keletkezett az épulet-
ben?

Nem ennyi kár keletkezett, mert ebbe
benne van az is, hogy a felszerelések árai
többszörösére emelkedtek. Utoljára egy
építésszel voltam ott körbenézni. minden
összetörve, a falak áznak, mert a tetőn az
eső befolyik, a hó ott áll a padlón, az
ablakok bedobálva, a radiátorokat núnd

elhordták, a mosdók leszerelve, vagy
összetörve. Egyszóval semnü nincs anü ép
lenne.

Volt egy százkilencvenkettő núlliós és
egy százhuszonöt milliós felújítási becslés.
Legyen mondjuk reális a százötven núllió
a kettő között. Egy éwel ezelőtt még
voltak radiátorok és nem voltak a vil-
lanyvezetékek kitépve a falból. Ne feled-
kezzünk meg arról sem, hogy az árak egy
év alatt mennyit emelkedtek. Valószínű,
hogy az a százötven millió csak nyolcvan -
kilencven lett volna. Tehát ha így vesszük,
akkor mi okoztunk egy év alatt ennyi kárt,
ugyan én már az iskolából való
kiköltözéskor javasoltam az előző testület-
nek, högy az épületet őriztetni kell.
Most egyidejüleg folyik az eladás szer-
vezése és a felújüás költségeinek felbe-
csülése. Ez. igen sok energiát emésztfeL

En megmondom ősántén, ezt eddig
nem éreztem és megint visszatérek, nü^ az
iskola nem került napirendre. Úgy
éreztem, hogy jól együtt van a testület.
Főleg az előző testülethez képest. Nem
voltak kialakiút táborok. Mindenki minden

témában a saját véleménye szerint foglalt
állást, ahogyan a legjobbnak tartotta. Most
érzem úgy, hogy szakadás lehet, és lehet,
hogy átmenetileg, de megosztja a
testületet. Többen úgy ére^zük, hogy visz-
szatáncolunk olyan dolgokban, amit
egyszer már eldöntöttünk. Ez emészt fel
sok energiát.

Most úgy néz ki a dolog, hogy eldön-
töttünk valamit, de végül is annak a dön-
tésnek a tényleges igazi következményét
nem merjük felvállalni. Pedig ez a testület
igazi, hosszú távra is érvényes jó dön-
téseket csak együtt képes hozni. Csak az
együttes erőfeszítés lehet eredményes és
talán így lehetünk később büszkék erre az
időszakra. Például a csatornánál. ahol
nagyon sok gond volt, mégis egységes dön-
tések születtek.

Rengeteg terv és elképzelés foglalkoz-
tatja a testületet. Valamennyinek alapvető
eleme a pénz. Most is, de az elkövetkező
időben is ez szab határt a vágyainknak.
Például szeretném, ha a falu nem ter-
jeszkedne tovább. Olyan vállalkozási
területet létrehozni amely meggátolná
újabb lakótelkek létrejöttét, és a
környezetet nem zavarja: Például
Ausztriában, Németországban a falun
kívül vannak az ipari létesítmények, ilyent
el tudnék nálunk is képzelni. Természete-
sen olyan helyen, ahol a megnövekedett
forgalom nem terhelné a falut.

Mint alpolgármester kulönböw bi-
zottságok munkáját is figyelemmel
kíséred. Mik a tapasztalataid ? Erröl a
munkáról a falu lakosai nagyon keveset
tudnak.

Valóban a bizottságokban folyik a
képviselői munka nagyobbik része, hiszen
az üléseken a döntések születnek, az
előkészítés viszont a bizottságok feladata.
Ha tehetem minden bizottság ülésére elm-
egyek. Működik kulturális, pénzügyi,
műszaki, szociális és jogi bizottság.
Az itt folyó munkáról valóban nem tud a

lakosság. Amikor az újság átalakulás
történt, javasoltam, hogy valaki a testületi
ülés résztvevői közül tudósítás formajában
írjon egy fél oldalt a testíilet munkájáról,
tényszerüen és pártaüanul. Ez rendszere-
sen megjelenne az újságban. Ügy gondo-
lom az érdeklődés is nagyobb lenne a falu
dolgai iránt.

A képviselőknek nincs fogadóórajuk,
de ha ügyes - bajos dolgaim nüattjárok az
utcákon, mindig akadnak, akik valamilyen
problémával hozzám fordulnak. Ez a helyi
gondokról egy kis információ gyűjtés. A
fogadóóra lenne az igazi. Ez azért lenne
fontos, hogy a képviselők tényleg todják
képviselni a lakosokat, ismerjék a gond-
jaikat és meg is értsék azokat. Azonkívül
fontosnak tartom a példamutatást. Gondo-
lok itt a kömyezetünk rendben tartására, jó
szomszédi kapcsolat megőrzésére, és egy
sor dologra. Huszonöt éwel ezelőtt nem
tudtam úgy a buszra felszállni, hogy ne
lenne minden arc ismerös, most örülök ha
látok egy - két ismerőst. Nagyon sok ember
költözött ide, a legtöbben városból, anü
nem baj. A fontos az volna, hogy ők mint
ideköltözöttek tanulják meg, mit jelent
falun élni. A városi ember, legtöbbször a
szomszédai a nevét sem tudja, az épületet
és kömyékét nem ő, hanem a házfelügyelő
tartja rendben. O maga is egy személytelen
ember. Aki ideköltözik, jó ha átmegy a
szomszédokhoz bemutatkozni hogy : Jó
napot kívánok, én vagyok az új szomszéd.
Már meg is tette az első lépést, ahogy "
borosjenőiül" kell élni. Ezekután már biz-
tos lesz kihez fordulnia, ha kell egy szer-
szám, vagy meg akarja tudni, hogy kell egy
csemetefát elültetni. A falu belső
növekedésére nem zárja ki azt, hogy
kialakuljon jó közösség. Ismerkedési
lehetőség volt a farsangi bál, ahol szá-
momra sok idegen arc volt pedig mi
legtöbbször elmegyünk az ilyen ren-
dezvényekre.

Viswnt mire vége volt a bálnak, megis-
merték egymást. A^ újságolvasók meg
Téged. Köswnöm a beszélgetést.

M. F.

Felhívás!
Kérjük a község minden ingatlan
tulajdonosát, hogy a hosszú és
nagy megpróbáltatást okozó tél
utáni környezet-takarításról ne
feledkezzenek meg. A takarítást az
ingatlan elötti közterületeken is
kérjük az érvényben lévő rendelet
alapján is elvégezni.
Köszönjük fáradozásukat.

Polgármesteri Hivatal

Földönkívüliek

Manapság a különböző ámcikkek be-
szerzése már egész komoly felkészültséget
igénylő feladat. Különösen akkor, ha nem
csak a kiszemelt dolog megvásárlása a cél,
hanem a számbajöhető feltalálási helyek
közul a legolcsóbbat kell meglehú. A sok
kicsi sokra megy elven, ez nem elhanyagol-
ható dolog. Ennek egyik eredményes mód-
szere az utántöltős csomagolás. Van ilyen a
posikendők között is. És most világossá
válhat, miért kapta ezt a címet ez a kis írás.

Ugyams a popsikendő utántöltős változata
eléggé rejtőzködő életmódot folyíat. Orr-
hosszal veri a ferencvárosi lisztet és a maxi

liberó pelenkát. Igy érthető, hogy megörül-
tem, anukor a pilisbörosjenői gyógyszertár
polcán megpiljantottam. Nem árulok el titkot
az eddigi tapasztalatok alapján itt nem igazán
számítottam erre. De egy kicsit körüüiézve
további kellemes meglepetésben volt részem.
Tudom gyógyszertárba jámi nem kellemes
dolog, hiszen rendszerint valamiféle betegség
okán vagyunk kénytelenek odamenni. De a
változások eredményeként már nem csak egy
gyógyszertárat találhatunk itt. Sokkal mkább
hasonlít egy drogériához, ahol számtalan
egyéb hasznos dolog is kapható. De ha eset-
leg éppen nincs az, amire vágynának, rövid
idő alatt beszerzik számunkra. Remélhetöleg
ezzel megszünhet az átjárás az ürömi gyógy-
szertárba és egy kicsit kényelmesebbé válhat
az életünk.

Ezzel kapcsolatban, viszont egy dolgot
talán érdemes végiggondoüü. Közel a város,
nagyon sokan naponta bejámnk dolgozni,
ügyes - bajos dolgainkat intézni. Vásárlásaink
során sokszor veszünk meg olyan dolgokat,
amelyeket nem kellene cipelni, de attól tar-
tunk, hátha a faluban nem kapjuk meg. Ezért
a falu üzleteinek forgahna csökken. Ok sem
rendelnek meg dolgokat, mert félnek attól,
hogy nem fogy el. Igy viszont egyre jogosabb
az aggodalom, mégsem tudunk mindent be-
szerezni. Ördögi kör ez és nagyon nehéz
kitöníi belőle. Különösen igaz ez a gyógy-
szertárra. Ugy gondolom csak akkor lesznek
képesek tartósan produkálni ezt a színvonalat,
ha a falu lakosai elfogadják és kihasználják .a
lehetőséget. Igy a további fejlődésre is mód
nyílhatna.

Pár éve a belvárosban láttam egy
szellemes táblát egy étterem előtt. A táblán a
következő felirat volt: JOJJON BE HOZ-
ZÁNK VACSORÁZNI, KÜLÖNBEN KET-
TEN HALUNK ÉHEN! Talán érdemes
eltűnődni ezen dolgon, hiszen valamilyen mó-
don egymásra vagyunk utalva, eladó és
vásárló egyaránt.
En Onöknek sok egészséget kívánok, de a
gyógyszertárat akkor is felkereshetik, ha nem
betegek és popsikendőre sincs szükségük.

MF

1999. március 31. Szabó Imre (aki ugye-
bár 64 évesen majd meghal koleszterin-
ben), pilisborosjenői lakos, elhatározza,
hogy másnap beutazik a Városba.
Előveszi kárdját, belehelyezi a száj-
padlására szerelt leolvasóba, s megtudja
hány eküje van. Leül a kompjúter elé,
behíyja a Térképet, a moúzzal berajzolja a
kívánt útvonalat, majd elfakszolja
szándékát. Másnap reggel kilép a kapun,
ahol már várja az Utcatulajdonos, aki
megkérdezi, vajon jobbra vagy balra
megy, eszerint leszívja néhány eküjét.
Szabó Imre eléri a Kaput, becsenget. Jön
a következő utca Tulajdonosa, leszív
néhány eküt, beengedi. Szabó Ur ígyjut el
végül utcáról uteára a Városba, majd visz-
sza.

1999. március 31. Szabó Imre

(aki ugyebár 64 évesen majd meghal
koleszterinben), budapesti lakos, el-
határozza, hogy másnap kiutazik a faluba.
Oszt, szoroz, s rájön, ennyi eküvel legfel-
jebb Borosjenőig juüiat. Végülis, az se
rosszabb Bágyogszovátnál! Másnap
családi kárdjával a szecessziós Lenin út
7-17 Koncessziós Magánjárda, valamint
az Oktogon-Bal Priváte Aluljáró ellen-
tételezéses igénybevételével, s még szá-
mos rács, sorompó, kapu, árok, ajtó,
rekesz, sáv, parcella, átjáró, átmenő,
őrház és pont tervezett érintésével eljut
buszfordulónkig. Marcona polgárőröknek
leeküzi az általános frisslégdíjat, a ge-
nerális látványadót, természetesen a Busz-
forduló-Lovarda Turisztikai Magán-
ösvény Illeték lerovásával egyetemben. A
Lovardánál már várják az ún. kímélőtaxik
lefüggönyözött uazai, amelyekben el-
kerülheti a Termőföldurak végter-
mékeinek kiábrándját. Am Szabó Imre
mindent láüú akar. Gyalog vág neki az
útnak. Mindkét oldalt sűrűszövésű kerítés

határolja az alig két méteres utat, azonban
néhány apró résen belátni a Birtokra:
csodálatos bádogyiskó hullámpalatetején
táncol a csodás napfény, kikopott autógu-
mik gyönyörű ívén íütkos sok-sok gyík,
amott varburgalvázon hintáz gyerek s
anyuka, míg Apukatulaj gondosan ültet
nyejlonacskóban aszalt olajszűrőt. A
következő kerités módosabb Gazdát sejtet,
hisz aranyozott pufókangyalok sora
köszönti az arrajárót. Belesve látszik a
földaláépített ütkok háza kapuja, előtte a
tuningolt padzséró az utánakötött ekével,
mertugye itt íöldművelés folyik. Az út egy
szakaszán jól látható a mező, amelyen
színes változatosságban terem, mondhatni
a földből búvik elő a föld sokezernyi
kincse: sufni, viskó, vityilló, szérű,
magtár, budi, siló, rötyi, pince, bungalló,
tároló, tartó, terasz, kóceráj.
Igy éri el végre Szabó Ur az Erdőt, mely
láthatólag háromféle. Betonkerítéses,
ebben bár vannak fák, sajnos csak a
hegyük látszák, drótkerítéses, ami a
legjobb, és fakerítéses, aminek azonban
van egy nagy hátránya, hogy a kerítés
elkészítéséhez kivágták az összes fát.
Szabó Imre a drótkerítéseseket keresi,
oldalazva halad a szűk folyosókon,
nagyokat szippantva az olajfesték sza-
gából, éberen figyelve a fűrészek vyjogá-
sait. Boldog. Odaköszön egy Tulajnak,
aki éppen hatalmas ollóval vágja az átlógó
ágakat, s hessegeti a zajos és kártékony
madarakat. A tulaj visszaköszön, s leszív
egy kis eküt egy lepottyant tobozért..
Szabó Imre lassan felér a csúcsra, ahol a
Nagy-Kevély, a szabadságszobor nagyított
mása áll, lehelyezi a tisztelet eküjeit, szip-
pant az ózonmentes levegőből, becsukja
szemét, s ki tudja, mire gondol.

Körte

A Művelődési Ház programajánlata

Fiatalok KIubja
örömmel értesít,

hogy
újra indul a

rock and roll és társastánc klub!
Minden kedden a Művelődési Házban 19-20-
óráig együtt lehetünk egy nagyszem csapat-

ban, kellemesen, hasznosan eltöltve az időt. Itt
megismerkedhetsz új barátokkal, és a

régiekről is kiderülhet mennyivel több van
bennük (és benned is!) mint eddig gondoltad!
Nem csalc a zene és a tánc itt a fontos, hanem,
az is, hogy van egy új lehetöség a felhőtlen,

fiatalos szórakozásra!

Gyere el és próbáld ki!
A klubot vezeti (kortársatok): Princz Péter

versenytáncos
Havidíj:500, -Ft
Korhatárnmcs!

Figyelem! Változás!
A jazzbalett ezentúl ( többségi kérésre!)
szerdánként lesz!

Első alkalom: április 10. 17 óra.
Felhívom szíves fígyelmüket, hogy ne-
gyedéves befizetés is lesz, melynek
összege: 900,Ft,-.

A Képzőművész szakkör a Művelődési
Házban keddenként 15-17 óráig és a Ját-
szóház a Petőfí u. 15. -ben csütörtökön

14-17 óráig ezentúl is ingyenesen várja a
falu gyermekeit.

A Fiatalok Klubja núnden kedden és
csütörtökön 18-20 óráig várja a fal-u fí-
ataljait.

Klubvezető: Gyenes Péter
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Eboltási értesítő
Q Eb nyilvántartási adatlap

Ertesítjük a község lakosságát, hogy
az ebek veszettség elleni kötelező
oltása

Belteriilet:

1996. április 18-án
(csütörtök) 8-10 óráig

Helye: Pilisborosjenő, Fő út 43.

<

<

>

(Művelődési Házzal szemben) <

Külterületen:
1996. április 18-án

' (csütörtök) 13-14 óráig
^> Helye: Kasza udvar (Bécsi út 71.)

Pótoltás:

^> 1996. április 25-én
(csütörtök) 8-9 óráig ^l

Helye: Pilisborosjenő, Fő út 43.
OLTÁSIDÍJ: 350Ft/eb.

f> Kérjük, hogy az oltásra előző évi
^ :,EBOLTÁSI IGAZOLVÁNY"-t '

hozza magával. < ]
B, á

Pilisborosjenő körpanorámás építési
saroktelek eladó.

200 négyszögöl, víz, villany, gáz a
telken, csatomázás

folyamatban.
Erdeklődni munkaidőben:

Baranyiné 251-83-63

Zsitnyányi Attila
okl. égületgépész mémök

KÜLSÖ GÁZVEZETÉK és
ÚJ CSATLAKOZÓ VEZETÉK

tervezése.

Családi és társasházak

ipari épületek
VÍZELLÁTÁSÁNAK

CSATORNÁZÁSÁNAK
GAZELLÁTÁSÁNAK

KÖZPONTI
FUTESENEK

tervezése és
kivitelezésének

szervezése.

Költségvetések és
anyagkivonatok készítése.

Pbj. Tölgyfau. 10. T. : (06-26) 336-246
L- --------------- -J

Eladó!
Jó állapotban lévő fehér bécsi páncéltökés

zongora, JAMAHA PSS 380-as szintetizátor,
Commodore 64 számítógép.

Erdeklődni lehet:

az ÖKELME méteráru boltban.

l. / Tulajdonos neve és címe:

2., Az eb tartási címe:

3., A kutya :

a. / fajtája

b. /ivara.

c. / színe:

d./ születési éve/ hónapja

e. /jelölési száma:

f/ egyéb azonosító közlés:

HÍRDETÉS!
. csatomarendszerek rákötése az épülő

csatomahálózatra, földmunkával;

. víz-, gáz-, központi fíités szerelés, ter-
vezéssel, igény szerint vassal, rézzel,
műanyaggal

. kéménybélelés, kémény építés

. lakatos munkák, kerítések, kapuk, stb.

. melegvízellátók kiegészítése nap-
kollektorral

Kedvező árak, gyors kivitelezés!
Kérjen ingyenes, számítógépes ajánlatot!

Cím: Guba József 2096 Pilisborosjenő,
Szt. Donát u. 29.

(Szőlő u. 39.)
Tel. : 06-26-337-276;

Tavaszi lomtalanítás!
1996. április 22-én és 23-án háztartási

lom-gyűjtést szervezünk. A gyűjtőhelyek a
felsorolt útkereszteződések, terek. A lom

elszállítása: 1996. április 24-én és 25-én.
Nem helyezhető el veszélyes hulladék,
anyagmaradványok: pl. vegyszerek, fes-
tékek, olajos alkatrészek, olajoshordók,
ipari hulladékok, autókarosszéria egyben
nagysúlyú fémes elemek (gépkocsi, hidak,
alvázak) egyben, építési hulladékok, stb.
Kérünk minden érdekeltet, hogy a közölt
feltételeket tartsa és tartassa be. Segít-
ségüket köszönjük.
Lom-gyűjtő helyek: A Budai út, Fő út, az
Iskola út, a Szőlő út, a Kevélyhegyi út, a
Tölgyfa utca, az Ezüsthegyi út, a Hunyadi
utca, a Vár utca, az Erdő utca, a Búza utca,
Napos tér, a Kövesbérci utca, a
Tücsök utca, a Téglagyári utea, Bécsi út és
a hozzajuk csatlakozó utcák, közök, terek,
találkozásainál lehet a forgalom zavarása
nélkül a lomot elhelyezni.

Korabeli gyűjtemény részletek az
érdeklődőknek!

Szeretném nemzeti ünnepeinket látványosabbá,
vonzóbbá és meghittebbé tenni.
Ugy gondolom minden lehetőség adott ehhez.
Elsősorban a tanuló ifjúság (gyarapodhatna)
ezekből az ismeretterjesztő, korabeli dokumen-
tumok bemutatásából. Jó alkalom volt erre a

március 15. Ünnepi megemlékezés mellett az
1848-as tárgyak megtekintése. Remélem a
továbbiakban is sikeresek lesznek ezek a bemu-

tatók, amelyekhez az anyag a gyűjteményemböl
fog kikerülni.

Birkl László

Aprilisi orvosi ügyeleti beosztás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kovács Gy.
VeneszI.
Horti Sz.
Péterffy L.
Venesz I.

Venesz I.
Meggyesi T.
Péterffy L.
VeneszI.
Horti Sz.

Péterffy L.
VeneszI.

VeneszI.

Venesz I.
Kovács Gy.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dr. Péterffy L.
Dr. Horti Sz.
Dr. Venesz I.

Dr. Horti Sz.
Dr. Horti Sz.
Dr. Horti Sz.
Dr. Kovács Gy
Dr Péterffy L.
Dr. Horti Sz.
Dr. Venesz I.
Dr. Kovács Gy
Dr. Kovács Gy
Dr. Kovács Gy
Dr. Kovács gY
Dr. Péterffy I..

Dr. Kovács György Oröm, Honvéd u. 24.
350-297

Dr. Venesz Dona PBJ. Mária u. 13.
336-215

Dr. Horti Szilvia Uröm, Ady E. u. 6.
350-162

Dr. Péterffy László Oröm Dózsa Gy. u. 18.
350-162

Rendelök: PBJ. 336-308 Üröm: 350-224

Alapította: az Onkormányzat Képviselo Testülete
Felelos kiado: Szegedi Róbert polgármester

Felelos szerkesztfi: Gyetvai Ágota
A szerkesztoség címe: 2097 PilisborosJBno Fo u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Patho Kft.
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3. évfolyam 5. szám

CFSZCA KÖRpgezecüpKéRd

Túl vagyunk a tél núnden kellemetlenségén. A tavasz megérkezett. A község
egész lakott területén a lomtalanitást elvégeztük. A lakók, az ingaüantulajdonosok
túlnyomó többsége a kerítésen belüli tisztaságra nagyon kényes. Ugyancsak a
többséget dicséri az ingatlan környékéhez tartozó közterületek hulladék-
mentesítése, tisztán tartása "csinosítása" (járda, útfelező-vonalig eső részek
takarítását is beleértve).
Azokhoz szólunk, akik eddig, bámiely ok nüatt erre nem fordíthattak időt,
segítsenek a kömyezet rendbetételében!

Figyelem!
1996. május ll. -én, szombaton 8 órai kezdettel

a község külterületét, árkokat szabadítjuk meg a hulladéktól. Mindenkit szeretettel
várunk! Találkozzunk a Polgármesteri Hivatal előtt! A feladat ellátásához illő
öltözékben, kézvédővel, a hulladékgyűjtésben hasznosítható szerszámokkal kérjük
a megjelenést.
A polgárőrség a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan segíti a feladat ellátását.
A munkálatokat a Kömyezetvédelmi és Területvédelmi Bizottság fogja össze.

Szegedi Róbert
polgármester

1996. május

yMOM/fMSMWSMSWMSÜ
A zeneiskola J8

bemutatkozása
1996. május 17-én, 18 órakor a

Művelődési Házban a helyi zeneiskola
tanulóinak bemutatkozó előadása lesz.

Utána a Pilisvörösvári Cziffra György
Zeneiskola zenekarát hallhatjuk.

Szeretettel vánmk núnden érdeklődőt!
^

Kulturális

Közlemény!
A képviselőtestület

1996. április 18-án megtartott
ülésén a 6/1996. (IV. 18. ) sz. ren-
delet tervezetét elfogadta. A ren-
delet 2. §. /l/ bekezdésébe nem
szerepel az állatok felsorolása.

elhívás!

1996. augusztus 17-én, az állam-
alapítás és a honfoglalás 1100. év-
fordulója tiszteletére rendezendő ün-
nepség alkaünából felkérjük a helyi
képzőművészeket, hogy alkotá-
saüdcal emeljék az üimep fényét.
Muiikáikbj ól kiállítást kívánunk ren-

dezni a Művelődési Házban. Ezúton
szeretnénk időben felkémi Önöket a
részvételre, a részletekröl később
adunk tájékoztatást.

Kulturális Bizottság

Sport
Kézilabda

Uj év - változatlan tervek

Mint minden évben. idén is részt vettünk több teremtomán. Ezek a teremtomák az
edzések mellett a tavaszi fordulókra való sikeres felkészülést biztosították. Ezek a téli
teremtomák Budaörsön, illetve Dunakeszin kerültek megrendezése. Budaörsön V.
helyezést, Dunakeszin VI. helyezést értünk el. Megemlítendő, hogy nündkét terem-
tomán NB II. illetve NB I-es csapatok ellen küzdöttünk. A bajnokság kezdete előtt
utolsó megmérettetésként márciusban leutaztunk Tápiószentmártonra 3 napos
edzőtáborba. A helyiek tiszteletünkre rendeztek egy kupát, amelyen részt vett:
Albertirsa, Sülysáp, Vecsés, Kistarcsa, a házigazdák, valanúnt a mi csapatunk is.
Sikeresen szerepeltünk, első helyezést értünk el. Dicsőségünket növelte az, hogy
csapatunkból került ki a toma legjobb mezőnyjátékosa Szécsi Erükő személyében. Az
edzőtáborból hazatérve tovább készültíink a bajnokságra, melynek első mérkőzését
19:15 arányban megnyertük Szigetszentmiklós ellen.
Várjuk érdeklődésüket, a meccsek időpontját megtudhatják a plakátokról.

A kézilabdacsapat.

n
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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK

5/1996. (IV. 18. ) sz. RENDELETE A
KÖZSÉGI

FELÜGYELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Pilisborosjenö község Önkormányzata a
közterület-felügyeletről szóló 16/1984 (ffl. 18.)
MT. rendelet alapján a községi felügyelö
tevékenységének szabályozására a következő
rendeletet alkotja.

Altalános rendeUcezések

l. §.
Pilisborosjenő község közigazgatási terilletén a
közterület-felügyelői feladatokat a Polgármes-
teri Hivatal aUcaünazottjaként fofoglalkozású
községi felügyelő (továbbiakban: felügyelő)
látja el.

2. §.
E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenő
község közigazgatási területén állandó, vagy
ideiglenes lakóhellyel rendelkező és tartózkodó
tennészetes személyekre, valamint székhellyel,
telephellyel rendelkezö jogi személyekre jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervekre ,
szervezetekre.

3. §.
E rendelet céljára, hogy a község közterületi
rendjét, tisztaságát hatékonyabban védelmezze
és ellenőrizze, valamint az ehhez szükséges
eszközöket biztosítsa.

A felügyelö feladata
4. §.

A felügyelö közterület-ellenőri működése
körében különösen
. a/ a község közterületi rendjére és tisz-

taságára vonatkozó jogszabályok végre-
hajtásának ellenőrzése;

. b/ a község közterületi rendjét és tisz-
taságát védő jogszabályokba ütközö cse-
lekmények eUíövetésének megelőzése, il-
letve megakadályozása, (tiltott helyen
történő szemétleralcás);

. c/ a község közterületén folytatott - en-
gedélyhez kötött - tevékenységek
(közterület-foglalás, építés, útburkolat fel-
bontása, ámsítás, stb. ) szabályszerűsé-
gének ellenőrzése;

2. / A felügyelő feladatainak ellátása érdekében
jogosult, illetve köteles
. a/ rendszeres és folyamatos hatósági el-

lenörzést végezrú a község közterületein;
. b/ a község közterületi rendjét, vagy tisz-

taságát sértö szabálysértés elkövetöjét fi-
gyelmeztetni, a szabálysértésekről szóló
törvény rendelkezései szerint helyszíni
bírsággal sújtani, feljelentés, vagy a
hatáskörébe tartozó egyéb intézkedések
céljából igazoltatni;

. c. / azt a személyt, aki személyazonosságát
nem igazolja, személyazonosságának
megállapítására a helyi rendörségi körzeti
megbízottíioz, ellenszegülés esetén
karhataüni közreműködéssel előállítam;

. d. / a szabálysértés elkövetésén tettenért
személyt a jegyzőhöz, - mint szabálysértési
hatósághoz - szabálysértési eljárás azoimali

nkormán zatí hírek

megmdítása végett - ellen szegülés esetén
a karhatalom közreműködésével - előállí-
tam;

. c. / azt a dolgot, amelynek elkobzását a
szabálysértésekről szóló törvény kötelezővé,
illetőleg lehetővé teszi, átvételi elismervény
ellenében visszatartani és a jegyzőnek
átadni.

A felügyelőjogállása
6. §.

A felügyelő mindezek érdekében hatósági in-
tézkedéseket tesz, illetve kezdeményez, ha az
intézkedés megtétele más szerv feladatkörébe,
vagy feladatkörébe is tartozik.

7. §.
1. / A felügyelő eljárása során hivatalos

személynek mmősül (BTK. 137. §.)
2. / A felügyelö feladatát szolgálat keretében,

egyenruhában teljesíti. Közterület-
ellenőrként könnygázszóró palack alkal-
mazásárajogosult, illetve köteles.

3. / A felügyelö szolgálatának jogszerű el-
látása során az életét, testi épségét veszé-
lyeztető, személyes szabadsága ellen
irányuló támadás, illetőleg ilyen támadással
közvetlenül fenyegetö magatartás elhárítása
érdekében önvédelmi eszközként könny-
gázszóró palackot alkaünazhat.

4. / Tilos a könnygázszóró palack alkalmazása
szemmel látható testi fogyatékossal,
rokkanttal, súlyos beteggel, terhes növel és
14 éven aluli gyennekkel szemben.

5. / A felügyelő működésének irányítását és
ellenőrzését a jegyző látja el, ennek távol-
létében pedig az igazgatási előadó.

6. / A felügyelő vagyonvédelmi feladatok el-
látásával is megbizható.

7. / Feladatkörét a helyi polgárőrséggel
egyeztetve látja el.

Szabálysértési rendelkezések
8. §.

Aki az e rendeletben foglalt kötelezettséget
megszegi, 10.000. - Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

9. §.
Ez a rendelet a küurdetés napján lép hatályba.

Pilisborosjenő, 1996. április 18.

Szegedi Róbert s.k. Dr. Zeleni Ferenc s. k.
polgármester jegyzö

Határozat

A pilisborosjenői önkormányzat képvi-
selőtestülete a pilisborosjenői Missziós Ház
szervezeti és működési szabályzatának P/. fe-
jezetét a 11. ponttal kiegészíti az alábbiak sze-
nnt:

II./ A központvezető a szociális bizottsággal
évente két alkalommal felülvizsgálja az in-
tézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
valamint a térítési díjak mértékét. (1. sz. mel-
léklet)

Részletek az 1995-ös népességi adatokból:
1. sz. melléklet

Az ÖNO terembérletí di a

Egy terem (konyhahasználattal): 500. - Ft/óra
ebből a rezsi költség 30 %
llO.-Ftazegyházé

Az intézménynél marad bmttó összegben:
130. -Ft.

Két terem (konyhahasználattal): 800. - Ft/óra
ebből a rezsi költség 30 %
168.-Ftazegyházé
70 % 392. - Ft az önkormányzaté

Az intézménynél marad bmttó összegben
240. - Ft.

Eszközhasználat (tányér, kanál, pohár stb.)
500. - Ft/alkalom.

Ez az összeg az intézménynél marad.
Mosás
1 adag ruha mosásáért, vasalásáért 100. - Ft

Az e ház és az önkormánvzat téritésmentesen
veheti i én be a enti szol áltatásokat.

Pilisborosjenö, 1996. április 17.

Rafai Józsefiié
központvezetö

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MANYZATA

képviselőtestületének

7/1996. IV. 18. % rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-

sokról szóló

14/1994. (XI. 17. ) sz. képviselőtestületi
rendelet módosításáról

}. §.
A 14/1994. (XI. 17.) Kt. sz. rendelet 4. §. /
4, pontja az alábbiakra módosul:
/4/ A Missziós Ház személyi térítési díja:

a mindenkori öregségi nyugdíjnúni-
mum alatt térítésmentes;
a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 130 %-áig 25 Ft/óra;
a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-áig 45 Ft/óra;
a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 160 %-a felett 60 Ft/óra;
szociálisan nem támogatottak esetében
(munkaképes kom esetében)
jövedelmétől fiiggeüenül 150 Ft/óra;
szolgáltatást egyéb okból igénybeve-
vőknek 300 Ft/óra;

2. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép
hatályba.

Pilisborosjenő, 1996. április 24.

Szegedi Róbert s.k. Dr. Zeleni Ferenc s.k.
polgánnester jegyző

Az 1995. évben születet-

teknek jó egészséget kívá-
nunk új lakóinknak,

szüleiknek sok sikert és

Isten áldását a neveléshez:

1. Papp János és Szegedi Erika
Kristófnevű gyermeke
Mária u. 4.

Szül. : 1995. január5.
2. Fodor Szabolcs és

Muránszky Csilla
Agnes nevű gyermeke
Petőfi u. 8"

Szül. : 1995. január6.
3. Meggyesi Csaba és Báthori Katalin

Bercel nevű gyermeke
Rózsa u.

Szül. : 1995. január20.
4. Balogh Gyula és Horváth Katalin

.pyula nevű gyermeke
Téglagyár
Szül. : 1995. jaiiuár25.

5. Dócs János és Szabó Timea

Nikolett nevű gyenneke
Szellő köz 2.

Szül. : 1995. január27.
6. Selmeczi Tamás és Fekete Magda

Dániel nevű gyermeke
Szt. Donát

Szül. : 1995. januárll.
7. Szabó László és Baksai Ildikó

Adám nevű gyemieke
Szőlő u. 37.
Szül. : 1995. február3.

8. Mihálka Csaba és Antalffy Katrina
Csongor nevű gyermeke
Ezüsthegyi u. 91.
Szül. : 1995. február8.

9. Jász László és Korcsmáros Margit
Benedek nevű gyermeke
JózsefA. u. 11.
Szül. : 1995. február9.

10. Bodi Tibor és Stocker Erzsébet
Renáta nevű gyemieke
Szőlő u. 40.
Szül. : 1995. február 16

11. Krusper Ferenc és Végh Krisztina
Nikolett nevű gyenneke
Rákóczi u. 12.
Szül. : 1995, február20.

12. Gurbi Gábor és Wimme Beáta

Dóra^nevű gyermeke
Budai u. 68.

Szül. : 1995. március 8.

13. Farkas István és Varga Andrea
Hajnalka nevű gyermeke
Mester u. 7.

Szül. : 1995. március23.
14. Lukács Andor és Darabos Eszter

Gergely, János nevü gyermeke
Szt. Donát23.
Szül. : 1995. március9.

15. Mogyoródi Zsolt és Török Valéria
Martin nevű gyermeke
Patak u. 6.

Szül. : 1995. április 28.
16. Dobos László és Diosán Mária

Tamás nevű gyermeke
Eper köz 3.
Szül. : 1995. mqus5.

17. Piros Ferenc és Simó Teréz

Teréz nevű gyermeke
Szőlő u. 16.
Szül: 1995. május 16.

18. Beri János és Dimovics Erika

Krisztián nevű gyermeke
Téglagyár
Szül. : 1995. majuső.

19. Schiska Csaba és Nagy Eszter
Borbála nevű gyermeke
Szőlő u. 37.
Szül. : 1995. majusl5.

20. Kleb Attila és Katona Zita

Máté nevű gyenneke
Pacsirta 11.

Szül. : 1995. június 14.
21. Schieszl Ferenc és

Zsedényi Beatrix
Tamás nevű gyermeke
Budai u. 66.

Szül. : 1995. június 16.
22. Vida András és Resch Timea

Krisztofer nevű gyermeke
Ilona u. 2.

Szül. : 1995. június23.
23. Metzler Viktor és

Kútvölgyi Eszter
Virág nevű gyermeke
Fő u. 20.
Szül. : 1995. június30.

24. KirchknopfZoltán és
Barka Krisztina

Péter nevű gyermeke
Kőfaragó 12.
Szül. : 1995. július7.

25. Potor Béla és Juhász Katalin

Márk nevű gyermeke
Határ u. 23.
Szül. : 1995. július 17.

26. Janza Péter és

Dr. Meggyesi Tünde
Richárd, Sándor nevü gyermeke
Rózsa u. 8.

Szül. : 1995. augusztus 17.
27. Kozák László és Okrös Márta

Dóra nevű gyermeke
Steinheim u. 3.

Szül. : 1995. augusztus24.
28. Nagy Józsefés Haffiier Erika

Banjamin nevű gyermeke
Ezüsthegyi u. 84.
Szül. : 1995. szeptember5.

29. Ketila Mohamed és Tóth Erika

Fatime nevű gyermeke
Bécsi u. 65.
Szül. : 1995. októberl.

30. Papp László és Kiss Andrea
Anita nevű gyermeke
Ilonau. 16.

Szül. : 1995. október8.
31. Bagyula László és Galbacs Anikó

Eszter nevű gyenneke
Ady E. u. 7.
Szül. : 1995. október21.

32. Nagy Zsolt és Kuchta Veronika
Zsolt nevű gyermeke
Pataku. 13.
Szül. : 1995. október27.

33. Szabó Sándor és Bodovics Katalin

Barbara nevű gyermeke
Téglagyáru. 10.
Szül. : 1995. november7

34. Balla Attila és Vágvölgyi Erzsébet
Erzsébet nevű gyenneke
Pacsirtau. 1.
Szül. : 1995. november 7.

35. Dmetrienka Sztaniszlav és

Dmetrienka Mária

Dóra nevű gyemieke
Gárdonyi u. 10.
Szül: 1995. novemberll.

36. Dürr Zoltán és Latyák Zsófia
Fruzsina nevű gyenneke
JózsefA. 13.
Szül. : 1995. november 17.

37. Bereczki Antal és Szendrey Éva
Tünde nevű gyenneke
Budai u. 30.
Szül. : 1995. november25.

38. Dömény János és Papp Margit
János nevű gyermeke
Ady E. u. 9.
Szül. : 1995. decemberő.

39. Magériusz Zoltán és
Pechenpachen Zsuzsanna
Zsuzsanna nevű gyermeke
Budai u. 39.
Szül. : 1995. december 14.

40. Jász Imre és Tóth Szilvia

Norbert nevű gyermeke
JózsefA. u. 11.
Szül. : 1995. december 16.

41. Vepperi Zoltán és Fáy Csilla
Agnes nevű gyermeke
Viola köz
Szül. : 1995. december 19.

42. Pápai László és Kishalmi Ildikó
Noémi nevű gyermeke
Iskolau. 15.
Szül. : 1995. december27.

Köszöntjük90
éves lakóinkat!

Isten éltesse őket!

Kirchknopf Károlyné
1905. majus 19.
Kőfaragó u. 12.
Szofrán András

1906. március 10.
Fő u. 39.

Gratulálunk és sok
örömet kívánunk a Pilis-

borosjenőn 1995.évben
házasságot kötötteknek!

1. Potor Béla Ervin és
Juhász Katalin Sarolta

1995. február4.
2. Lovász Ferenc és Földvári Mária

1995. majus 13.
3. Szabó György és Gyerkó Mária

1995. június 15.
4. Vejtassa Tivadar és

Márton Julianna Etelka

1995. szeptember 18.
5. Palánki Pál és Bitter Katalin

1995. szeptember 30.

6. Lengyel Ottó és Horváth Orsolya
1995. október21.

7. Nagy János és Kovács Krisztina
1995. november25.

8. Kogler Frigyes és Fieder Mária
1995. november25.

1995. évben meghaltak-
nak nyugodalmat, a hoz-
zátartozóknak vigaszt
remélünk:

1. Babai Józsefaé Várhalom u.

1995. január7.
2. Boros András Temető u. 15.

1995. február28.

3. Lanszki Pálné Vár u. 8.
1995. március 10.

4. Korcsmáros György Ady E. 4.
1995. március 13.

5. Nagy Imre Rákóczi u. 20.
1995, március24.

6. Dr. Selmeczi János Budai u. 66.
1995. március26.

7. Szendy Szilveszter Budai u. 21.
1995. máreius29.

8. Kulcsár Tibomé Széchenyi u. 12.
1995. április 1.

9. Mészer János Búza u. 1.

1995. majus7.

10. Takács Ferencné Téglagyár
1995. május 10.

11. Bánkúti Dániel Ilonau. 13.

1995. majus27.

12. Stampflmre Budai u. 9.
1995. június3.

13. Szarka Mihály Fő u. 35.
1995. júniusl5.

14. Dr. Teremi Gábor Olga u. 2.
1995. június20.

15. Wührl György Ilona u. 11.
1995. július4.

16. Baráti Józsefhé Téglagyár
1995. július26.

17. Gazdag Ferenc Olgau. 3.
1995. július31.

18. Fődi Jánosné Fő u. 69.

1995. augusztus 5.
19. Szavera Vilmosné Fő u. 61.

1995. augusztus 8.
20. GrófNándomé Bem u. 2.

1995. augusztus 14.

21. Marton Ferencné Templom u. 12.
1995. augusztus25.

22. Dibáczi Imre Bécsi u. 79.

1995. szeptember 20.
23. Alekszi József JózsefA. u. 7.

1995. október 7.

24. Kolozsvári Józsefaé Hunyadi u. 6.
1995. október 10.

25. Papp Imre Széchenyi u. 1.
1995. november 1.

26. Wimme Emőné Budai u. 68.

1995. december 14.

27. Szimeth György Fő u. 77
1995. december 14.



R. K. Egyházközség 1996. május
havi hírei:

Kell-e nekünk polgárőrség ?! KÉPVISELÓ - FÁNK (KISS BÉLA)

Imádkozzunk, hogy a Boldogságos
Szűz Mária segítségével a
plébániákon minden munkaerö
együtt dolgozzék a megújulás
érdekében.
01. Szent József, a mimkások

védőszentje
József. az ács: Isten

titkainak őrzöje. Isten arra hívta
Józsefet, hogy társa 1 e gye n
Máriának a hit útján.

Néked ajánljuk Szűzanyánk
A legszebb hónap aUeonyát.
Ezer nép hiven zengi ma:
Ó, üdvözlégy Mária!

03. Szent Fülöp és Szent Jakab
Apostolok üimepe
04. Szent Flórián vértanú
05. Húsvét 5. Vasámapja.
AnyákNapja

Május!
Életíink egy nagy rohanás. Szinte
beleszédül minden napunk, minden
percünk. Egyik hónap a másik
után: január, február ..... máj u s !
Akaratlanul is egy szó cseng
tíiilünkbe, mely a zaklatott élet rit-
musát rendbe rakja. Jól esik e szó,
mely mindig tündöklés, ragyogás:
ÉDESANYAM!

Míg kicsi az ember, e szó védel-
met, örömet, biztonságot jelent.
Felnövő gyermeknek tanácsadó,
erö, bátorító, nagy segítö. Az élet
dübörgésében rohanónak meg-
nyugvás, pihenés.
Édesanyám! De jó is melletted
csendben meghúzódni. Jóságos te-
kmtetedben megfiirödni. Szived
sugárzó szeretetében föhnelegedni.
S ha a Teremtő visszacsalta
magához ezt a Töle áradó ragyo-
gást, valóságban gyakran, de gon-
dolatbaii minden nap felkeressük
azt a sírhantot, mertjó anyánk sze-
retete azon is átut. Egy anya sze-
retetét eltemetni nem lehet. Örök
szeretet Forrása, köszöntök minden
Édesanyát! Mindegyik szívét külön
alkottad. A földön élőknek add

segítségedet, hogy olyan édesanyák
lehessenek, amilyennek Te kép-
zelted el. A hazaérkezetteknek meg
engedd meg, hogy tovább is vigyáz-
hassanak ránk.
MégegyetJóJézus!
Ott, a Te udvartartásodban is van
anyák napja? Te is gyakran ki-
mondtad ezt a szót, hogy Edes-
anyám! S mielőtt meghaltál,
Máriát, édesanyádat nekünk adtad
anyánknak. Mint testvér a testvért
kérünk, tanits meg bennünket
Máriát igazán szeretm.
TóÜi Tüiamér hitszónok, ifjúsági

apostol, veszprémi püspök 1884 -
1939.
"Ha szenvedésemben a szenvedő
Krisztusba kapaszkodom, az élet
akkor is marad ugyan
"sú-alomvölgye", de legalább nem
lesz "siralomház". Akkor is hull

ugyan a könnyem, de nem összetört
leücemből. Akkor is panaszkodom,
de panaszom ima lesz, fönséges
imádság. Akkor is lesz szenvedés,
de nem lesz kétségbeesés. Már
pedig nem a fajdalom öl, hanem a
kétségbeesés, és nem az erö tart
életben, hanem a hit.....
Századok jönnek és mennek, em-
berek születnek és halnak, városok
épühiek és pusztuhiak, királyi di-
nasztiák emelkednek és zuhannak

Megy, megy minden a mú-
landóság felé. Egyszer én is
beléptem a világba és felsikítottam,
és egyszer megint sikítok és
kilépek a világból. Micsoda
megrendítö lenne, ha csak eddig
lenne, ha csak ennyi lenne az élet!
Tudjuk, hogy nem így van, mégis
megborzadunk a halál gondolatára.
És ezen nem lehet farizeuskodva
megbotránkomi. Maga Isten ön-
tötte belénk az élet szeretetét."

07. Boldog Gizella, Szent
István felesége emléknapja
12. Húsvét 6. Vasároapja
14. Szent Mátyás apostol
19. Húsvét 7. Vasárnapja.
Urunk Mennybemenetele
20. Sienai Szt. Bemardin

Aki nem nyújtja ki kezét a
szegények felé, hogy őket segítse,
hiábanyújtja ki kezét Isten felé,
hogy az Ür megbocsássa bűneit.
24. Szüz Mária, a keresztények
segitsége
26. Püiikösdvasámap, a
Szentlélek Kiáradása

Veni Creator Spiritus. "A
szentlélek oly erö, mely teremt.
Nekünk isjól és erösen akaró, kiin-
duló, teremtő lelket ad, Erre van
szükségünk. Erös lélek nélkül tu-
domány, műveltség, állás mit sem
használ.....

Az Egyház valamennyi
kegyszere és szentsége is csak úgy
használ, ha erös odaadással
fogjuk s vesszük, ha erös, hajt-
hatatlan a lelkünk.

Jöjj el tehát, Szentlélek! "
(Prohászka)

Május utolsó vasámapja a háborúk
és a forradahnak áldozatamak az
emléknapja. Hagyományainkhoz
híven a szentnuse után megem-
lékezést tartunk a hősi emlék-
műnél.

Előre bevallom, a szubjektívumokat
sem mellőzve a Pilisvörösván

Rendőrörs illetékességi területén, a
Pilisi medence térségében a pol-
gárőrség jelentőségéröl kívánok szólni
a helyi topasztalatok alapján.
Értékelésemben másfél év tapaszta-
lataira támaszkodva azok véleményét
szeretném más irányba orientálni, akik
ellenzik a polgárőrségek létezését.
Amikor az őrsparancsnoki beosztasba
kerültem Pilisvörösvárra, találkoztam
már működő, illetve éppen alakuló fél-
ben lévő polgárőrségekkel is.
Tevékenységüket még viszonylagos
szervezetlenség, am óriási tenni aka-
rás jellemezte. Nagyon sok bizonyta-
lanság volt bennük működési, tevé-
kenységi lehetőségeik megitélésében.
Ez is arra mutatott, hogy valamilyen
szintű rendőri jelenlét szükségszerii
munkajukban, segítségre szorulnalc.
Orömben, Pilisborosjenőn szinte
megszűnt, de legalább is néhmy esetre
szűkült a betöréses lopások száma.
Eredményes tevékenységük kapcsán
előbb, utóbb híre megy a bűnel-
követők között is, hogy nem lesz
érdemes erre a területre lopott gépko-
csit hozni, mert felfigyelnek azokra és
a rendőri eljárást vélhetően egyre
kevesebben tudják megúszni.
Természetesen ezek a polgárőrségek
azért érhettek el ilyen eredményeket,
mert jól szervezettek, aktivak, a fenti
példák szerint is hatékony műkö-
désüek.

Az állampolgárok részéröl gyakran el-
hangzik a kijelentés, amikor mü-
ködésükhöz valamilyen támogatást
kémek a polgárőrségek, hogy támo-
gatjuk majd, ha valamit letettek az
asztalra". Nos, ők már úgy hiszem
eleget tettek ennek a feltételnek.
Bűnmegelőzési tevékenységük épp ed-
digi eredményeik következményeként,
már azzal kezdődik, hogy megjelennek
a közterületen. Ezt jól segíti az általuk
használt gépkocsik polgárör jelzéssel
való ellátása, felmatricázása, és nem
utolsósorban az egyre több helyen
használt egyfajta egyenruha, a pol-
gárör mellény. Már tudunk több olyan
esetröl is. amikor a sértett a hamarabb

megtalálható polgárőrnek tett bejelen-
tést, és rajta keresztül értesültünk mi,
rendőrök az esetről, tudtunk segit-
ségükkel hatékonyan intézkedni.
A rendőrörs illetékességi területére
vetitett bűnügyi statisztika körülbelül
az országos átlagnak megfelelő emel-
kedést mutat.

Fentebb a jól működő polgárörséggel
rendelkező községekről úgy irtam,
mint ahol csökken a bűnesetek száma.
Még nincs ellentmondás az adatokban.
Ugyanis más településeken, kevésbé
jól szervezett, vagy még polgárőrség
nélkül működő községekben viszont
az átlagnál nagyobb arányban romlott
a helyzet. Annak ellenére, hogy a ren-
delkezésre álló rendőri erök szolgálatát
főleg ezekre a teriiletekre összpon-
tositva szerveztük.

Mindezek alapján a cimbeli kérdésre,
a rendőrség szemszögéből válaszolva
én igennel felelnék. A területen élő
lakosság nevében ugyan én nem vála-
szolhatok, de a fentiek ismeretében
gondolják át önök is, és feleljenek!
A részemröl kimondott igenlő felelet
egyúttal az együttmüködésünk
továbbfejlesztésére való törekvést is
jelenti.
Ennek terilletei:

. Az eddigi helyi szintű
együttműködés regionális szinten
való kiteljesítésére. Ennek elő-
segitésére közös értekezleteket,
megbeszéléseket tartunk.

. Közös járőrszolgálatok, 2-3
községet felölelö területen helyi,
általunk KMB akciónak nevezett
koncentrált ellenőrzés. A körzeti

megbízottak szolgálatánalc
egymáshoz szervezésével a
lehetöségekhez képest ajárörszol-
gálartal megerősítve, a pol-
gárőrökkel együttműködve igen
hatékony szolgálati formának
minősült. Elsősorban a köz-
lekedés-, de a közrendvédetmi el-
lenőrzések végrehajtására is
hatékony.

. Rendezvénybiztosításokba a
polgárőrség bevonása. Gyakran a
szervező, vagy azt felügyelő ön-
kormányzatok már eleve a biz-
tositást végző polgárőrség meg-
erösítésére kéroek "csak" rendöri
erőt. Ez számunkra jelentös lét-
szám és technikai eszköz meg-
takaritást eredményez, lásd az ez
évi március 15-i biztositások, ahol

a kilenc községben közel egyidőre
szervezett rendezvények biz-
tositására nem is lettünk volna

képesek a megfelelő eröt kiállitani.
. Rendkivüli eseményeknél közös

intézkedések: Pl. : eltűnt gyer-
mekek kutatásánál a helyis-
meretük, közvetlen részvételük
Pilisborosjenőn jelentett nagy
segitséget.

. Rendőri közremüködés a pol-
gárörök képzésében. Fellépésük
lehetőségeit, jogaikat tárgyaló ok-
tatás.

. Végül, de nem utolsó sorban ki-
dolgozás alatt áll a bünmegelőzési
propagandába való bevonásuk.

Ha elképzelésünk szerint tudunk
ezeken a terilleteken előbbre lépni,
biztos vagyok benne, a következő
évben a már eddig sem lebecsülendő
eredményeknél még jobb ered-
ményekröl tudok számot adni. S ezzel
olyan sikert könyvelhetünk el, amely a
bűncselekmények számának csökke-
nésében, a lakosság nyugalmának, biz-
tonságérzetének növekedésében mu-
tatkozik meg.

JuhászJózsefrszds.
Pilisvörösvári Rendőrörs

Parancsnoka

Mi történt mostanában ?

Nagyon sok dolog történt. Az iskola. Az
egy jelentös dolog a faluban, bár az előző
két számban nagyon sok minden elhangzott
róla. De nem biztos, hogy elhangzottak
olyan dolgok például, hogy ezt a döntést -
az iskolaválasztást - megelőzte sok minden
egyéb is. Többek között a szülőket is
megkérdezték, mi a véleményük, hol
legyen az iskola? Tudomásom, szerint a
szülök többsége úgy válaszolt erre a
kérdésre, az iskola legyen a faluban. Jó,
hogy elhangzott olyan vélemény is, hogy
főleg az alsósok szüleit kérdezték meg, és
ezek a szülők szerették volna a faluban
tudni az iskolát. Ne kelljen a gyereknek
sokat gyalogolnia, ne kelljen buszoznia
reggel, ne kelljen a másik falu végére
meni^i, mert végül is Urömhöz közelebb
volt az iskola mint Pilisborosjenöhöz. An-
nak idején, amikor építették ezt az épületet,
akkor a pilisborosjenöi sportpályára
építették. Már ez is nagy hiba volt, mert
elvették a sportolási lehetöséget a gyere-
kektől. De hát akkor sem kérdeztek meg
senkit, hogy történjen ez a dolog, a tanács
eldöntötte, hogy ez igy lesz és kész. Amikor
az iskoláról döntöttünk. kikértük a tanárok

véleményét is. A tanároknak nagyon sok-
szor hangoztatott véleménye volt, - és én
ezt testületi ülésen is elmondtam már -, ez
az iskola mindenre jó és alkalmas csak
tanitásra nem. Mert olyan helyiségeket
építettek, amik nem kimondottan osztály-
termeknek valók. Téglalap alakú ugyan a
terem, de nem hosszában, hanem kereszt-
ben, ezáltal rossz a világítás is, és nem
látják j ól a táblát. Ezeket a dolgokat
összegeztük akkor, és készült egy felmérés
ezeken kívül, amelyik megállapította, hogy
annak az iskolának a fenntartása jóval
többe fog kerüüii, mint a mai iskolának a
fenntartása. Hiszen szabadon álló épület,
sokkal jobban járja a szél, többet kell
futeni. Nagyobb az egész építmény, mint a
faluban levő, szóval a fenntartás többe
kerülne. Most ezeket a dolgokat figyelem-
bevéve döntöttünk mi akkoriban úgy, hogy
ne ott legyep az iskola. Ez akkor a legjobb
szándékúí döntés volt. Ugyanakkor
fehnerült például testületi ülésen,hogy
legyen egy faluközpont. Es sok
képviselőnek nem ez volt a véleménye, azt
mondták , minek ide egy faluközpont, min-
denki menjen oda vásároüii, ahova akar.
Pedig nem csak az a lényeges, hogy hol
vannak a boltok. En nagyon is el tudom
képzekii, hogy ahol most a művelődési ház
van, ott egy centrum alakuljon. Akkor
legyen a közelben az iskola is. Elhangzott
olyasmi is, hogy a papi földeket parcellázni
fogjuk, és ott elég sok gyerek is fog lakni,
hiszen valószínűleg fiatalok fogják
megvenni azokat a telkeket. Azok a gyere-
kek is oda fognak jámi. Ezek a dolgok

együttesen adták azt a lehetőséget, hogy itt
legyen az iskola. Mi akkor arra gondoltunk,
hogy jó pénzért és gyorsan el tudjuk adni az
mgatlant. Sajnos, ez a dolog nem jött be,
pedig azon a pénzen ezt az épületet ki tudtuk
vohia bővíteni, az igények szerint, söt, tor-
natermet is lehetett volna építeni, hiszen az
egyik iskolában sem volt. A hosszas
egyezkedések és huzavona miatt az eladás
nem sikerült. de nekem most is az a

véleményem, hogy nekünk a mostni iskola -
átalakítva a mi igényeinknek - megfelelne. A
másik dolog, ami engem vezérelt, az, hogy az
eladott épület helyére egy olyan vállalkozást
telepítenénk, ami jól, gazdaságosan működik,
és a falunak hosszu távon hasznot jelentene.
Ezt a pályázatban most meghirdettük, re-
mélem sikerülni fog.

A másik hasonlóan nehéz dolog, hogy
orvosi rendelőt kell építenünk, és az önkor-
mányzat sincs megfelelően elhelyezve. En azt
hiszem, hogy egy sorrendet be kellene tarta-
nunk. Jelen -pillanatban nagyon fontos a
csatomázás. Ezt kellene a leghamarabb befe-
jezni. Nagyon fontosnak tartom az iskola
kibővítését és ellátottságánakjavítását. Utána
jöhet a többi feladat mert azért ez elsősorban
pénzkérdés. Biztos nem ugyanúgy látjuk a
kérdéseket, van, aki egyetért velem, van, aki
másként gondolja. De majd a lehetőségemk
és pénzünk határozzák meg, hogyan döntünk
közösen az elkövetkezendő időkben

A köz.ös dSntések kiftül nem nevewém
igazán sikeresnek ai AFESZ- ingatlan
történetét Egyszerübbenfogalmazva, miért
nem lett kocsma ?

Ezt az egész dolgot az egymás közötti
bizalmatlanság ölte meg. Nekem szóltak az
ötletről, hogy kellene egy csapat, akik vál-
lalkozói alapon egy összeggel beszálltak
volna, hogy ezt a kocsmát szépen rendbe
tegyük. En azt hiszem, nem az irigység hiúsi-
totta ezt meg, mert nem hiszem el , hogy
bárki azt hihette, hogy olyan nagy összeget
lehet ettöl remélni. Ez képtelenség, tíz ember
nem tud hasznot húzni ebből a tevékenység-
ből. Én ezt megnéztem egy vendéglátós bará-
tommal, és ő mondta, ebbe egy fillért nem
ölne bele. Mert ez akkora összeget emészt fel
ami, csak nagyon sokára térülne meg. Ezt
csak úgy lehet csinálni, hogy azért tesszük,
mert a miénk, a falué. Amikor a végén nem
sikerűlt, azt gondoltam, legalább nem néznek
madáraak, mert ebböl csaJk nagyon sokára
látnék egy kis hasznot. Nagyon sajnálom vi-
szont, mert nagyon nagy lelkesedéssel láttunk
neki, voltak elképzeléseink is szép számmal.
Szerettünk vohia egy olyan hangulatos helyet,
ahol kultúráltan lehet egy estét eltölteni,
vacsorázni, szórakozni. Szerintem erre szük-
ség lenne. Esküvőt, rendezvényt tartani,
kialakitani egy törzsközönséget, lehetőséget
teremteni arra, hogy meghívja az ember a
barátait, erre lett volnajó ez a hely.

Most viszont félő, hogy aki a pályáza-
ton nyer az kőkemény üzleti alapon fogja
működtetni és mmdent alárendel a haszon-
nak. Nem túl megnyugtató.
Mü tartasz mégfontosnak megemlüeni ?

Az előttünk álló feladatok nemcsak a

testületre, hanem a hivataka is nagy ter-
heket rónak. A mostani beruházások és
tervek nagyon sok munkát igényehiek. Ugy
érzem, sok igaztalan támadás is éri öket
mostanában. Van ezek között megalapozott
kritika is, de ennyire nem ítélem el őket.
Nagyon sok problémával kell megküzdeni
nekik, mert a mostani időkben rendkívül
megszaporodtak a feladatok. Ezehnek a
megoldásához nagyon sok segítséget kell
adni, mind technikai felszerelés oldaláról,
mind pedig a munkavégzés feltételeinek
javításával. Sajnos, a mai lehetöségek nem
ideálisak, és az önkormányzatra háruló fe-
ladatok pedig csak növekedtek. Ami eset-
leg jó leime - mivel az emberek egyre több
időt kénytelenek munkahelyükön tölteni -,
az a fogadóórák bővítése. Régen pénteken
is volt ügyfélfogadás, talán jó lenne ezt
visszaállitani.

Az általunk hozott rendeleteket be kell
tartatni. A falu képét meghatározó
épitkezéseket szigorúan kell ellenőrizni, az
újságban közölt rendeleteknek érvényt kell
szerezni. Ez mind nagyon sok munkát
igénylő feladat. Remélem, ez a munka
könnyebbé válik, ha hivatal végre végleges
helyére költözik.

Más téma, de véleményem szerint
legalább olyan fontos. Már régóta aktuális,
és hosszú ideje megoldatlan gond egy
sportpálya építése. A falunak van egy
nagyonjó kézilabdacsapata. Már számtalan
alkalommal szereztek elismerést nekünk.

Nagyon sokan nem ismerilt őket, és ez azért
van, mert hazai meccseiket létesítmény
hiányában nem tudják itthon, Pilisboros-
jenőn játszani. Most az teszi idöszerűbbé a
témát, hogy remélhetően magasabb osz-
tályba lépnek. Igazán megérdemlik a támo-
gatást. Egy sportpálya épitése egyúttal
közös feladat is lehetne, hiszen a falu lakói
is élvezhetnék előnyeit. Talán közösen
lehetne létrehozni játszóteret és sportpá-
lyát. Bízom abban, hogy sokan segítenének
ebben. Szép feladat lenne.

Hogyan tovább ?

Azt hiszem, az előttünk álló feladatokat
már meghatároztiik. Most már csak az em-
berek legyenek türelmesek. Mert ha
pénzünk lenne, már mindent megoldottunk
vohia. Sajnos, ez nem Budapest, itt sokkal
jobban meg kell küzdeni a dolgokért. Es ez
bizony hosszú ideig tart.

Köszönöm a beszélgetést. M. F.



Figyelem!
Postai Közlemény!

Gyürött, javított,
összehajtott "készpénz
átutalási megbízást" a
posta nemfogad el.

Köszönjük
együttműködését!

Magyar Posta Rt.

Zsitnyányi Attila
ok. épületgépész

mémök
KULSO

GAZVEZETEK ES
'ÚJCSAT-

LAKOZÓVEZETÉK
tervezése.

Családi és társasházak

ipari épületek
VÍZELLÁTÁSÁNAK

CSATORNÁZÁSÁNAK
GÁZELLÁTÁSÁNAK

KÖZPONTI
FÜTÉSÉNEK
tervezese és

kivitelezésének

szervezese.

Költségvetések és
anyagkivonatok

készítése.

Pilisborosjenő,
Tölgyfa u. 10.

Tel: (06-26) 336-246

Gázkészülék
javítása, karbantartása

garanciával.
Pilisborosjenö, Fő u. 20.
Tel. : (06-50) 522-493;

Községi Könyvtár

I:
Hirdetés!

csatomarendszerek rákötése

az épülő csatomahálózatra,
földmunkával;
víz-, gáz-, központif&tés szere-
lés, tervezéssel, igény szerint
vassal, rézzel, műanyaggal;

\ . kéménybélelés, kéményépítés;
; . lakatos munkák, kerítések, ka-

puk, stb.
; . melegvízellátók kiegészítése

napkollektorral;
jKedvező árak, gyors kivitelezés!
^Kérjen ingyenes, számítógépes

szs s.

^ajánlatot!
Cím: Guba József,
2096 Pilisborosjenő,

Szt. Donát u. 29.
(Szőlő u. 39.)

Tel. : (06-26-) 337-276;

OVWTVTVTVTVTVTVTVTWVWWTVTQ

1? arts Klub 1
(angol eredetű cél-

'.. badobójáték) indul a^
^Müvelödési Házban! |

Minden pénteken
7 7-20-óráig várjuk
az érdeklődőket!
Felszerelés van!

W. L.
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ

Figyelem!

A PROVIDENCIA
Osztrák-Magyar Biztosító Rt.

képviselője május 7-től minden
szerdán délután 14. 00-16. 30

között a Polgármesteri Püvatalban
várja kedves ügyfeleit ingyenes
tanácsadással és teljes körű biz-

tosítási szolgáltatással.

minden hétfon és

csütörtökön

16. 30-tól 17. 30-ig
várja a kedves olvasókat

azzbalett
(Kicsiknek és nagyoknak!)
minden szerdán 17-18-ig a

Művelödési Házban

Káros genetikai hajlamairól, kialakulóban lévö
betegségeiről minden más módszemél korábban,
még gyógyítható állapotában szerezhet tudomást.

Dr. Vitalij Salajev orvos-természetgyógyász
kedvezményes

ÍRISZDIAGNOSZTIKAI
vizsgálatán.

A vizsgálat időpontja: 1996. május21. 9-21 óráig.
Ára: 1500 Ft. nyugdíjasoknak, diákoknak l. OOO,- Ft.

JíCiráIy Sándor

szobafestő-mázoló,

tapétázó

2097 Pilisborosjenő
JózsefAttilau. 14.

Tel. : (06) 26 336-698

Tisztelt Vállalkozók,
Könyvelők!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az
iparözési-, és a vállalkozók kom-
munális adóbevallása beadásának

és befizetésének esedékessége
1996. m us 31-e !

Ezúton mondunk köszönetet azok-

nak, akik határidő előtt beszolgál-
tattáka

nyomtatványokat, hogy
mmikánkat egyszerösítsék.

További jó munkát kivánunk!
Polgámiesteri Hivatal.

Felhívás!

I Felszólítjuk a Bécsi út és a Fő út mentén lakó mindazon ingatlantulaj-
; donosokat, akiknek a KIG kezelésében lévö utak melletti ingatlanán,
; vagy házfalán hirdetö tábla található, kérjen KIG- engedélyt, vagy a
; táblát bontsa le 8 napon belül!
; Ellenkezö esetben a tulajdonosok költségére kell azt eltávolítanunk!

Polgármesteri Hivatal

Májusi orvosi ügyeleti beosztás

1 Dr.
2 Dr.
3 Dr.
4 Dr.
5 Dr.
6 Dr.
7 Dr.
8 Dr.
9 Dr.
10 Dr.
11 Dr.
12 Dr.

Horti Sz.
Venesz I.

Péterffy L.
Péterffi L.
Péterffi L.

Kovács Gy.
Péterffy L.
Horti Sz.
VeneszI.
Meggyesi T
Meggyesi T
MeggyesiT

13 Dr.
14 Dr.
15 DR
16 Dr.
17 Dr.
18 Dr.
19 Dr.
20 Dr.
21 Dr.
22 Dr.
23 Dr.
24 Dr.

Kovács Gy.
VeneszI.

. Horti Sz.

PéterfFy L.
Venesz I.
Venesz I.

Venesz I.
Kovács Gy.
Venesz I.
Horti Sz.
Péterffy L.
Venesz I.

25 Dr.
26 Dr.
27 Dr.
28 Dr.
29 Dr.
30 Dr.
31 Dr.
JÚIÚUS

Horti Sz.
Kovács L.

Péterffy L.
VeneszI.
Horti Sz.

PéterfEy L.
Kovács L.

01 Dr. KovácsL.
02. Dr. Kovács L.
03. Dr. Kovács Gy.

Dr. Kovács György Üröm Honvéd u. 24. 350-297
Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő Mária u. 13. 336-215
Dr. Hortí Szilvia Uröm Orvosi Rendelö Doktor S.u. 350-224
Dr. Péterffy László Üröm Dózsa Gy. u. 18. (Patika) 350-162
Dr. Meggyesi Tünde Pilisborosjenő Rózsa u. 8. 336-900
Dr. Kovács Levente Oröm Honvéd u. 24. 350-297
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Alapftotta: az Önkormányzat KépvisBlo Testülete
Felalos kiado: SzegBdi Róbert polgármsstsr

Felelos szBrkeszto: Gyetvai Ágota
A szerkesztoság címe: 2097 Pilisborosjeno Fo u. 16.

Tf: 06-26.336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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3. évfolyam 6. szám 1996. június

CSATORNÁRÓL - MINDENKINEK

Szándékaink szerint megpróbálunk
folyamatos tájékoztíitást adni azokról az ese-
méayekről, amelyek az elmúlt időben történ-
tek és azokról a feladatokról, amik előttünk és
Onök előtt állnak.

iPilisborosjenő község a falu teljes-
körö csatornázására vállalkozott és ezt

maradéktalanul szeretné megvalósítani. En-
nek oka nagyoii egyszerű. Nem tudjuk elfo-
gadni, hogy a csatomázási muiikák befe-
jeztével, bárki bámiilyen kis mértékben is
szennyvízzel fertőzze kömyezetét. Gondol-
janak bele, ha lakosonként csak egy liter
mosószeres vizet locsolnak ki öntözés

gyanánt, az közel három köbméter szennyvíz
naponta és majdnem száz köbméter havonta.
Onök is tudják, hogy emiél azért egy csöppet
hatékonyabban tevékenykedünk. Vannak per-
sze tetszetős ötletek és vélemények. Ki kell
azonban mondani, hogy a természetbarát
mosóporok baráti viszonya a természettel,
ugyanolyan komolyságú érv, mint az évek óta
szippantás nélkül működni képes emésztők
nagyszerűsége. Közben meg "értl-ietetlen mó-
don" romlik, fertőződik az ivóvíz. Lejárt a
falut behálózó titkos magáncsatomák, a be-
tonjárdákba épített "éjszakai surrantók" ideje.
Nagyon szeretném ha a falu többségét alkotó
társulati tagok nem tapasztalnák, hogy az el-
lendmkkerek valamilyen módon kibújtak a
közös terhek alól.

Ezért a következőket szeretném

tisztelettel közöhii a falu összes ingatlantu-
lajdonosával'akinek a telke az érdekeltségi
terület hatSam belül van:

Mínden ingatlan tisztító szenmiel ellá-
tott csatomabeállást kap, a telekliatáron belül
egy méterrel, a tulajdonos által meghatározott
helyre, ameimyiben ezt műszaki okok nem
akadályozzák. A telekkialakitásoknak
megfelelően a lehetö legelőnyösebb megoldá-
sokat keresve kívánjuk a szolgalmi
vezetékeket is kialakitani. Ehliez azonban az

si^w^wwws:i:9ii::S:;::;:;::

Önök segítségére és megértésére is számí-
tunk. A bemházás folyamán mmdazon ingat-
lanok tulajdonosai, akik nem fízették ki a
bekötés díját, vagy nem kértek OTP kölcsönt,
elszámolni tartoziiak a szennyvizükkel. Ez oly
módon történik majd, hogy a szennyvíz el-
szállítását hivatalos számlával igazolniuk kell.
Egyidejűleg a belépési díj behajtását az ön-
konnányzat hivatala megkezdi.

Szándékuiikban áll a belépési dyat
megváltoztatni, nüvel úgy gondoljuk, aki
ezalatt a közel egy év alatt nem tudta rászánni
magát, hogy ez ügyben bánniféle lépést
tegyen, nem a mi hibánkból szenved hátrányt.
Sokadik halogatás után ez az idő 1996. június
18. kedd 19.órától kezdödik.
Ettöl kezdve az érdckeltségi cgység:

130. 000 Ft lesz,
jogi szeméiyeImeklSO. 000 Ft.

Ha később derül ki, hogy egy bekötés szenny-
víztemielése a 400 liter / nap meimyiséget
'elentősen meghaladja, már ezt az emelt
összeget kell pótlólag befizetai.

A jogi személyek emelt összegű be-
fizetésének megállapításához az önkor-
mányzat által adott névsor alapján küldtünk ki
felszólításokat. Ainei'u.iyiben befáradnak a
Csatoma Társulaüioz, a fogadóórákoa nagyón
egyszemen és indulaüuentesen lehet tisztázni
a valós helyzetet. Kérem, tegyék meg ezt,
hiszen már a levélben is jeleztük, közös
érdekünk a nyilvántartási hibák kikü-
szöbölése.

Az év elején hozott rendelet
értelmében a házi bekötéseket cngedélyeztet-
ni és tei'veztetni kell. Ez sajnos újabb kiádá-
sokkal jár. Ezért a Társulat úgy döntött, hogy
ezt a terhet átvállalja a társulatba belépett
tagoktól, azoktól, akik a fizetést megkezdték
vagy a kiküldött OTP nyilatkozatot aláírták.
Tehát akik inég ezt uein tették meg és ebben a
kedvezményben részesülni kívánnak, szintén
keressenek meg müiket. A jelenleg ismert

tervezési ajánlatok ára 6. 000 Ft körül mozog,
AFA nélkül. A tervezés során alapvető szem-
pont, hogy a csatomát a háztól a tisztítószemig
zártan. a deritőt kikerülve kell bekötni.

Mindazok, akik OTP hitelt igényeltek,
külön értesítést kapnak az év masodik
felében, ebben minden ewel kapcsolatos
tudnivalót részletesen ismertetni fogunk.

Bízom abban, hogy szándékainkkal
egyetértenek és törekvéseinket támogatják.
Kérem ezt az írást próbálják' meg saját mód-
szereikkel is terjeszteni, mert úgy érezem,
ezek fontos tudnivalók. Remélhetőleg ,a jó
idő mindeiikit kicsalogat a telkére, így értesül-
hetnek ezekről a dolgokról. Bármilyen prob-
lémájuk, gondjuk adódik, vagy további
felvilágosítást igényelnek, keressenek meg
minket.

Fogadóóra : minden kedden és csűtörtökön
16 - 19 óra közott

Figyelmüket és megértésüket köszönöm:
Marton Ferenc

a Csatoma Társulat elnöke

Zeneiskola
1996. június 10-11-én délután 3- 1/2 6-ig

zeneiskolai felvételi meghallgatást tartunk az
iskolában. Induló szakok: zenei előkészítö,

zongora, fumlya, klarinét, rézfúvók.
Hoós Sáiidor

igazgató

A Művelődési Ház szervezésében idén nyáron
is szeretettel várja a gyerekeket a

kézműves-tábor!
Egésziiapos , kiráiidulásokkal, játékkal szí-
nesített nagyszerű idötöltésben lehet része a

gyerekekiiek!
Játékos, kötetlen körülmények között meg-

tanulhatják a kézművesség alapjait.
Ebédbefizetés lehetséges!

Bővebb információ:

Sági Kati néni Petőfi u. 15. 336-873
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ISKOLAI HÍREK
Az idei nyáron először szervezünk tábort a Fertő-Hansági Nemzeti Parkba 1996. június 17-23-ig. A
természetvédelmi tábor célja a gyerekek tartalmas nyári foglalkoztatásán túl, hogy tapasztalatszerzés útján
ismerkedjenek meg hazánk tennészeti értékeivel. a nemzeti parkok működésével. A tábor programját a
nemzeti park személyzete biztosítja. A kísérő tanárok a táborban tanultakjátékos feldolgozásában, a délutáni
programok lebonyolításában vesznek részt. A tábor szakmai programjának támogatásához sikerrel pályáz-
tunk a Soros Alapítványnál. Reméljuk, a 30 gyerek élményekkel és tapasztalatokkal gazdagabban tér majd
haza.

Veres Gusztávné Szentesi Zsuzsa

Az 1995-ös nyárhoz hasonlóan iskolánk idén is -1996. júliuslS-21-ig - a Tisza mellé szervez nyári
tábort.

Tavaly Nagykörun töltöttünk el 1 hetet, ezen a nyáron 40 gyennekkel Tiszacsegére látogatunk el.
Megismerjük a Hortobágyi Nemzeti Park élővilágát, elliajózmik Tokajba, s visszatérve elmeséljük, hogy

mennyi hal akadt a horguikra!
Kladiva Krisztina Horváth János

Borosjenői gyermekek és felnőttek!

Gyer-
mekközösség!

Kicsiknek, nagyoknak
és szüleiknek nyúj-
tunk lehetöséget, hogy
együtt játszanak,
énekeljenek, táncol-
janak, ismerkedjenek
a bibliai történetekkel

és új kapcsolatokat
kössenek.

Dér Denisa
Minden szombat dél-
után 17. 00 órakor a

Templom előtt talál-
kozunk.

KOVÁCS GYÖRGY KÉPVISELÖ -FÁNK

Van-e kedve szalonnát sütni, tábortűz mellett éiiekehü, az egri várhoz misére jöimi, akadályversenyen velünk játszani? Van-e kedved nemezehii,
száraz virágot kötni, sokat énekelni és rajzolni, erdőtjámi, nevetni, imádkoziü?
Segítenének gyermekekiiek egy szép tábort ajándékoziú? Ügy, hogy 5 éjszakára szállást ajánlanak fel nekik szobájuk padlójáa? Megmutamák
házuk és Pilisborosjenő vendégszeretetét? EUtüldeuék gyemeküket egy hétre leLki napokra?

Szentjánosbogár tábor
Pilisborosjenőn!

Szentjánosbogár tábor lesz Pilisborosjeiiőn
1996. június 30-tól július 5-ig. Az elnevezés
egy a jezsuiták által müködtetett vallási
folyóiratból (A Szív) származik, a gyer-
mekrovat neve. A Szív nyári táborozást hirdet
minden évben, a rovattal kapcsolatot tartó,
vagy az ország különböző pontjain Szent-
jánosbogár klubokba járó gyerekeknek. A
táborokat már Kanadától Ausztráliáig ismerik.
hiszen a lapot több országból is megréndelik.
A lap munkatársai és más segítők szervezik és
vezetik a táborokat. A segítők nagyrészt
egyetemisták és szerzetesek, de sok a családos
is közöttük, akik már több éves szentjános-
bogár élettapasztalattal rendelkeznek (fő- és

segédbogarak).
Ebben az évben szeretnénk öt helyen tábor
szervezni. Eddig mindenhol sikerült örömöt
szereziiünk az ott lakóknak. és a sok évi

tapasztalat szerint a települések lakói mindig
újra kérik, hogy legyen náluk ismét szent-
jánosbogár tábor. Az ez évi helyszínek: Fer-
tőd, Pilisborosjenő, Tiszaalpár és Hortobágy
lesziiek.

A táborok idejére a gyermekeket dús program
várja, ime ízelítöül néhány: csoportfoglalkozá-
sok, sok játék és ének, helyismereti nap,
akadályverseny, és aiiüre a település lákóit is
várjuk: esti tábortűz, színielőadás a gyerekek-
kel és a közös szentaise.

Ez a tábor rendhagyó: alkalmat ad barátsá-
gok születésére, erősíti és megfapasztaUiatóvá
teszi a hitet. A gyerekek legalább kettesével

családoknál laknak. Előreláthatólag esténként
19. 30-kor indulnak a szállásadókhoz, regge-
lente 7. 30-kor már a templom előtt
gyülekeznek, és kezdődik az egész napos
programjuk.
A tábor tehát június 30-tól július 5-ig lesz
Pilisborosjenőn. Ezen az úton is kérünk min-
den pilisborosjenői polgárt, aki szívesen befo-
gadna legalább két 10-15 éves gyemieket
négy éjszakára, szíveskedjen jelentkezni a
plébánián vagy Szecsányi Esztemél, akitöl in-
formáció kérhető a táborral kapcsolatosan.
Pilisborosjenői felsötagozatos általános.
iskolások a táborra ugyancsak a plébánián
j elentkezhetnek!
Jézus mondja: "Aki befogadja ezt a kisgyer-
meket az én nevemben, az engem fogad be;"
(Lk 9,48)

A R. K. Egyházközség 1996. június havi hírei

02. Szentháromság vasámapja
"Régen arról beszéltek, hogy erö kell a hiüiez. Ma azt lehet
mondani: eljött az idő, hogy a szeretet merészségéről szóljunk.
Az igazi szeretet ugyanis feltételezi, hogy teljes, önzetleu,
odaadó, természetfeletti legyen:" (Rudolf Graber püspök)
05. Szent Bonifác püspök és vértanú
07. Első péntek
09. URNAPJA. Krisztus szent Teste és Vére ünnepe
10 órakor ünnepi szentmise és körmenet
13. Páduai Szent Antal, áldozópap és egyháztamtó
15. Szent Vid, templomunk védőszentjének űnnepe
16. Vasárnap. Templomunk búcsúja
d.e. 10 órakor Unnepi szentmise
23. Evközi 12. Vasárnap
24. Keresztelő Szent János szuletése

27. Szent László király ünnepe
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe
30. Evközi 13. Vasárnap

Június

Ha szívet látunk, akaraüanul is a szeretet jut eszünkbe. Anyák-
napjára sok gyermek szívet rajzol szeretetejeléül.
Igen! Az emberi szív nagyon tud szeretni. De hogyan szeret az
Istenember szíve, ki az emberszívbe belerejtette ezt a nagy-nagy
kincset?
O, aki téstet öltött, testvérüiikké lett!
Milyen csodálatos lehetett, amikor földön jártában végigment
az emberek között, s látta az emberszívek örömét, bánatát. El
lehet képzelni, hogy istenemberi szívével számtalanszor segített
a némán tűrő, vergődő emberen.
Ain, mi is nagy kincsnek vagyunk birtokosa.
Jézus szíve itt dobog a kenyér színe alatt. Es vár vár. mindeiikit
vár. Nála nincs csukott ajtó, a fogadóóra sem létezik. Minden
pillanatban rendelkezésünkre áll. Fogadja, aki betoppan hozzá,
aki rátalál. Világunkban sok mindent fölfedezünk. Bárcsak
rátalálnánk erre a nagy kincsre. Bárcsak minden ember
rájöiuie, hogy Ő az egyetlen menedékünk. Jézus, ki itt vagy
közliüik, tárd föl szívedet és fogadd be a miénket!

Lassan félidöltöz érünk ezzel a soroiattal,
hogy látod az eildigi témákat ?

Véleményem szerint, úgy ebben a
testületben, rnüit az előző testületbeu, egyetlen
egyszer sein sikeriüt azt elémi, hogy egy uagy
horderejű témában, - amelyik nagy fontossággal
bírt, de a testület egyik tagja sem értett hozzá -
olyan külső szakembereket vonjanak be és
fizessenek meg, akik hasziios és jó tanácsokat
adnak. Mindig az volt a probléma, hogy ez
pénzpocsékolás. Mindig sajnáljuk a péiizt és
utólag döbbenünk meg, hogy micsoda iszo-
nyatos veszteségek érik a falut, mert szak-
mailag nem ho2záértő emberek - és ezt nem
báiitásképpen mondom - kénytelenek érzelmi
alapon, mondvacsinált érdekek alapján dönteni.
Ugy gondolom, az iskola épületes példája aii-
uak, hogy, tényleg sztilettek olyan szak-
vélemények, aminek alapján hozzájutottmik
olyan infonnációklioz és adatoKlioz, amelyek
soha egyikünknek sem jutottak volna eszébe.
Ezeknek a véleményeknek birtokábaii már
senki sem hivatkozhat arra, hogy nem
tájékozódhatott kellőképpen. Az már más
kérdés, hogy ki mit olvasott, vagy akart kiolvas-
ni belőle. Ugyanis a szakvélemény feladata a
tények rögzítése és nem a döutés. Az én
véleményem szerint ugyanis amiak az épület-
nek mindemiel egytitt, úgy ahogy van, területtel
együtt, iskolának kellene lemüe. De erről a
témáról többet beszélni sem igen érdemes. De
azért hangsúlyoznám, az első olyau dolog volt,
ahol gondos döntéselőkészítés folyt.

Éu azért nagyon fájlalom, hogy bánni-
lyen, a közösség jövöjét érintő kérdésben, soha
nem a racionalitás volt a mérvadó, hanem az
érzelmi indíttatás. Nem tervezés volt. hanem

reménykedés. A szüklátókörííség mindig rá-
nyomta a bélyegét a dolgokra. Es ez elvezet egy
másik súlyos problémához. Nevezetesen ahlioz,
hogy bámúlyen ellenvéleményt megfogalmaz
vagy kinyilvánít valaki, az olyan hatást kelt,
müriha kötözködni akarua, vagy hátráltatni
akarná a dolgokat. Nem kelleue a másféle
véleményt "keresztbe tevéssé " silányítaiü. Sú-
lyos gonduak vélem a döntéshozataluál a
vélemények kiszámíthatatlaiiságának kérdését.
Ez alatt azt értem, hogy uem tudom mi a másik
véleménye, miről kellene meggyőziü alilioz,
hogy elfogadja az álláspontomat. Ervek csatája
helyett érzelniek csatája folyik és igazán az
keserít el, ha azt tapasztaloin, hogy szavazáskor
azt nézik, hogyan szavaz a inásik és csak aztán
emelik, vagy. ném emelik a kezíiket. Szeretaék
hiimi abbari; hogy ez egyszer megváltozik.
Az eddigi beszélgetésekböl már nyilvánvalóan
látszik, hogy a fahiban két testület, - a
képviselö testillet és w. elöljáróság hivatal -
miinkáját érzékelhetjtlk. Te Iwgy érzékeled ?

Eu biztos vagyok abban, hogy a testületi
tagok és a polgánnesteri lüvatal dolgozói tölem
nem várják a dicséretet. De uein is tudom
dicsénü őket. Sem az együttműködést, sem
ömnagában a polgámiesteri hivatal mmikaját.
Reménykedtüiik, - legalábbis én reménykedtem
- hogy ajegyzőválasztásnál olyan ember mellett
döiitöttüiik, aki jártas az öiikonnányzati muiika
irányításában. Ezért bíztiuik abbau, hogy ak-
tívabb és hatékouyabb lesz az apparátus
munkája. A kezdet kezdetén tettünk kísér-
leteket, hogy próbáljuk meg most végre kialakí-

tani a két testület hannonikus munkáját.
Kértuk a jegyzö urat, tegyen a testület elé egy
javaslatot, hogyaii gondolja ennek meg-
valósítását. Ez a mai napig nem született meg,
holott többször törtéut kérés ez ügyben. Nem
tudoin megiiiondani, hogy kell-e ide vagy oda
amiyi ember amemiyi most van. De nekem ez
nem is feladatom. Csak én úgy gondolom, hogy
laikusként is felfedezhetők bizouvos toi-ziilások

a muiikák elosztásánál. Emiek niegítélése,
rendbetétele és kézben tartása a jegyző felada-
ta. En itt bizony lüányosságokat tapasztalok.
Csak példaként említem a polgárőrség által
jelzett szabálytalanságok megszüntetését,
valamint az állampolgári bejelentések nyomán
szükséges mtézkedések . megtételét. Eimek
hatékonysága alig haladja meg a nulla száza-
lékot. Szóval eimyi idő alatt sem sikeriilt létre-
hoaú a" hivatalmikat". Ezekiiek a dolgokiiak a
halogatása hosszíitávon komoly problémákat
fog okoziú.
Három bwttság tag/a is vagy, így aktír tShh
oldalról swnlélhetnéd az eseményeket. Errííl
mi a véleméityed?

Igen, tagja vagyok a műszaki bizottság-
nak, a kömyezetvédelmi bizottságnak és ajogi
bizottságiiak. Bár az utóbbi feladát nem túl
megerőltető, hiszeii a jogi bizottság gyakorlati-
lag nem működik. Van ugyaii kétjogász tagja,
de egyik sem érhető el, senunilyeu íigyben. Eü
például egyikükkel uyolc éve nem találkoztam.
Aiuiak pedig sok értelme niucsen, hogy két -
-három laikus képviselő bámiröl tanácskozzon,
mert az csak időpocsékolás. A bizottságok
inuiikáját végignézve, én a legjobbnak találom
a péiiztigyi bizottság működését. Ök nagyon
hatékony mmikát végeziiek és hasziiosan tudják
segíteni a testület mmikáját. A külső tagok
szakiiiai muiikája következtébea müidig támo-
gatást kaptmik a döntéshozatalnál. A műszaki
bizottság muiikájáról azt szeretném eünondani,
hogy a mi muiikáiikat nagymértékben segíti a
lúvatal müszaki részlege. Rengeteg feladat
háml rájuk, ezt igyekeziiek a lehetőségekhez
képest tisztességesen elvégeaü. Az niás kérdés,
hogy a mmika tömegénél fogva nem képesek
utolénú magukat.

A saját bizottságoniról, a
környezetvédelmi bizottságról szólva csak
aimyit szeretnék mondani, hogy köszönettel tar-
tozoni a bizottság többi tagjának mert
betegségem miatti kényszerii távollétem alatt a
dolgok azért előrehaladtak. Megtörténtek azok
a dolgok, amit az első negyedévre terveztüiik. A
lomtalaiütás és takaritás mellett folyamatban
vaiuiak a rendeletalkotás mmikái. Elkezdődött
egy folyamat, auüiiek a léuyege, hogy ma-
guiikon kell segíteni. Ezt azonban ki kellene
terjeszteni az egész falura. Ugy érzem, sokkal
többet kellene temú a saját világmikért mmden
területen. Airiellett, hogy elfogadom azt a
véleméuyt, miszerint a saját biztonság, a gon-
dok az elsődlegesek, nem lehet elzárkóziü olyaii
mértékben, ahogy tapasztalom. Ezt a közönyt
próbáljuk megtömi a pályázatokkal, amiket is-
mét és ismét beuyi ijtui'ik különböző helyekre.
Most a játszó és pihenö teret szeretnéiik meg-
valósítani, valamint a patakiiieder kialakítását
tűztük ki célul. Oröimnel tölt el, hogy segít-
séget kaptuiik a falu lakóitól.

Ainiről még szólni szeretnék, mert ez is
a bizottság inunkájához tartozik, a falu

csatornázása. Remélem, ezáltal megszünik a
falu legnagyobb mértékű szennyezése, ami
szinte felmérhetetlen károkat okozott. Biztos

közrejátszott a falu alatti vízmözgások megvál-
tozásábaii, a kutak töiikremenetelében és még
felmémi sein tudjuk, milyen gondok adódhat-
nak. Most már nem foghatjuk rá a ter-
melőszövefkezetre, mert már nincs, ezeket a
bajokat tisztán " önerőből " okozzuk ma-
gunknak. Azonbaii örvendetes, hogy a faluje-
lentős többsége a mai nehéz körülmények
között vállalta ezt a uem kis terhet. En bízom

abban, hogy ez a beruházás hamarosan meg-
. valósul és megkezdődhet egy tisztulási folya-
mat.

Gondolom, az elkövefkezendö idökben
minden téren tapasztalható lesz némi javulás,
lassan megváltoziiak a körülmények, és a ini
erófeszítéseiiilaiek is lesz eredménye.

Jo egészséget és sok energiát kívánok a
munkádhoz, cs köszönöm a heszélgeíést.

M. F.

Mentők Napja Pilisvörösváron

A kömyező települések 12 iskolája vetélkedett
május 18. -án Pilisvörösváron. a Mentők
Napján. A gyerekek labdarúgásbaii, fútásban
és elsősegélynyüjtásban mérték össze tudá-
sukat. A pilisborosjenői gyerekek nagyszemen
helytálltak. A focisták ügyes, technikás
játékkal, veretlenül nyerték a versenyt. Az
elsősegélyiiyújtó csapat az elérhető 100 pont-
ból 94-et szerzett, és az első helyezettől is
mindössze 3 ponttal elmaradva lett 4-dik. A
futó-usapatmik 6. lett. Ezzel az egyenletes jó
teljesítinénnyel az összesített versenyben
iskoláiik a II. helyet szerezte meg.
A versenyek mellett izgalmas mentő- és tűz-
oltó bemutatót is láthattuiik..
A 12 kisorsolt szerencsés gyermek (közöttük
ketten a mi lányaink) mentőhelikopterröl
csodálhatta a tájat.

FELHÍVÁS !

A pilisborosjenői Polgárőr Egyesület
tagfelvételt hirdet.

Jelentkezhet minden olyan felnőtt korü
helyi lakos, aki a felvételi feltételekiiek
megfelel, vállalja az alapszabályban foglaltak
betartását és a tagsággal járó feladatok
öiikéntes ellátását. Jelenleg három fő
felvételére kerülhet sor.

Feltételek: - helyi illetőség
- betöltött 18. életév
- büntetlen előélet

- büntetöeljárás nem íblyik
ellene

- egészségügyi alkalmasság

Jelenfkeziii lehet a 336 - 247 -es telefonon
vagy a Körzeti Megbizotti Irodában

Mózes Józsefnél. ( Budai út 13.)
Páliiikás Miklós elnök

Lakatos vagy mech. műszerész szak-
munkást felveszek! 336-080



-észesei vagyunk, megnézzük mi
lesz amiak a vége, ha továbbra is
.gy meg úgy csinálunk, de ki-
;aláljuk azt is, mit csmáljmik
násképp, hogy ne úgy legyen. A
/arangyolás tehát nem azt jelenti,
logy 800 nap alatt a Föld körül
iVartburggal, hanem, hogy m'eg-
;sókoljuk a békát, s királykis-
isszony (hímeknek) illetve királyfi
nőstényeknek) válik belőle,
ikikkel azért remélhetőleg össze-
lasonlíthatatlanul jobb lesz
;sókolódzni, mint a varanggyal.
\ kömyezetvédelemnel foglalkozó
cönyvek általában az alapelvek
efektetésével szoktak kezdődui, de
ilozófiai megokolással csak kevés
mzülük, A mi kiindulópoiitmik
egyen az a tétel, miszerint
étezésüiik egyetleu eleme sem
üggetlen tölünk. Emiek a gondo-
atnak fizikai vonatkozását mára

aindnyájan saját bőrüiikön érez-
íik, hiszen például amikor Nyevro-
;m Sztyepanovics Buher a cser-
lobili eröiiiű botkonnmyát alko-

holosaii befolyásolt állapotában
sajnálatosan véletlenül atombomba
állásba fordította, akkor mindnyá-
jan igeiicsak idegesek lettünk.
Alapelvünk azonban eimél tovább-
megy, kimondja, hogy aini a világ-
nak ezen meg azon a pontján
történik, legyen az épp egy véres
háborúskodás, de lehet az is,
amikor Hui Chi kínai
kerékpárpedálszerelő jobbkezébe
törii az orrát és így károiiikodik:"
Váng tá páii ", az mind valahogyan
számoinra is jelentőséggel bír.
Jézus hogyan emelhette a szeretetet
tanai csúcsára, a hindu hogyan hi-
het leUceink végsősoron együvétar-
tozásábaii, a buddhista gondolhat-
ja-e, hogy ez az egész világunk
csupáu tudatunk tennéke, ha nem
tartaná mindegyik úgy, hogy min-
deii inindermel összefügg.
Efféle nagy elveket kell le-
vezetnünk majd varangyolásamk
során a inindennapi élet jelen-
ségeire. Mert ugyebár mi mindnyá-
jan mmdeimapi életet élünk, mind-.

nyájan betegítjük a Természetet, a
tehetősebb talán mtenzívebben, de
ők kevesebbek, a szegényebb
kevésbé, de sokan vannak, ebben
tehát iie legyen köztünk különbség:
ahogy megszületlmk ináris ter-
meljük nejlonbacsvarva az örökké-
valóságnak csodálatos és megis-
mételhetetlen kakijainkat, és
halálunk után is a krematóriumból
egy szép adag széndioxiddal
csökkentjük utódaink esélyeit,
vagy néhány deszkával siettetjük az
utolsó erdőmaradványok
kimúlását. Teimi csak e két pont
közt lehet valamit.
A Varangyolások megpróbálják
inajd felhívni a figyeünet néhány
veszélyre, adnak hasznos és ne-
hezen kivitelezhetö taiiácsokat,
megrettentenek, de talán spórolnak
is neküiik és utódamknak egy kis
pénzniagot, meg egy kisjövendőt.

Körtvélyesi Tibor
Szentesi Zsuzsanna

A szervezésben és a lebonyo-
lításban a polgárőrseg segített.
Köszönjük miuden résztvevö és támo-
gató segitségét.

Talán nem kis részben a lelkes

mmika láttánkaptuiik igazan öiizetlen
segitséget Kohalmi István , Ezüstíie-
gyi úü lakótársunktól. Térítésmente-
sen rendelkezésüiikre bocsátotta két
muiikagépét több uapon keresztül. Igy
sikeriilt ismét reudbe rakiimik a régi
szemétbányát, a Kálvária kömyékét és
végre egy régi célmilí is megvalósult.
Kitisztítottuk a Kevélyhegyi út mellet-
ti forrásmedret. Sajnos, a forrást még
nem tudtuk feltárni. A szennyezés
mértékére jelleiiizö, hogy negyven fu-
vamyi hulladékot szállítottmik el, ami
több mint 300 m3.

Remélein, a köruyékbeliek
nem aimak örülnek, hogy ismét van
szabad szemétlerakóliely, hanem an-
nak, hogy a körayezetükben megszűiit
egy fertőző góc. Kérem, segítseiiek ab-
ban, hogy a rend iie csak ideiglenes
legyen.

A szállítójánnűveket Trunk
Zsolt helyi fuvarozó biztosította szá-
muiikra, szinte jelképes összegért.
Kőhahni és Tmiik urak további segít-
séget ígértek többek között a leendő
játszótér tereprendezési muiikáihoz is.
Biztos vagyok abban, hogy ennek a
lehetőségnek a kihasziiálása nem raj-
tukmúlikmajd.

Köszöuet mindkettöjüknek,
remélve, hogy példájuk követőkre talál
majd.

Páliiikás Miklós

Sürgősen eladó!
Családi okok miatt áron alul
eladó panorámás 204 négy-
szögöles hétvégi telek, 45 m
alapterületű cseh faházzal,
gyümölcsössel. Villaiiy, víz
(fúrt kút) van.
2097 Pilisborosjenő, Barack
köz 2423 hrsz.
Irányára: 1. 500. 000. - Ft;
Napközben érdeklödni lehet:

06-1-464-2589

Kárpótlásijegyet vásárolok
magas áron pilisborosjenöi,

vagy ürömi állandó
lakosoktól.

KovácsPéterll37
Budapest, Katona J. u..25.

Telefon.06-1-131-4285;
vagy 06-30-406-202;

Hirdetés!
o csatomarendszerek rákötése

az épülő csatomahálózatra,
földmunkával;
víz-, gáz-, központifűtés sze-
relés, tervezéssel, igény sze-
rint vassal, rézzel, műanyag-
gal;

c kéinénybélelés,
kéményépítés;

o lakatosmuiikák, keritések,
kapuk stb.

. melegvízellátók kiegészítése
napkollektorral;

Kedvező árak, gyors kivitelezés!
Kérjen iiigyeiies, számítógépes
ajánlatot!

Cím: Guba József
2097 Pilisborosjenő, Szt. Donát

u. 29. (Szőlő u. 39.)
Tel. : (06-26) 337-276;

Júniusi orvosi ügyelet

Ol.Dr.KovácsL.
02. Dr. Kovács L.
03.Dr.KovácsGy.
04. Dr.Péterffy L
05.Dr.Komos J.
Oő.Dr. VeneszI.

07. Dr. PéterffyL
OS.Dr.Péterffy L
09.Dr.Komos J.
lO. Dr. Kovács L.

Dr. Kovács György
Dr. Veiiesz Ilona
Dr. Komos József

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

ll. Dr. VeneszL
12.Dr.Péterffy L
13.Dr.Komios J.

14.Dr.Meggyesi
15.Dr.Meggyesi
lő.Dr.Meggyesi
17. Dr. KovácsL.
IS.Dr.VeneszI.
19.Dr.KonnosJ.

20. Dr. PéterffyL

21.Dr.KormosJ.
22. Dr. Konnos J.

23. Dr. KormosJ.
24.Dr.Kovács L.
25. Dr.PéterfEyL
26.Dr.Konnos J.
27.Dr.Venesz I.
28.Dr.Kovács L.
29. Dr. Kovács L.

SO.Dr.Kovács L.

Üröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Üröm, Doktor u. 21. 350-224

Üröm, Dózsa Gy. 18. 350-162
Pbj., Rózsau. 8. 336-900
Üröm, Honvéd u. 24. 350-297

c' Alapftotta: az Önkormányzat KépvÍselo Testülete
Felelős kiadó'; Szegedi Róbsrt poigármester

Feleló's szerkesztő: Gyetvai Agota
A szerkssztosén cirm: 2097 Pilisborosjeno F5 u. 16.

Tfc 06. 26. 336. 028. Fax: 06. 28. 336. 313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Petho Kft.
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Pilisborosjenö önkormányzat
képviselötestületének

I határozataiból
: 16/1996. ffl. 21. sz. B^TÁROZAT
;Felhatahnazza a polgánnestert a szerződés elökészítésére a VEKTOR
:Rt. -vel. (Allami tulajdon privatizációjából az önkormányzatot illető
:rész visszaszeizése ügyében!)

:17/1996. IV. 18. sz. HATÁROZAT
;Hozzajárul a WESTEL 900 GSM bázisállomás elhelyezéséhez, a
:szeimyvíztisztító telep területén.

: 19/1996. IV. 18. sz. HATÁROZAT
:A közműfejlesztési hozzájárulás díjait az alábbiak szerint módosítja,

^1996. május 1-től:
^víz és elektromos hálózat (lakóövezet) 20/e/Ft
^ (üdülőövezet) 25/e/Ft
:gázhálózat 80/e/Ft

Í23/1996. V. 02. sz. HATÁROZAT
:Egyszemélyi vezetőnek megbízza Martou Fereucet a csatomahálózat:

^beruházás irányítására.

Í25/1996. V. 09. sz. HATÁROZAT
^Hozzájáml a haiigszeres zeneoktatás magániskola fonnában való
:működtetéshez, és elfogadja ehhez a közoktatási megállapodás:
:tervezetet.

;26/1996. V. 09. sz. HATÁROZAT
^A Pilisborosjenő Díszpolgára Cím adományozására a bizottságot

létrehozza, elnöknek Szántó Máriát bízza meg.

:27/1996. VI. ll. ~ sz. HATÁROZAT

^Tudomásul veszi, hogy a Csatomamű Társulat az érdekeltségi
^egységek maximumára (1020 +331) biztosítsou kedvezményes;
^lakossági hitelfelvételi lehetőséget.

:28/1996. VI. 25. sz. HATÁROZAT
:Hozzajáml, hogy a Posta Bank Rt. -nél tartós betétként kezelt 12
:millió, azaz tizenkettő millió forint a csatornahálózat építésére
felhasziiálásra keriiljön.

s'

Weindorfer feierten ihren

Kirchtag in Steinheim am Albuch

Die Offizielle einladung, von meinem Amtskollegen
Bürgermeis+er Herr Die+er Eisele zu den Weindorfer
Kul+urtagen am 15, und lóJuni 1996 in Steinheim am
Albuch, habe ich mit freude angenommen. Die
Kulturtagen waren noch mi+ dem Gedenken an die
Vertreibung vor 50 Jahren, Kirchweihfeier,
Heinna+treffen, Besich+igung der Heima+stuben
verbunden,

Das Programm en+hal+et unter anderen eine
Ma+inee und Empfang in der Musikschule am
Samstag den 15. 06, 1996.
Die BegrüBung wurde von Vorsi+zenden des
Komi+ees der Heima+ortsgemeinschaf+ der
Weindorfer Herr Alfons Bauer ge+roffen,
Die GruBworte der Ehrenngáste von : Bürgermeis+er

A Missziós Ház új szolgáltatásai

A nehéz gazdasági körülmények 1996-ban igen szűkre szabták
az intézmények, így a Missziós Ház költségvetését is.
A hiányok enylutésére új bevételi források kialakításával
próbálkozunk.
Kérjük Pilisborosjenő lakosait, hogy segítsék a
próbálkozásokat azzal, hogy igénybe veszik a Ház nyújtotta
bővülő szolgáltatásainkat.
Fő profíluik és elsődleges feladatunk továbbra is az idős,
rászomlt személyek életének könnyítése. Kérjük, forduljanak
bizaloinmal hozzánk, ha ömnaguknak vagy családtagjaiknak
segítségére lehetünk. Ezen felül vállalnánk gyermekinegőrzést,
külön teremben, szakképzett gondozónői felügyelettel.
Természetesen, ez nem hasonlítható össze egy óvodai, vagy
bölcsődei ellátással, de ha valakinek olyan dolga akad, aini
kicsi gyereket cipelve nehezen megoldható, 1-1 órára szívesen
elvállaljuk a gyerek (gyerekek) felügyeletét. Ezévtől bérbe
adjiik hétvégi rendezvényekre a tenneinket, kisebb esküvőkre,
összejövetelekre, előadások megtartására. Szeretnénk használt
ruliákból alkalmankénti ámsítást rendezni, 20-50 Ft-os
jelképes összegért. Ezzel egyidejűleg kérjük, hogv' akinek
felesleges, vagy meguiit ruliái, cipői, bútordarabjai vannak,
azok juttassák ezeket el hozzánk, hiszen lehet, hogy más még
hasziiálni tudja. A szolgáltatásokról, valanúnt ezek
díjszabásairól további felvilágosítás: hétköznap 8-16-ig a
Missziós Házbau, személyesen Pilisborosjenő, Iskola u. 2.,
telefonona336-094-es számon, ill. este Rafai Józsefhé
336-001. Még egyfajta segítségnyújtást tervezünk fíatal szülők
részére. Babarulia és bútor csereberének adnánk helyet, ha erre
igény és jelentkező lenne. Eliliez kérnénk kismamák
jelentkezését. Ezért a tevékenységért ellenszolgáltatást nem
kérünk.

Elöre is köszönjiik közreműködésüket és további jó ötleteíket
örönuuel fogadjuk.

Rafai Józsefné
vezetö

Die+er Eisele, Staatssekre+ár der Regierung Baden-
Würt+emberg und Bürgermeis+er Robert Szegedi,
Es vertön+e eine Fes+ansprache von Professor Dr, Dr.
Cornélius Mayer über der Frage der Erinnerungen an
das kul+urelle leben in Weindorf.

Am Nachmitt-ag wonten wir einen Fes+gottesdienst
mi+ prof, Dr, Dr, Mayer+eil. Danach um 18 UhrTreffen
der Weindorfer 50 Jahre nach der Vertreibung mi+
Musik- und Gesangsdarbie+ungen, Ausklang mit
Tanz,
Es wirk+en aus Weindorf die Küns+lerfamilie:

Margit Kincses, György, Borbála und Gábor
Selmeczi; der Singkreis des Deutschclub
Pilisborosjenő/Weindorf mi+ der lei+ung Maria Gröschl
mit.

Von den einzelnen Programmpunk+en werden wir in
der náchs+en Nummer der Weindorfer Bo+e
nachrich+en.

Robert Szegedi

A Római Katolikus Egyházközségjúlius havi hírei

02. Mária látogatása Erzsébetnél
(Sariós Boldogasszony)
03. Szt. Tamás apostol
"Sebeid Tainással látnom nem lehet,
Mégis ístenemnek vállak tégedet.
Hadd, hogy egyre jobban lünni

tudjalak,
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak."
(Aquinoi Szt. Tamás)

07. Evközi 14. Vasárnap
11. Benedek, Európa védőszentje
14. Evközi 15. Vasárnap
"Ott, ahol az igazságosság még nem
valósult meg, a keresztény szeretetnek

kell helyébe lépnie. Az evangélium
gyakran beszél a kötelességről. Allandó
feladatunk ez! Törvényekkel sohase
lehet minden szabályozni. Mindig
lesznek előre nem látható esetek,

^ helyzetek. A szeretetre miiidig szükség
lesz: hogy mintegy kijavítsa a törvény
és ajog lúányosságait."
(Holland katekizmus)

16. Kármelhegyi Boldogasszony napja
"A békés, derűs szívű ember mindig
kész a jóra. Akinek szívében béke vaii,
seiiki iránt sem lesz eleve bizalmatlan.

Aki viszont helyet ad szívében a

keserűségnek és a haragnak, mindenki
iránt bizalmatlamiá válik, soha meg nein
találja békéjét, és mások életét is
megkeseríti.
Először tehát önmagad tökéletesítésén
fáradozzál, és csak azután gondolj mások
tökéletesítésére!

Ha azt akarod, hogy elfogadjanak téged, te
is fogadd el a másikat!
Aki megtanult szenvedni, abban nagyobb
lesz a béke. Legyőzi önmagát, fölében
emelkedik a világnak, Krisztus barátja és a
mennyország örököse lesz."
(Kempis Tamás)

21. Evközi 16. Vasárnap
25. Az idősebb Jakab apostol
"Minden isteni és einberi törvény, minden

természettörvény, statisztika és tapasztalat
alapján. lelkiismeretüiik is hangosan azt
lúrdeti: tetteidért te magad vagy felelős!
Személyes felelősség, felelős cselekvés a
társadalom egyik alappillére. Ne akarjuk
kimagyarázm!"
26. Szt. Joakim és Szt. Aiiiia, Szííz Mária
szülei.

28. Evközi 17. Vasárnap
31. Loyolai Szt. Ignác
Örök Ige. Isten egysziilölt Fia! Tauíts meg
hogy minden oda tudjunk adni. Taníts meg

^iA^letí, fuüÜfíVio^ewíi ^USOÍÓMUÍW^I

téged szolgálnom, amint illik: adni és
nem számlálgatni, harcolni és a
sebekkel nem törődni, fáradozni és

pihenést nem keresni, önmagamat adni
és jutalmat nem várni. Elég nekem a
boldogító tudat, hogy szent akaratodat
teljesítettem."
(Loyolai szt. Ignác)

Július!

Sarlós Boldogasszony!
A nap tüze, fénye, ragyogása veszi
köriil a szent Sziizet, ki látogatni indul
idősebb rokonát. Nemcsak látogatni, de
siet segítségére a rászoruló
Erzsébetnek.

Ez az Istennel telitettség, ez a szerény,
de nagy lánggal égő szeretet észreveszi
a beljebb húzódó. haiig nélküli
segélykérést.
Igen, a ma emberéből e fontos és szép
tulajdonság nagyon, nagyon hiányzik.
Pedig, de sok némán tűrö lélek vár
egy-egy mosolyra, egy-egy szerető
szora.

Sarlós Boldogasszony! Taníts meg
bemiüiiket erre az erénvre! Szeressük

embertársainkat, főleg az öregeiiiket!

Jelcntkezcsi lap

AwiUit MO.I. a. Pdi^lwwijeiw, cHiunoitdo. , 996. má^K, iyimáJwft- Az alkotó neve:.
fsü^étettüJí, a^, áUamalafuti í'l. áí a. kMi^laláÁ- f fOO. w^wliiÜja. Címe:

iiwwfhi.é<fet 'l^tueyM iJí. C"jeft, aikali immal. &

kÁpyiMuwéij&k. aikatá-lailiÁL kiáUUá-it leiule^wJs., meltf&4i. - 

Telefoiiszáma:

^^ 'i^ud - ^ ^. ̂ ^. ̂ í ̂ ^.^^^ ̂  ^ Aklámtásra szánt mü- müvek
leírása:.

K.é^JMÍí. íwft^, a. Mell&kelt j.elwiÜíe^é'li. lafW t í996. fM Íii^i Í5-i<f.

f^e^je, lé-i^t Jiüwit-e. uwuu a. {iwUítáAwi,. Igényelt tárolóberendezés, sziikséges teriilet
nagysaga:.

7^7 K.ttÜwiíLii. Kiysüiá^ Heaéliiei-i:
isvua

iV VvVvVvV

A Polgárőrség kísérletijelleggel beindítja
DISZPÉCSER SZOLGÁLATÁT
minden hétköznap 16 - 18 óráig

a Budai út 13. (336-247) alatt a körzeti megbízott
irodájában.

Várjuk a közérdekű lakossági bejelentéseket,
javaslatokat és kérdéseikre szívesen válaszoluiik.

Kérem szíveskedjék a jelentkezési lapot a Míívelődési Házban.
vagy a Polgániiesteri Hivatalban leadiii!

^^^$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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^-

FE L HÍVÁ S!

Kérüuk minden lakost. hogy közös érdekből,

^
^
^
^

^ és az allergiás panaszok miatt szenvedők érdekében. ^

Pálinkás Miklós
a Polgárőrség elnöke

^
<
^
^
^
^-
^-
^
^

irtsa a

PARLAGFÜVET,
aholéri!

Köszönjük. hogy segíti munkáiikat:
a Képviseldtcstület

Környezetvédelmi Bizottsága

^
^
^
^
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^
^

^-
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^Á IN S MIKLÖS KÉ VFS

Miröl szeretiiél beszélni, mit üélsz a jelen
piUanatbanfontosnak?

Elég sokat gondolkodtam azon, melyek azok
a dolgok, amelyek eddig az újságban nem
jelentek meg, de bizonyos témákat meg elég
nehéz kikerülni. Azt hiszem az utóbbi idöben
elég sok olyasmi is a nyilvánosságra került,
ainiről eddig hallgattiuik. Ügy vélem ez annak
a következinénye, hogy az utolsó választásou
bekerült néhány olyan ember a testűletbe, aki
koinolyan gondolja azt, hogy a közösségért tesz
is valamit. Nagyon megkeverte az állóvizet az
elöttünk álló nagy feladat, a csatoniamű
épitése. Eimek előkészítése és megszervezése
rendkívíili euergiákat kötött és köt le a mai
napig. Azt lúszem most talán eljutottmik oda,
hogy megnyugtató mederbe került a kivitelezés,
és eiuiek során száinos olyaii dolog keriilt a
felszüire, ami taláii más körülmények között fel
sem tíínt volna. Száintalan olyaii téma van, ami
már régóta foglalkoztat miudaimyiuukat. Mi
már olyan helyzetbe keríiltíüik, amikor igazán
jó megoldást már nem lehetett hoziii, és ma
sem lehet. Csak abbaii reménykedhetüiik, hogy
az idő majd választ ad a kérdéseüikre. Aztáu
majd a tanulságokat le lehet voimi és ügyelünk
arra, hogy a tanulópéiiz ne legyen emiyire sok.

Fontosnak érzem, hogy érződjék ebben a
beszélgetésben az, hogy bár én nem vagyok itt
született, tősgyökeres pilisborosjenői, emiek
ellenére szeretem és ismerem ezt a falut. Taláii

uéha jobbaii és alaposabban miut néhány lakó,
aki itt született. Az utóbbi idökben ide
települőkiiél pedig biztosan, hiszeu sajuos ők
egyenlöre még csak lakuak náluiik. Napi
munkájuk mellett ők még csak az iitak állapotat
ismenk és egyéb felületes beuyomások érik
őket. Bizom abbaii, hogy ez változiü fog, hiszeu
aimak idején én is ebbe a kategóriába
tartoztam. Egészen az utóbbi ideig, egészen
poutosau a választásokig. Akkor végül
beleestem a saját csapdámba, ugyanis rá
akíirtuk beszélni a Kovacs Gyurit, hogy
induljon u választásokon, és az ö egyik feltétele
az volt. hogy képviselőkéut támogassuk azt a
programot amit célul tűztmik ki. Azóta ezeu a"
kéuyszerpályán" mozgok, núvel én nem
szeretek félig elvégeziii valamit, ez jóval több
munkát igényel, mint én azt az elejéu hittein.
Sok a muiika aiuiak ellenére, hogy kívtilről uein
látszik mert a falu vezetöi közül iiéháuyau
sportnyelven szólva "alibifocit" játszanak.
Tehát ott van, de ha hozzá kerül a labda, akkor
gyorsau tovább passzolja de igazan nem
törekszik arra, hogy helyzetbe kerüljön, a
sólrúgásról uem is beszélve.

Igy végíil is csak visszakanyarodtuuk ;i
vesszöpuripámhoz. Ugy gondolom az
öukonnáuyzati muiika csakis csapatmimka
lehet. Emiatt vaii sajuos a legtöbb ütközésem a
kömyezeteminel, legyen az vezetö, vagy bárki a
faluból. Nem tudom elfogadni azt, hogy
egyszemélybeu - jószándéktól vezérelve -
muradéktalanul jó döntéseket lehet hoziii.
Ugyanis ez ellentmoud azokiiak a
játékszabályoknak, amik jelenleg érvénybeu
vaimak. Szeretuém ha az én álláspontom is
érvényesülne az elkövetkezendő időkben, a falu
elött álló feladatok inegoldásánál. A jövőben

feltétlenűl figyelembe kell veiuiünk tágabb
kömyezetíüik változásait, tudnmil: kell milyen
veszélyek fenyegetik érdekeiiiket, milyen bajra,
gondra kell orvosságot találni. Egyértelmű,
hogy a gazdasági helyzet nem túl rózsás. Ebből
száinmikra nyilvánvaló tény kell legyen, hogy
az állami péiizekre egyre kevésbé lehet
számitani és azok nagysága is csökken. A
felmerülö feladatok elvégzését egyre iiikább
saját anyagi lehetöségüiik nagysága határozza
meg. Az pedig nem egy új keletű igazság, hogy
"több szem - többet lát", tehát mindeiikinek
lehetnek ötletei, több embernek több
kapcsolata van. Egy faluközösség akkor
igazából életképes, ha vannak bemie kisebb
közösségek, és ezek a kis közösségek
szándékaiból alakul ki a közös cél. ainit

sokféleképpen lehet támogatni, segíteni,
sikerre vinni. Ha pedig több ember vállal
feladatokat, egy eiüben-e kevesebb jut és nem
áll femi amiak a veszélye, hogy megkeseredve
belefárad és abbahagyja, mint azt sajnos sokan
megtették.

Mégis, akkor szerintedmi áll elffttünk?

Hát a csatomázásban nyakig benne
vagyi iiik. A uehézségek elleuére meg-

gyöződésem, hogy ezt meg kell csinálni, ha
törik, ha szakad. Tudni kell, hogy nem az utolsó
pillanatban vagyuiik, hanem az utolsó pillanat
után. Ez a csatomázás egyúttal több dologra is
alkalmas. Elsősorbau az emberekiiek rá kell
jömiiük arra, hogy az eddigi körülményeknél
lehet még rosszabbakat is teremteni. Ugyanis a
csatoniázás iniatt az összes utca fel lesz túrva,
mindenki bukdácsol majd a kátyúkban és
mindeiiki morogui fog. Mindezekiiek lehet
némi igazságtartalma, de itt ásni fogják a
csatomát, nem pedig fúnü. Tanulság az lehet,
hogy rendbe kell hoziü az utakat, vigyázni kell
rajuk, híszeu több közinűépités már nem lesz, a
felszíni vízelvezetést szabályozni kell. Tehát
kialakíthatjuk a saját élettúik megkömiyítésére
a falu arculatát. Aki ineredekebb részen lakik,
az tudja meimyire fontos a víz elvezetése az
árokig, hogy ue kelljen hatalmas kátyúkat
átugrálni egy nagyobb esö után. Attól nem kell
félni, hogy nem lesz teeudő a faluban.
Remélem ezek már mindenJkinek fontos íigyek
lesznek, hiszen hátrányait és előnyeit
mindaiinyian érezzük. Esély a feladat
elvégzésére van, hiszen beadtiiiik egy
pályázatot a felsziui vízelvezetés megoldására,
aini szilárd útbiirkolat készitéséből és mellette
árokrendszer építéséböl áll. Akkor, ha ezek a
közterületek kósztiluek, teljes joggal kérhetjük
szainon ii lakóktól saját portájuk állapotát.
Legyenek a telkek rendben olyan szinten, hogy
ne zavarja a szoinszédot, a kaszálatlau temletek
gyommagvai ne boldogítsanak seiikit. Ezek
után a szamoiikérés is következetesebb lesz

reményeim szennt.

BÍT. hatimk abhuii, hugy a jogok és
köteles.fégek "hannóniája" létreji)n ?

Igen, elkezdödött egy ilyen folyamat. Biztos
nem nekem kellene mondani, de tény, hogy
ebben nagy feladatot vállal a polgárőrség,
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bizony olykor jelentös indulatokat kiváltva. De
nekem az a meggyőződéseni, hogy a károk
helyreállításának költségeit elsősorbaii a
károkozónak kell viselni. Nem hiszem, hogy
egyedül vagyok e2zel a véleményeinmel. Nem
lehet folytatni azt a gyakorlatot, hogy az
útszélre dobált szemetet önkéutesek gyüjtsék
össze, a föld állapota a szennyviz hatására
kritikáii aluli. és felelős rúncs. Azoktól kell

begyűjteni emiek az árát, akik ezeket az
állapotokat elöidézik. Hosszú küzdelein után
községi-felügyelője van a falunak. Valószíiiűleg
nem fogják szeretni azok, akik nem tartják be
az együttélés szabályait. De remélem a többség
az előnyökkel szembesül majd. Most már a
Hivatal szabálysértési eljárasokat indít a
bejelentések alapján azokkal szembeu, akilc
megsértik a rendet. Bízoin abbaii, hogy ez a
folyamat nem torpan meg, , és a
képviselőtestületek a jövőben inár
tennészetesnek érzik, hogy a
többség akaratát nem sértíieti a fegyelinezetlen
kisebbség. Mi a jelenlegi bírságolások miatti
felháborodásokkal szemben azok pártján
állunk, akik azért háborognak, mert csupa
szeinét az árokpart, mert a kitakarított
patabnederben másnap szemetes zsákok
vaimak, és ezt nem külső emberek dobják oda,
hanem falubeliek. A konténerek mellett álló
szeméthegyek miatti felháborodásra kell
figyelni, szemben a megbüntetettek
méltatlaiikodásával. Következetesen kell
képvisehii ezt az irányvonalat és akkor majd
lassan eredinény is várható. Meggyözödésem,
hogy a jóérzésű embereket - szerintein ők
vamiak többségben - fel kell bosszantaui
alilioz, hogy inerjék vállalui azt, hogy
érvényesítsék az igazukat. Nem az a cél, hogy
szomszédok veszekedjeuek, mert bizonyos
dolgokat eltűr mindeiiki, hanem, hogy a
tűréshatáron túli dolgok elintézési módját
megtaláljuk. Pauaszt lehessen teuni, és a
panaszt kivizsgálják. Ameimyiben ez
megalapozott, akkor üitézkedjeuek úgy, hogy a
panasz oka megszíinjön, a kár akár bírságolás
árán megtériiljön. Es az ezzel járó
konfliktusokat ne a polgár vállalja. Ezért
szeretnéiik ha a Hivatal ebben partner leime.
Nem azt várja el egyikünk sem, hogy hiba
nélkül dolgozzon, hanem lehetöségeihez képest
maximális eröfeszitést tegyen ezekért a
célokért. Tudjuk ez nem kevés, hiszen a
lehetöségek ezen a területen sem kedvezőek.
Remélhetőleg sikerül ezeket a lehetöséget
átgondolt szervezéssel növelni. Miiid a
határozatok hozatalakor, mind a végrehajtáskor
következetes nnuikamegosztásra van sztlkség a
képviselötestület és a Hivatal között, szerintem
ez az előrelépés kulcsa. A képviselök választott
testületet alkotnak, ebből következően
időbeosztásuk, üléseik száma is tükrözi azt,
hogy emellett munkájukban is helyt kell
állniuk. Jó vagy rossz mmikajuk
uagymértékben függ a hivatal döntés-elökészítő
és végrehajtó munkájától. Ketten együtt
jelenítik meg az Oiikormányzatot a falu
számára. Azt hiszem ennek az
együttműködésnek a megszervezése a
legfontosabb feladat jelenleg, inert ez a
hatékouyság záloga. ( Folyt. a köv. oldalon)

Képviselö-fánk...(folyt. az. előző oldalról)
Epp elég energiát emészt fel a különböző
problémák megismerése a iiiegfelelő döiitések
kialakítása. Ezek számtalaiiszor hosszú viták
eredményeképp születnek meg de ez így van
rendjén, azért ülünk ott kilenc plusz egy fővel.
De azt tudni kell ez a testület a döntéseiért
vállalja a felelősséget. A végrehajtás
minőségéért nem. Viszont jó dolgok akkor
szíiletaek ha mindkét oldaljól működik. Sajnos
a régmúlt idők rosszul sikerült döntései még
most is érzékeltetik hatásukat. Ezekkel sajnos
nmcs mit kezdeni. Itt már kényszerpályán
mozognak a dolgok és csak rossz döntéseket
lehet hoziú. Uyen ügy számoinra az iskola ügye.
Ebből tanulságokat lehet levoimi a jövőre
nézve, de jó megoldást kitalálni már lehetetlen
ajelenlegi helyzetben.

Személy szermt én sajnálom, hogy a mi
mmikánkról igen keveset tud a falu közössége,
hiszen az újság is csak nagyon szűk
lehetöségekkel rendelkezik, és a havoiikénti
megjelenés seiiuniképpen nem képes követiü az
események menetét. De legalább megemlíti a
gondokat, és bízzuk a lakóra, hogy vajou
többre kíváncsi, vagy megelégszik emiyivel.
Azért a tájékoztatás eröfeszítéseit követnie kell
a tájékoztatott erőfeszítéseinek is.

Közel másfél éve dolgowl. KialakuU már
henned valami errol afeladatról ?

Igen, de azt hiszem meglehetösen vegyesek
ezek a benyomások. Elsősorban azt
tapasztaltain, hogy van az emberekiiek egy
része aki mozgósítható egyes feladatra,
alkalmanként. Nagyou keveseii vaimak viszont
olymok, akik saját akaratukból állnak oda, ahol
a feladatok megoldását befolyásolni lehet.
Ezekre az einberekre, akik ezt vállalják miiidig
aránytalanul nagy teher rakódik. Egyszerre
háml rájuk a szervezés és a végrehajtás külön-
külön is nehéz feladata. A feladatoklioz képest
roppant kicsi azok száma, akik magára
vállalják ezeket a teeudőket. Viszonylag
elfogadható az a csoport, aki egyes dolgokat
vállal fel és azt lelkiismeretesen véghezviszi.
Aránytalaiiul nagy az a réteg, aki viszout uem
törődik seiiuiiivel. Azokról meg nem is kívánok
beszéhü, akik még elleuségesen állnak hozzá
eliliez a muiikához.

Két dolog ad erőt szamomra. Elsősorban a

család, mert ők elfogadják ezt a muiikát, és az
ehhez szükséges időt saját munkájukkal
biztosítják. Másodsorban azok a visszajelzések
amik azért abban erősítenek meg, hogy érdemes
dolgozni a közösségért. Ha látom a
szomszédomban a viragládákat, amelyek
túlélték a vandál pusztításokat és mostjó rájuk
néziu. Végiguézve az utakou egyre több a szép
porta, egyre többen érzik azt, hogy felelősek a
köruyezetükért. Ez valamilyen szinteu
biztosíték a jövöre nézve. Biztositék arra, hogy
az emberek egyre igényesebbek a köriilöttíik
lévö világgal szembeu.

Tudod én nagyon szeretem az állatokat, de
vau egy pár olyau, is amelyeket nem szívlelek,
Nem szeretem például a verebet. De uagyon
tisztelem a következőkért: mindent megtesz a
fajtája femitartásáért, de soha nem okoz kárt a
saját fajtájának

Megfontolandó tiilajdmi. 'iág, ugyanakkor jó
végsw is. Köszöiwm a heszélgetést. M. F.

Varangyolások II.
Enyém a vár, tied a lekvár!

Környezetvédelemmel kapcsolatban gyak-
ran hallható ma egy különös, kissé
ellentmondásos szókapcsolat: "fenntart-
ható fejlődés". Erős a gyanúm, hogy ezt a
kifejezést azok találták ki és használják,
akik folyamatosan végzik a környe-
zetvédelemre szoruló tevékenységeket.
Eredetileg ez így hangozhatott: "fenn-
tartható élet". A világ egyik legkép-
telenebb dolga, hogy a környezet-
védelemben épp azok tudnának a
leghatékonyabbak lenni, akik ártalmasok a
környezetre. Ezt az ellentmondást lüdalja
át nagyszeröen a "fenntartliató fejlődés"
szlogenje. Hiszen ezt sugallja alapelvként:
fejlődni márpedig kell. De sajnos az
anyagi fejlődés öntörvényíí folyamat.
megvalósítja az ember minden titkos
vágyát, s mivel a titkos vágyak sokak és
erösek, a fenntartható fejlődés elsősorban a
titkos vágyakat tartja fenn. Javasolok hát
jobb szlogeneket: "megtartandó élet. uralt
fejlödés".
Vegyiiiik egy példát. Tuduiik az
energiatakarékos ún. kompakt izzókról.
Elettartamuk 8-szoros, fogyasztásuk
ötödannyi mint a hagyományos izzóké.
Aruk azonban majdnem annyival maga-
sabb, mint amennyit megtakaríthatunk
velük. A fenntartható fejlődésben mindez
csak piaci kérdés.
Pilisborosjenőn is vannak a fenntartható
fejlődésre utaló nyomok. Ainint tapasz-
taljuk, elindult a csatornaépítés. Ennek
hasznához, sűrgős szükségességéhez,
környezetbarátságához kétség nem fér.
Mégis, hogy elkészíilhessen, a földből ki
fognak bújni riit szörnyalakok. meg fog
jelenni ezer idegeu, ezer újabb gond. Az
első piros-fehércsíkos, zsiráfnyakú,
távhomorúpofájú vaskacat már ott
toruyosodik völgyiüik mélyén, és ahogy

Főzőverseny a Kövesbérci
tisztáson

Borongós vasámap délelöttre ébredttüik 1996.
júmus 30-áu. Pilisborosjeuőn esö is hullott.
Mindezek a baljóslatú elöjelek uem vették el
15 család közreműködöi kedvét attói, hogy a
családi vasarnap keretébeii ínegrer. dezett
főzőversenyeii részt vegyenek. Benépesült az
erdő tisztása. Hainar felszallt az ámló tustjsl. A
j ól előkészített auyagok, a verseny titkosságát
is elősegítve, elkíilönített főzőhelyeken a
bográcsokba, vagy egyéb szerkezetekre
kerültek szigorú techiiológiai fegyelmet
követve. Aki úgy déltájban a kövesbérci
erdőben sétált, azt ingerelték az illategyveleget

közvetíti a managerek fejlődésigényeit,
úgy vonz majd magaköré egyre utakat,
gyárakat. Emberek! Nem érzitek ezt az
izgatott mocorgást körülöttünk, ahogy
közelítenek vascsápos munkagépek,
elektromos ganajtúrók, s miegyebek?
Aztán még megeshet az is, hogy egy szép
napon (még ma? -gyorsan nézz ki az
ablakon!) felépül a Borosjenői "Díznilend"
(Kovács György szakszava az Urömi
leágazásnál épült lakhatatlantelepre). Ez
lesz a tényleges faluközpont, lúszen a papi
földekre néz talán a legtöbb ház. Ezek az
új házak minden ízükben ismertek lesznek
számunkra, hiszen minden téglát, minden
zsák cementet büszkén bemutatnak majd
nekünk, iniközben az orrunk előtt
szállítják őket oda fel. Ainikor majd
kintmarad a sittszemét, s kimarad a víz, a

gáz, meg a gyerek az iskolából, mert uem
fér be. szídhatjuk jólismert háziször-
nyeiiiket: Ocsmánypalotásékat, Gányékat,
Undorvárékat. Köpedelempagodásékat,
Rúttetöséket, ' Garázsházúékat. Kocka-
lakiékat, Betonbaiékat, Fűtfátlankáékat,

no és Enyémavártiedalekvárékat. igy fog
festeni a helyi fenntartott fejlődés.
De milyen lenne az uralt fejlődés? Az "azt
épít, amit akar" helyett az "ezen és ezen
korlátok közt úgy épít. ahogy neki és a
többinek is tetszik". Hozzáértők tervezte,
lakosságzsűrizte tájbaillő utcaképek;
pontosan rögzített feltételek és
követelmények; fokozatos, átgondolt
építkezések; külön utak, szállítási
időszakok; állandó ellenőrzés, az előírások
betartatása.
Az biztos, a kocka el van vetve. A kérdés,
hogy betoiikocka műanyagasztalon, vagy
fakocka füvöii.

Körtvélyesi Tibor

hozó fuvallatok.

Pontosan 13 órakor az öttagú bíráló bizottság
elkezdte mmikáját és döntött.
A hel ezések:
I. Zsitnyányi Attila (halászlé, sült harcsa)
II, Kiss Béla , Papp és Király család (
vásárhelyi paprikás)
DI. Zelei István (malac nyársra húzva)
IV. V. Kibédi család (borsos tokány, lángos);
Tóth Lajos (székelykáposzta)
VI. Csobán Ferenc
VII. Zsíros Attila (galambleves)
Gycrckbogrács: Galambos Levente,
Galaínbos Gergö, Bereczki Aiiti, Bereczki
Zsolti és Vizliányó Csaba (tojásos lecsó).

Köszönjük a résztvevőkiiek az élményt. A
sikerhez miuden jót kívánunk. Reméljük
jövőre inások is nehezítik részvételükkel a
jelen győztesek helyezését.

Bíráló tag.
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A mai vüágban bánnihez is kezd az
5:ember, szembetalálja magát a kériel-
<':hetetlen igazsággal: pénz nélkül a legjobb
:>szándékú dolog is kudarcra van ítélve.

A mi szándékuiik - reméljük Onök is
:>jónak és követendőnek ítélik meg - egy
^PIHENŐ - JÁTSZÓ - SPORT PARK
^építése leime. Megoldhatná a kisgyer-
^mekes édesanyák gondját, mert itt
::nyugodtan elengedhetnék a piciket, nincs
;>autó, gazdátlaii kutya, árok szóval olyasmi
<amitől félteni kell folyton őket, Lehetne
sbeszélgetm, ismerkedm szülőnek gye-
>reknek egyaránt. Később játékokat
. ;építhetüiili: és ha a környezetet beültetjűk
;;fákkal, bokrokkal, virággal és fűvel,
':;kelleme. s körüknényeket teremthetünk
<mindeiikmek. A sport és mozgás-

;ginjiiiiuuuuijuuüuuiJn!/uuuuuuuuijnuu

§ Zsitnyányi Attila
g okl. épttletgépész. mérnök

külső gézvezeték és új
csatlíikozóvezeték tervezése.

Családi és társasházak ipari épületek
vizellátásának, csatornázásának
közműrevaló rákötéssel együtt,

gázellátásának központi fíítésének kül-,
5 és beltéri úszómedencék gépészetének,
& ködtelenítésének, valamiiit családi
g házak SPLIT klímáinak tervezése.

g kivitelezésének szervezése.
g Költségvetések és anyagkivonatok

készítése.
Pilisborosjenő. Tölgyfa u. 10.
Tel. -Fax. : (06-26)336-246

Gázkészülékek

javltasa,
karbantartása

felujílása.
garauciával. Q

n Pilisborosjenő, n
Tölgyfa utea

10.
Tel. -Fax.:

06-26-336-246

Hirdetés!
A Pilisborosjenő
Altalános Iskola

pályakezdö óraadó
tanárt keres törtéiielem

tantárgy tanítására.
Jelentkezés: július 17.-

éu, és az ügyeleti
napokon, aug. 1-én és
14. -én 9-12 óráig az

iskolábau.
Papp Józsefué igazgató

Hirdetés!
A Missziós Ház felvételt hirdet személy-

és ebédszállítás lebonyolítására, gép-
kocsival rendelkezők részére.

A munka kb. napi 3-4 órát vesz igénybe.
További iiiformációk: Rafai Józsefné

Missziós Ház, Pilisborosjenő, Iskola u. 2.
Telefou: 336-094.

ill. otthontel. : 336-001;

lehetőségeket pedig a játszőtér mellett
megépítendő sportpálya biztosítaná. Igy
végre pilisborosjenőn szurkolhatnánk sok
sikert aratott kézilabdacsapatunknak. De
amíg mindez megvalósul sok id5 fog
elmúlni.

Bizonyára észlelték már, hogy a lovarda
mögötti területeu már - önzetlen segítség
következményeképpen - megkezdodött a
tereprendezés. A további munkák
elvégzéséhez szükséges pénz meg-
szerzéséhez minden lehetőséget sze-
retnérik megragadni. A fák és bokrok
űltetéséhez támogatást pályáztunk meg és
nyertünk 30. 000 Ft. -ot. Tudjuk nem nagy
összeg, de egy bölcs mondás szerint: olyan
kis pénz mncs, ami nejönnejól !

Ebből kiindulva támadt egy újabb
ötletüiik, ami az Onök támogatását is
igényli. Sajnos a mai világban az egy és
kétforintosok iiikább parányi méretűkkel

jeleskednek, mint értékűkkel. Ezért
kiraknánk a falu különböző pontján -
leginkább boltokban - pénzgyűjtő
dobozokat. Azt az aprópénzt amit
visszakapnak, vagy ha pénztárcájukba
nyúlva a körmük alá szorul a csöpp érme,
kérjük tegyék be ezekbe a dobozokba. Így
az apró pénzek az apró gyerekek
érdekében gyűlnek össze.

Szeretnénk ha ezt az adakozást jó
dolognak tartanák és szándékunkkal
azonosulnának. Továbbá kérjük ha egyéb
ötletük támad, vagy bármüyen módon
segíteni tudnak keressenek meg minket.

Köszönettel:

Dessewffy Erzsébet Patak u 11,
Dér Denisa Szt. Donát 26. ,

Radnóti Agnes JózsefA. u. 12.,
Kahnár Gabriella Templom u. 12.,

Vízhányó Arúkó Patak u. 35..

Hirdetés

csatornarendszerek rákötése az épülő
csatornahálózatra. földmuiikával;
víz-, gáz-, közpoutifíítés szerelés,

tervezéssel. igény szerint vassal. rézzel,
műanyaggal;

kéménybélelés;
kéményépítés;

lakatosmmikák. kerítések. kapiA stb.

melegvízellátók kiegészítése
napkollektorral;

Kedvező árak, gyors kivitelezés!
Kérjen ingycnes, számítógépes

ajánlatot!
Cím: Guba József, 2097 Pilisborosjenő,

Szt. Donát u. 29. (Szőlő u. 39.)
Tel. : (06-26-) 337-276

Csatornavezeték szerelés
és bekötés helyszíni felmérés és árajánlat

alapján 2 év garanciával.
Megrendelhetö:

MultiflexBT. Bp. 1033Búzau. 12.
tel. : 06-1-187-1365; és a 06-30-512-457

illetve leadható a csatorna társulat
irodájában.

Vállaljuk még a kapcsolódó vízvezeték
szerelési mmikákat is.

Júliusi orvosi ügyelet
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Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr. Kovács L.
Dr. Venesz I.
Dr. Konuos J.

Dr. Venesz I.
Dr. Konnos J.

Dr. Konnos J.
Dr. Komios J.

Dr. Kovács Gy.
Dr. Veneszl.
Dr. Komios J.
Dr. Venesz I.
Dr. Veneszl.

Dr. Venesz I.
Dr. Venesz I.
Dr. Kovács Gy.
Dr. Péterfíy L.
Dr. Komios J.

Kovács György
350-297

Venesz Ilona
336-215

Konnos József

350-224

PéterfFy László
350-162

Meggyesi Tűnde
336-900

Kovács Levente
350-297

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
'>

3.

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

Oröm. ]

Pbj..

Péterffy L.
PéterffyL.
Péterffy L.
Konnos J.
Kovács Gy.
Péterffy L.
Konnos J.

PéterffyL.
Kovács L.

Kovács L.
Kovács L.

Kovács Gy.
VeneszI.
Konnos J
Veiiesz I.
VeneszI.
Konnos

Honvéd u. 24

., Máriau. 13.

Uröm. ]

Uröm, J

Pbj.

Doktoru. 21.

3ózsaGy. 18

., Rózsa u. 8.

Üröm. ]rlonvéd u. 24

Víz-, gáz-, központi fíítés szerelés, tervezéssel anyagbeszerzéssel igény szerinti
csőfajtákkal.

Csatorna hálózatra való rákötés megbeszélés szerinti csőfajtával.
Cím: Kmetz József2097 Pilisborosjenő, Fő út 19. (Ürömi út 20.)

+**!|;!|SS|!****

Minden típusú gázkészülékjavítása, garanciával!
Cím: Kmetz József2097 Pilisborosjenő, Fő u. 19.
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Alapította: az Onkormányzat KBpviseló' Testulate
FBlelos kiado: Szegadi Róbart polgármestsr

FBleló's szerkBszto: GyB tvai Agota
A szBrkesztosBg címB: 2097 Pilisborosjsnó' Fo u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethó' Kft.
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3. évfolyam 8. szám

eghívó!
Tisztelt Pilisborosjenői Polgár!

A község Onkormányzat Képviselőtestíilete és
Kulturális Bizottsága tisztelettel meghívja Önt és

kedves családját
1996. augusztus 19-én (hétfő) 18 órakor
A T)OT>FOQLAI-AS 1100.

éVFOROuLÓJAPAK
lielvi rendezvénvére aReicheI JózsefMűvelődési

Házba.

A rendezvénv tervezett proKramja:

tumepi megemlékezés- Szegedi Róbert polgármester
irodahni műsor:

Fodor Tamás színművész és mások

a zenei prograin keretén belül fellépnek:
Selmeczi György zeneszerző
Kincses Margit zongoraművész-tanár
Selmeczi Borbála előadó művész

Selmeczi Gábor hegedűművész
Elhan zó művek:

Liszt: - Történelmi arcképek (részlet)
Bartók : - 15. Magyar parasztdal

- Négy keserves ének
- Scherzo
- Ballada

Bartók - Szonatina hegedűre és zongorára
(Aiidre Gertler átirata)
Selmeczi György - Két prelüd
Orbán György - Részletek a zongoraszvitből

- Helyi alkotóművészek tárlatának megnyitója

A rendezvén szóvivöie: Varsánvi Zsuzsa a Ma ar

Rádió munkatársa

Kulturális Bizottság

liiiiaiiiiiiiii
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Ebtartók fígyelem!
Nyomatékosan felhívom a tisztelt ebtartók fígyelmét a
kutyatartásra vonatkozó rendeletünk betartására.
A községben az utóbbi idöben újra elszaporodtak a
kutyaharapások, emiatt - a további esetek megelőzése
érdekében- ajogszabályok legszigorúbb betartására hívom
fel figyelmüket!
A községben gazdátlanu! kóborló ebek befogását meg-
ismételjük, és a tulajdonosokat szabálysértési bírsággal
fogjuk sújtani! Súlyosabb esetben élni fogunk a büntetőjogi
feljelentéssel!

Dr. Zeleni Ferenc

jegyzö
.5''5<'5<'ff'&< 'y'y'y'ír'ffi'íft'&'^
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isztelt Polgárok!
A Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az
eddigiekben közismert "szemétdíjat" a következőkben mint
kommunális díjat fogjuk beszedni. A kommunális díj
magában foglalja a szemétgyüjtés, szállítás, elhelyezés, a
közterületi fíínyírás, a hóeltakarítás, a lomtalanítás és egyéb,
a közterület tisztántartási feladatainak ellátási díját. Minden
ingatlan tulajdonosára, és önálló háztartást vezetöre nézve ez
a díj 250/Ft/hó, 1995. és 1996-os, változatlan áron. Kérjük
ennek szíves tudomásul vételét. Minden ingatlantulajdonos
számára a befizetési kötelezettség érvényes. A díjbeszedés a
korábbiakhoz hasonlóan a Hivatal által alkalmazott

díjbeszedővel történik, vagy a helyszínen, vagy személyesen
a hivatalban. A hivatalban az ügyfélfogadási órákban:

hétfő 13-18-ig
szerda 8-15-ig

Segítségüket és megértésüket ezúton is megköszönjük.

Polgármesteri Hivatal
& r-i c-i r-i
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A KÁRPÓTLÁS

Az országgyűlés az állam által az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk orvoslására megalkotta az 1991. évi
XXV. és az 1992. évi II. sz. törvényt, az ún. kárpótlási
törvényeket. Ezt követte az 1993. évi II. tv. a földrendező és
földkiadó bizottságokról.
Községünkben is megalakult az erre hivatott szervezet, a
földrendező bizottság, melynek elnöke Szimeth Tihamér lett. A
bizottság hosszas várakozás után kezdhette meg az érdemi
munkát a területünkön működő két TSz jogvitája miatt. Az
elmúlt év decemberében végre lezárult az ügy, és
megkezdődhetett, a mindenki által várt árverés szervezése. A
földrendező bizottság gondos, szakszerű, és sok esetben nehéz
munkája nyomán a kárpótlási hivatallal történt egyeztetés után,
ez év június 12-én elérkezett a község életében oly fontos
esemény. A földrendező bizottság a község lakóinak fegyelmezett

magatartása révén az első lépcső sikeresen, megegyezésekkel
lezajlott. Az idő rövidsége és a technikai kivitel nehézsége núatt
a folytatásra július 10-én került sor, ahol ismét megértést és
fegyelmezettséget tanúsított a község lakossága, így az országban
egyedülállóan, botrány nélkül ért véget a kárpótoltak
földigényének kielégítése.
Miután mindkét árverésen részt vettem, örömmel állapítottam
meg a lakosság pozitív hozzáállását, és a lebonyolításban
résztvevők alapos szakmai munkáját. Ugy érzem a Hivatal
nevében köszönetet kell mondani azoknak, akiknek sikerült ezt a

hatalmas feladatot példamutatóan megoldani, név szerint
Szimeth Tihamér úrnak, a földrendező bizottság elnökének,
Weide Jánosnak, Szűcs Lászlónéaak, Varga Katalinnak és Vass
Györgynek , a Kárpótíási Hivatal munkatársainak.

Dr. Zeleni Ferenc

jegyzö

1 . , L Í ÁS
a lakosság eseti gyógyszerköltségeinek támogatásáról

j Az önkormányzat a központí költségvetésből 1996. évre 456. 000. - Ft-ot kapott a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak részleges
j ellentételezésére, mivel köztudottanjelentősen megemelkedtek a gyógyszerárak.
Az összeget - az átmeneti segélyre inegállapított önkormányzati rendelet fígyelembevételével - a lakosság eseü

1 gyógyszerkiadásainak mérséklésére lehet félhasználni, így
j azon személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt
j jelentkező magas gyógyszerkiadásukat alacsony jövedelmükből nem képesek megfizetoi, és közgyógyellátásra nenijogosultak

továbbá azou családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszerköltsége együttesen olyan
uagymértékíí, hogy azt nem képesek viselni.

|Az eseti gyógyszertámogatásra a kérelinet a Polgánnesteri Hivatalban kell benyújtatoni, melyhez csatolni kell a családjövedelméről,
jvalamint a gyógyszer szükségességéről szóló orvosi igazolást. szociális előadó

A KÖZBIZTONSÁGRÓL

Pilisborosjenő közbiztoiiságáról elsősorban azért írok a Híniiondóiikban,
hogy a folyamatosan jelenlévő bűiiözési veszélyre, amiak
következményeire iráiiyítsam kedves olvasóim figyelmét. Olyaii ez a
társadalmi kór, miut az élő szervezetet folyamatosan veszélyeztető
kórokozók. Mindig jeleii vannak és csak a működésílkre kedvező
kömyezeti feltételek meglétére vániak és maris támadnak.
Ha a pilisborosjenői állapotokról kíváiiok beszélni, szükséges a
kömyezeti adatokat is megismenü, a községet körülölelő kömyezetbe
ágyazva ömiiagmikat is értékelni. Ehhez felhasználom a budapesti
agglomeráció közbiztonságával foglalkozó konferencián elhangzott

fontosabb tételcket.
Az országos bűnügyi helyzetet alapvetően meghatározza a főváros és
Pest megye - agglomerációs övezet- bűnügyi jelleiiizője. Az ország
lakosságáiiak közel 30 %-a él Pest megyében. Az utóbbi öt év isinertté
vált bűncselekinényeinek 39 %-át itt követték el.
A szuburbanizációs folyainat , az agglomeráción felüli társadalmi
rétegek területi elkülönülése és a társadalmi feszültségek kiéleződése,
a pihenö övezetek - többek között - kihatással vamiak a bűiiügyi helyzet
alakulására.

;, Budapest és az agglomeráció bűnözésének struktúrája

Bűncselekinény
kate ória i

állam- és eniberisé ellem

személv elleni ';
közlekedési \

házasság, család, if]., nemi
erkölcs elleiii i
közélet tisztasá a elleni

közrend elleni \
azdasági

ra on elleni

honvédelnii kötelezettség ,
elleni

összes híüicselekmén \

orszagos

8
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28725
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436001
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5
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11443
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1 107530

71

130805 i

2
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O i
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7 |
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5
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12795

1441
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(foly. köv. old.)

A kÖZbÍZtOnságról (folyt. az elöző oldakól)
A budapesti agglomerációs övezet 44 települése Pest megye területének
18 %-átjelenti, és az itt élők a megye lakónépességének 44 %-át teszik
ki. Az utóbbi öt év átlagát tekintve Pest megyében 406 bűncselekmény
jut 10.000 lakosra. Ezen belül az agglomerációs övezetben 442, azon
kívül 377 a tízezer lakosra jutó bűncselekmények száma; Az említett
néhány adat jól érzékelteti, hogy Pest megye bűnügyi helyzetét közel
sem a homogenitás jellemzi: az agglomerációs övezet bűnügyi
fertőzöttsége lényegesen magasabb az azon kívül esö teróleteknél. A
legutóbbi év adatait figyelembe véve Budapesten az elkövetett
bűncselekmények 42,76 %-ának, Pest megyében pedig 51,25 %-ának
ismert az elkövetöje. Konkrét adatokban kifejezve ez aztjelenti, hogy az

1995. évben Budapesten ismertté vált 123. 636 bűncselekményből
52. 861 esetnek ismert az elkövetője, Pest megyében pedig ez a szám:
39. 89 l. illetve 20. 444.
A budapesti bűnelkövetők fővároson kívüli aktivitása 34 Pest megyei
településre terjed ki, különösen 33 Pest megyei településen élő
elkövető esetében figyelhető meg az átlagot jóval meghaladó fövárosi
vonzerö a büntetendö cselekmények elkövetéséhez.
Az így kiemelt, összesen 67 esetbol mindössze 16 azon települések
száma, amely esetében mindkét irányú bűnözői mozgás igen jelentős.
Ezek a települések a következők: Budakeszi, Solymár, Pilisborosjenő,
Üröm, Csömor, Nagytarcsa, Godöllő, Pécel, Ecser, Vecsés,
Szentendre, Érd, Dunakeszi, Fót, Vác és Szigetszentmiklós.

A buda esü a lomerációs öve etbe sorolt tele iilések
bünü i s em ontok ala án

Az e es oszlo ok tartahna:
I. A budapesti elkövetök által megvalósított bűncselekmények aránya a településen elkövetett ismert elkövetöjű összes
bűncselekményhez (%-ban)
II. A település Budapesten bűnözö bűnelkövetöinek aránya az összes helyi bűnelkövetöhöz (%-ban)

SORSZÁM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

TELEPÜLÉS NEVE

Pilisborosjenő
Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Sol már

Uröm
Budakalász

Pilisszántó

20, 00

24, 92
25, 64
46, 15
26, 76
70, 59

I. H.
14, 29

illjl
20, 00

Az a lomeráció közlekedésbiztonsá a

A helyváltoztatás igénye sokszorosára nőtt, ezzel szemben a
helyváltoztatásnak, a közlekedésnek a technikai feltételei nem
növekedtek hasonló mértékben.
Az agglomeráció közúti forgalmának kialakulására ható tényezők:
1. A lakás és a munkahely közötti távolságok megnövekedtek.
2. A lakosságjelentősen és folyamatosan növekedett.
3. A motorizáció az országos átlagnál nagyobb mértékben fejlödött.
4. A tranzitforgalomjelentösen megnövekedett.
5. A gazdaság a térségben az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődött.

6. Az idegenforgalom, a belföldi turizinus intenzív fejlődése.
Az agglomeráció közlekedésbiztonságánakjavítása: (Konferencia ajánlása)
1. A meglévő úthálózat fejlesztése;
2. A lakóterületeket elkerillő úthálózat fejlesztése;

az MO-s keleti szektor (M3-M5) közötti szakasz, majd a teljes
gyűrű kiépítése;

a 10 sz. főút új nyomvoiialaiiak kiépítése;
3. Az agglomerációs területek jobb tömegközlekedési ellátását (HEV,
autóbusz, vasút) a tömegközlekedés voiizóvá tétele

PlLISBOROSJENÖNEK A RENDÓRSÉGRE TARTOZÓ TÉMÁKBÓL 1996. ÁPMLIS ÉS MÁJITS HÓNAPRA AZ ALÁBBI KRÓNIKÁJA:

(JuhászJózsefr. szds, örsparancsnok adatai felhasználásával)

APRILIS

2 lopott gépkocsi (figyelése nem hozott eredményt)

1 motorkerékpár lopás (vevőkéntjelentísező személy, fizetés
nélkül vitte el i

1 gázóra lopás

1 eltévedt idős nővel bizt. intézkedés i

1 családi botrány

1 magánlaksértés + veszélyes fenyegetés

Néhán hasznosítható tanács:

Pilisborosjenö területén a két hónapban a rendőrörs illetékességi
területén, zömmel a 10 föúthoz kötődően ugrásszerűeii megnőtt a
balesetek száma. Csak 1996. április hónapban 15 közlekedési balesetet
jelentettek, ebből 2 esetaél három fő halálát okozta a baleset, 2 eset
súlyos sérüléssel járt, 6 eset köimyü sérüléssel járó, míg 5 koccanásos
volt. Ajobb időjárási, útviszonyok miatt most felszabadultabb képzettel
vesznek részt a forgalomban. Ennek következtében hajlamosak lehetnek
az indokolatlan veszély vállalásra, ami ugyaiicsak balesethez vezethet.
Gyakori baieseti ok még a különböző úthibák késői észlelése.

MÁJIIS

1 eltévedt idős nővel bizt. intézkedés

1 családi botrány

1 magánlaksértés + veszélyes fenyegetés

1 üveg göngyöleg lopás

1 hétvégi ház bet. lopás

1 rongálás, gk. ablak betörés

Számolnunk kell a közutakon egyre nagyobb számban megjelenö
motorkerékpárokra, kerékpárosokra. Rájiik gyakran jellemző,
esetenkéiit épp fiatal komkiiál fogva a gyakorlatlanság mellett a
közlekedési szabályok felületes ismerete, eseteiiként szándékos
figyehnen kívül hagyása.
Pilisborosjenő egész területén a 40 km/ó sebességkorlátozás
érvényes. Kipróbáltam: 40 km/ó sebességgel kényelmesen elérhető
3-5 percen belül a falu bánnely belterületi pontja. Nincs tehát
elfogadható érv a falun belüli rohanásra! Szegedi Róbert



A R. K. Egyházközség augusztus havi hírei
A Szentatya augusztusi imaszándéka:
Iinádkozzunk, hogy inindazok, akik
elhidegültek az Egyháztól, megtalálják a
visszavezetö utat.

O4.-én Évközi 18. vasárnap. Öt kenyér és
hét hal. Máté 14. 13. 21.
Vianney szt. János. Az ember hivatása:
imádkozni és szeretni.

Csak ebben találhatja meg igazi boldog-
ságát.
05.-én Havas Boldogasszony. Ma van
Róma legnagyobb Mária bazilikájának
felszentelési évfordulója. A IV. század
közepe táján épült.
O6. -án Urunk színeváltozása. III. Kalixtusz

pápa tette általánossá ezt az ünnepet, és a
déli harangszót is, annak emlékére, hogy
Hunyadi János Kapisztrán János
segítségével 1456-ban felszabadította a
török ostrom alól Nándorfehérvárt, az
akkori Magyarország déli végvárát.
O9.-éu Edith Steiii bölcselő, konvertita,
kármelita iiővér, a lúüeri üldözés

vértanúja. 1891 - 1942.
ll. -énEvközi 19. vasárnap. SzentKlára, a
klarisszák alapítója.
15.-én Nagyboldogasszony. Szűz Mária
meanvbevétele.

Mária előttünkjárt a lút országútján. Jézus
volt számára a kezdet és a vég. A mai
ünnep egy tökéletes ember célba jutásáról
emlékezik meg.
18.-án Evközi 20. vasámap.
20. -án Szent István király 972 - 1038.
Ma Szent Istvánnak, az első magyar
királynak főünnepe van.
Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét
folytatva kereszténnyé tette nemzetét. III.
Ottó. német-római császár biztatására

Rómából kapott koronával avatták
királlyá. Miután utolsó fíúgyermekét,
Imrét is elvesztette, országát a
Boldogságos Szűz Mária oltalmába
ajánlotta. Nagyboldogasszony üiinepén
1038-ban halt meg. Székesfehérvárott
temették el.
"Tiszteld az Egyházat, és vigyázz reá! Aki
az Aiiyaszentegyházat kisebbíti, vagy
gyalázza, Krisztus testét támadja és
gyalázza....
Könyörögj, hogy Isten a tétlenséget és
lustaságot távoztassa el tőled, és adjon
segítséget az erényes éleüiez.....
Ha azt szeretnéd. hogy tiszteljenek: légy
igazságos. Ha azt akarod, hogy a lelkeket
megmentsd: légy béketűrö!

Kövesd az ősöket, tartsd meg, aini magyar!"
(Szt. István intelmeiből.)
25, -én Evközi 21. vasárnap.
29. -én Keresztelő Szt. János vértanúsága.
Az Ur előhímöke börtönbe került, mert
megrótta az ilQabb Heródes fejedelmet
házasságtörő kapcsolata nüatt. Heródiás, a
fejedelem bűntársa követelte lefejezését.
AUGUSZTUS
Az ezerszázadik év felragyogott felettünk.
"... S annyi balszerencse közt, oly sok
viszály után..." ünnepelünk.
Ott, fönn, a mennyei Atyánál levő
testvéreink hogyan ünnepelnek velünk? Ha
ráiik néznek. örömünk az ő örömük is?
Régen is, de ma sem hiányzik a keméiiy
muiika. Ain még keményebb a küzdelem
nemzeti bűnünk, a széthúzás ellen.
Unneplésünk közepette kiált, sír békét
áhító lelkünk:

"Hol vagy István király.
Téged magyar kíván!
Gyászos öltözetben
Teelőtted sírván!"

Jó királyunk segíts nekünk, hogy Isten
elgondolta, jó einberek legyiink!

Weindorfer feierten ihren Kirchtag in Steinheim am Albuch
(Pilisborosjenőiek látogatása SteüAeimban- Búcsú- Onnepi szentmise)

Wie wir es schon in miserem Monatsblat
Weindorfer Bote veröffentlicht haben, geben
wir von weiteren eiiizelnen Progranuiipmikten
naclirichten. Aus dem reichen Prograimn
köimeii wir miseren hochgeschetzten Lesem
aur Auszüge überreichen. Den Gottesdieust
zelebnerte Prof. Dr. Comelius Mayer.
Iii miseren Erimierungeu versuchen wir einige
schönen Gedaiiken aus den Festgottesdienst
des Weiudorfer Kirchtages Fünfzig Jahre nach
der Vertreibung am 15. Juiü 1996 aus der
Heiliaen-Geist-Kirche in SteüAeim ani Albuch

überreicheu.

Theina des Gottesdienstes:

.Die mit Tranen sáen. werden mit Jubel
ernten.

Zum Eúizug klang das Lied mit Begleitung der
guttöuende Orgel.

1. Wohiii soll ich mich wenden, wemi Gram
und Schinerz mich drücken?
Wem künd' ich mein Entzücken, wemi freudig
pocht mein Herz?
Zu dir, zu dir, o Vater, koimü ich in Freud und
Leid,
Du sendest ja die Freuden, du heilest jeden
Sclunerz.

2. Ach, wemi ich dich nicht hátte, was wár' mir
Erd' uiid Humnel?
Ein Baimort jede Státte, ich selbst in Zufalls
hand.
Du bist der meinen Wegen ein sich'res Ziel
verleihest
Umd Erd und Hiiiuiiel weihet zu süBem
Heimatlaiid.

Yorspaim:

Liebe Landsleute! Schwestem und Brüder im
Hemi!
Das soeben gesungene Lied aus der Schiibert-
Messe. Wohin soll ich mich \venden. -wmn

Gram wid Schmerz mich dmcken?- mft eine
Gemütsverfassung in uns wieder wach, die von
uns Besitz nalun, als die Vertreibung aus der
geliebten Heünat zunáchst wie ein Gerücht in
Weindorf umging, und daiiu allmáhlich
Gewifiheit wurde. Gram und Schmerz werden
ihreii Höhepuiikt erreicht habeii, als das Dorf
unseren Blicken entschwand, und wir mit
unseren küimnerlichen Habseligkeiten in
Viehwagoiis gepfercht einem unbestúnmten
Ziel entgegenfuhren.
Wie aber das Lied aus dieser Schubert-Messe
mit seiner ergreifenden Melodie beim Gram
und Schmerz nicht stehen bleibt. sondem
fortfáhrt: IVeni kwid' ich mein Entzücken, wenn
freudig poclit mein Herz?, so wandelte sich iii
uuserer neuen Heimat Jahr íur Jalu- uusere
Stiimnung. Gram wid Schmerz über das
Erlitteue wichen der Freude und dem
Entzücken.
Wir waren wieder integriert, aufgenonuiien und
einverieibt in deutsche Gemeindeii - aufs beste
wohl hier in Steinlieim, wo alle Weindorfer
daiik eines aufgeschlossenen Bürgermeisters
und eitier regen Bürgerschaft gleichsam
nochmals eine neue, gemeinsaiiie Heimat
fanden.
So sei unser Gottesdienst heute, fiinfzig Jalire
nach jenen schrecklichen Ereignissen, ein
betendes mid singendes Iimehalten, ein Loben
mid Preisen jenes Wesens, das unser aller
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Geschick fest in seinen Handen hált. Zw dir. zu
dir, o Vater, koimnen wir in Freitd und Leid,
deim, so heifit es in unsereiii Lied: Du sendest
ja die Freuden, du heilestjeden Schmerz.
Bedeiiken wir, meine liebeii Lmdsleute, die
Texte der Lieder, der Gebete und der Lesungen
nicht nur mit dem Verstand, sondem auch mit
dem Herzeii. Man sieht námlich nur mit dem
Herzen gut, was Gott tut.
Als der Herr das Los der Gefangenschatí: Zions
wendete, da waren wir alle wie Tráuinende.
Da war unser Mund voll Lachen und uusere
Zunge voll Jubel.
Da sagte man unter den andereu Völkem: "Der
Herr hat m ilmen GroBes getan". Ja, GroBes
hat der Herr an uns getan! Da waren wir
fröhlich - Der zweite Teil bedeiikt die neuen
Leideii: Weiide doch, Herr, miser Geschick,
wie du versiegte Báche wieder fullst vm
Südland! Die mü Trilnen saen, werden mit
Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tránen und
tragen den Samen der Aussat. Sie koimnen
wieder nut Jubel und bringen ilu-e Garben ein.
Aus dem heili en Evanoelium nach Johaimes

12.24.
Amen, Amen, ich sage euch: Weim das
Weizeiikom nicht in die Erde fállt und stirbt,
bleibt es allein; wemi es aber stirbt, bringt es
reiche Fmcht. - Evangelium unseres Herm
Jesus Christus.
Predigt:
Der soeben gehörte Satz v-.- sterbenden
Weizenkorn kaim auch als eine allgemein
geltende, mit der Erfahrung f-':'3~?':. ?.istünniende
Wahrheit verstanden werden, Er besagt dan:
Wo ünmer Menschen sich so für etwas

einsetzen, dafi sie dabei ihre leiblichen und
geistigen Kráfte gleichsam verzehren und
aufbrauchen und auf diese Weise
gewissennaBen 'sterben' dort verándem sie,
dort verwandeln sie üire Umgebung und mit
der Umgebung sich selbst. Dieser ihr sich
verzehrender Einsatz trágt fhlher oder spater
seine Früchte. Ich möchte dies am Schicksal
unserer Vorfahren und an unserem eigenen
illustrieren.
Wir dürfen annehmen, dafl von den deutschen
Stámnien im 17. und im 18. Jahrhimdert
vorrangig jeweils jene Familien bereit wareu,
ihre Heimat aufzugeben, die den zu
erwartenden harten Neuanfang in einer ümeu
unbekamiten Fremde nicht scheuten. DaB die
Siedlung iii Weindorf in der Tat kem
Honiglecken sondem eme mit Entbehmngen
und Belastungen aller Art einhergehende
Angelegenheit wurde, dies geht aus der
Darstellmig der Siedlungsgeschichte voii
Wemdorf in unserem Heimatbuch hervor - es
kann dort nachgelesen werden. Indem also
unsere Vorfahren vor den Schwierigkeiten,
dein kargeu Boden, den zahlreicheii Bránden,
der wi^derholten Dezimierung der Bevölkemng
durch Seuchen, Pest uud Cholera nicht
kapitulierten, hinterliefi jede Generatioii von
iluien der ihr folgendeu neben den Früchten
ihrer Arbeit em zusátzliches Kapital, das sich
als FleiB, als Zuversicht, als Wille zuin
Uberieben in die Erbanlage unserer Vorfahren
von Geschlecht zu Geschlecht niederschlug und
fortpflanzte. Als uiisere Generation im Jahr
1946 wieder von der Stunde Null anfangen
muBte, da hatte diese nicht uichts, sondem
jenes von ihren Ahiien ererbte Kapital: den
FleiB, die Zuversicht und den festeii Willen,
mit den sich tümienden Schwierigkeiten fertig
zuwerden. Und wir sind mit ihneii fertig
gewordeii!
Solch ein rein ümerweltliches Verstándiús des
Evaiigelienwortes vom absterbenden und im
Absterben Frilchte bringenden Weizenkom
esntspricht allerdings nicht der Geisteshaltung
unserer Vorfahreii, die sich dem christlichen
Glauben veqiflichtet fühlten. Diese wurdeii
vielmelir init den Hárten ilires Daseins des halb
fertig, weil sie in ilirem Glauben Gott, den
Alhnáchtigen, der ihr Geschick leiikte, hmter
sich WuBten. Der lebendige Glaube zeichiiet
sich dem Schicksal gegeiiüber stets diirch eine
gewisse Gelassenheit aus.
Anschaulich zeigt dies der Psalm 126. Er
staimnt aus der Zeit, als ein Teil der Israeliten
nach BabyloQ verschleppt wiirde und von dort
nach einerigewisseu Zeit wieder zurückkehren
durfte. Sicher werdeii die Verschleppteii auch
politisch alles untemoimnen haben, um ihre
beklagenswerten Verháltnisse zu ándem. Aber
als diese sich verándert hatten, da rechneten
die Froimiieu uiiter ümen dies nicht zu ihrem
eigeneii Rulun an. Es heiBt im Psalm nicht: Als
wir (Israeliten) das Los unserer
Gefangenschaft wetideten, da konten -wir uns
etwas aufunsere Fahigkeit einbilden und stolz
daraufsein, es heifit: Als der Herr das Los der
Gefangenschaft Zions wendeíe, da -waren wir
alle -wie Traumende. Da -war wiser Munci voll

Lacheti und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte
man unter den anderen Völkem nicht: sie

haben GroBes aii sich getaii, man sagte: Der
Herr hat an ihnen Grofies getan. Und so
bekráftigt der Psalmist nochmals: Ja, GroJSes

hat der Herr an ims getan! Da waren wir
fröhlich. Sie wufiten alledings auch, daB init
der Ruckführung aus Babylon das Leid nicht
ein filr allemal überwunden war. weil

menschliches Leben in dieser unserer Welt
stets gefáhrdet ist und gefáhrdet bleibt. Daher
die beschwörende Bitte im zweiten Teil des

Psalmes: Wende doch, Herr, imser Geschick

wie du versiegte Bache -wieder füllst. Und daim
das treffende Bild mit dem plastischen
Vergleich: Die mit Tranen saen, werden mit
Jubel emten. Sie gehen hin unter Tranen und
tragen den Samen zw Aussaat. Sie kommen
wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein.
Man braucht nicht viel Phantasie, um mit
diesem Psalm misere Situation im Jahre 1946
und deii JalTren danach gláubig zu deuten.
Warenjene Jahre nicht Jahre der Aussaat unter
Tranen und folgten ilmen nicht Jahre der Emte
in Jubel? Wemi wir die Ereignisse von damals
vor den Augen unseres Geistes nochmals
vorbeizeiehen lassen, dami wird der Gláubige
nach wie vor in jenen Geschehnissen, auch iii
den bittersten. Gottes Handschriít erkeimen.

Unser Landsmami aus der Nachbargememde
Csobáiika, Prálat Fraiiz Walper, vaterlicherseits
ein halber Weindorfer, hat fast auf deu Tag
genau fmifzig Jalu-e uach seiuer und seiner
Landsleute Vertreibimg eine lesenswerte
Dokumentation des Leidensweges der
Vertreibimg der Deiitschen veröffentlicht. Als
gláubiger Christ gab er diesem seinem Buch
den vielsagenden Titel: Gott schreiht aiich auf
knimmen Zeilen gerade. Die Faliigkeit, Gottes
kerzengerade Handschrift auf den knuiunen
Zeilen unseres Lebensweges buchstabieren zu
können, dies ist es, was wir Christen uiis
unbedingt bewaliren sollten, und wemi sie uiis
verloren gegangen ist, sollten wir sie uns
wieder erwerbeii.

Wie erwirbt maii sich wieder diese Fáhigkeit?
Iiidem mann nicht iiur deiikt, sondem zugleicht
auch dankt. Uusere deutsche Muttersprache
venveist mis wie von selbst auf den
Zusaimiieiihang zwischen deiiken und daiiken.
Deiiken und Danken haben den gleichen
Stamm. Danken ist gleichsam eine
Weiterführung des Deiikens auf einer Ebene,
zu welcher der Verstaud allein ofrensichtlich
kemen Zugang melir zu habeu scheiiit. Der
Daiikende schátzt das Deiiken nicht gering, er
setzt es ja voraus. So ist auch der glaubige
Christ ein nachdeiiklicher Mensch. üidem er

die scheinbar isolierten Ereignisse iii seinem
Leben inuner wieder aufs neue überdeiikt,
bringt er sie auch mit- und untereinander in
einen Zusaimneiihang. Er entdeckt in ihiien
schliefilich eine Fügung, die er, weil von der
Bibel dazu angehalten, iiiit Gott, dem
Schöpfen, dem Leiiker und dem Vollender aller
Dinge, in Verbiudung bringt.
Ich habe eingangs gesagt, bedenken wir die
Texte der Lieder, der Gebete uiid der Lesuiigeu
lúcht nur mit dem Verstaiid, soudem auch mit
dem Herzen. Demi man sieht nur mit dem
Herzen gut, was Gott tut. Daiiken ist eine Sache
des Herzens. Wemi wier unseren Daiik steigem
wollen, dami sagen wir siimigerweise:
herzlicheu Daiik. Das Wort für die Höchstfonn
des christlichen Gottesdienstes, den wir gerade
vollzieheii, heifit Eucharistie - ein griechische
Wort,das wörtlich Daiiksagung bedeutet. Wie
vieles in diesem Leben. so bedarf auch das

eucharistische Daiiksagen der Obuiig. Freilich

nicht aus Zwang solleu wir unsere
Gottesdienste feiem, soiidem aus einem
imieren Bedürfnis. aus Freude an dem und mit

dem, den man feiem will - man kaim aus
Zwang weder feiem noch danken.
Lassen Sie mich abschlieflend ein Erlebnis
dazu erzáhleii. Vor zwei Jahren hielt ich mich
mit meinen Freunden in Weindorf auf, wir
feierteu dort unseren 65. Geburtstag , safien in
einer Runde bei unserem gemeinsaiTien Freund
Viktor und diskutierten über dies und jenes,
über Himinel imd Erde. Dabei kam die Rede
auch auf die Kirche. Als jemaiid sagte, die
Amtskirehe sei selber schuld. daB iiur mehr so

wenige iu den Gottesdienst gingen, da
protestierte mein Freund Oskar Berger, indem
er sagte: Ich gehe doch nicht der Amtskirche,
der Pfarrer, der Bischöfe und des Papstes
wegen in den Gottesdienst, sondem weil ich
meinem Gott die Ehre geben, weil ich ihm
daiiken will, weil ich weiB, was alles ich üim
verdaiike. Das sagte jener, dem das Schicksal
schon als Kind wahrhaftig hart zusetzte. Das ist
lebéndiger Glaube - er rechiiet gott gegenűber
nicht auf.
Meine lieben Landsleute, jede und jeder von
uiis wird wissen. was alles er in deu

vergangenen fünfzig Jalireu durch und
mitgemacht hat. Keine und keiner wird nur in
Tráneu gesát, jede uiid jeder wird aucht mit
Jubel geemtet haben. Freilich, die grofie Emte
steht noch aus, und Gott allein weifi, was er uns
uoch an Tránen zumutet. Er. der. wie wir in der

Lesung aus dem Römerbrief vernommeii
haben, seinen eigenen Sohn nicht verschonte,
sondem ihn für uns allii hingegeben hat. Aber
der Apostel fahrt fort. fVie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken? - und er fügt
zuversichtlich hinzu: alle Widerwártigkeiten
überwinden -wir durch den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewifi: Weder Tod noch Lebeii,
weder Engel noch Machte, weder
Gegeimartiges noch Zukünftíges, weder
Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine
andere Kf-eatur vemiag ims zu scheiden von der
Liebe Gottes in Christiis Jesus. unserem Herm.

Aiiien.

Nach dem Segeu klangen die heroischen
Stimmen von Ludwig van Bethowen "Die
Humnel rühinen des Ewigen Ehre" aufmit des
begleitens unseren Landsmaim-Komponist
György Sehneczi. Vorgetragen vom Singkreis
des Deutschclub PilisborosjeuőAVeindorf.
Einstudiemng des Werkes von der Chorieiterm
Maria Gröschl.

In der náchsten Nurmner des Weindorfer Botes

brmgen wir Remineszensen eines in Weindorf
geborenen Deiikers.

R. SZ.

A Reichel József Művelődési Ház
szeptembertől ismét várja a tisztelt lakosságot

az alábbi programokkal:
Fiatalok klubja
Nyugdíjasok klubja
Táncklub

Könyvtár
Színjátszó -Irodalm^Awi"
Kézműves-Játszóház

Igény esetén egyéb programokgt-ii^ pzervezünk!
W.L.



CSATORNÁRÓL- MINDENKBSTEK

Megépült, és a közeljövőben, augusztus 26. -ra
várható Pilisborosjenő 300 m /nap teljesítményü
szennyvíztisztító telepén a próbaüzem kezdete. A
próbaüzem a felülvizsgálatok után már háztartási
szennyvízzel indul, tehát lehetövé válik a megépült
és átvett csatomahálózat mellett lakók közvetlen
rákötése a közterületi hálózatra-A próbaüzem
kezdetének pontos időpontjáról a lakosságot időben
tajékoztatni fogjuk, azon utcák, vagy utcarészek
jegyzékével együtt, ahol a csatorna megfelelő
minőségben elkészült, és a rákötésnek akadálya
nincs. Sajnos, tapasztalataink szerint felelőtlenül a
még nem működő csatornába engednek
szennyvizet. Kérjük, ne veszélyeztessék kör-
nyezetüket ilyen módon!

A rendelet előírja, hogy a becsatlakozást kérőnek
tervezői jogosítvánnyal rendelkező személy által
készített tervet kell mellékelnie a bekötéshez. A
Pilisborosjenői Csatornamű Társulat megbízásából
az S+H CONSILIO Kft mémökei felkeresik a
társulati tagokat és az ő számukra ezt a tervet
díjtalanul elkészítik.

A Pilisborosjenőn létesült szennyvíztisztító csak
úgynevezett házi szeanyvizek tisztítására alkalmas.
A házi szennyvíz nagyrészt a vizöblítéses WC-k

lefolyóvizéből, a konyhák elfolyó vízéből, valamint a
mosó- és furdővizekből tevődik össze. Nem köthető
rá tehát a hálózatra ipari és mezőgazdasági
tevékenységből szánnazó, úgynevezett technológiai
szennyvíz. A Csatornamű Társulat a kibocsátott
szennyvíz minőségét bármikor ellenörizheti és
bírsággal sújthatja azokat, akiknél a csatorna
hálózatra bocsátott szennyvizben valamilyen
károsító anyagot talál. Reméljük, mindenkinek
fontos, hogyjól és hasznosan működjön a rendszer.

Szükséges megjegyezni, hogy bár nem károsító
anyag, de nem vezethető a csatornahálózatra
csapadékviz sem. A csapadékvíz ugyanis meg-
változtatja a technológiai folyamatot és nagy terhet
jelent a tisztítótelep számára.

A telken belüli csatornahálózat kialakításánál
alapvető szempont a szivárgásmentes kivitel, ezért
egyértelműen a tokos, gumigyűrűs csatornacsövek
javasoltak. A csatorna építéséhez megfelelő
szakértelem szükséges, hogy ezt a vízzárást
biztosítani lehessen. Vannak a tervezés és kialakítás
során olyan követelmények ( pld. csatorna esés,
iránytöréseknél tisztítási lehetőség stb. ) melyek
egyrészt a csatorna öntisztulását hivatottak
biztosítani, másrészt lehetővé teszik a bontás nélküli
duguláselhárítást. A csatornaesövek ívidomaiból az
iránytörések kialakíthatók. Célszerü azonban

dugulásveszély miatt a kis sugarú íveket kerülni, és
pld egy 90°-os iránytörést 2 db 45°-os ívidomból
megépíteni. Ugyancsak célszerű végiggondolni a
beavatkozás bontás nélküli lehetőségét is, és a
veszélyeztetett helyek kömyezetében tisztítónyílást
kialakítani.

Mivel a sikeres próbaüzem egyik feltétele a
megfelelő mennyiségü szennyvíz, ezért nagyon
fontos, hogy akik telkénél már ott a csatoma, a
lehető legrövidebb időn belül rákössenek a
hálózatra. Nagyon fontos azonban tudniuk azt, hogy
amennyiben bármilyen okból ez nem lehetséges, az
elkövetkezendő időkben a szennyvíz elszállitójától
kérjenek hivatalos számlát, és őrizzék azt meg.

Ismételten felhívjuk a fígyelmüket arra, hogy
ha OTP- részletre akarnak fizetni. azt a Társulat
részére jelezniük kell, amennyiben készpénzes
fízetést választottak, annak végső határideje október
31.

Bármilyen kérdésük. gondjuk van a
csatornaépítési munkálatokkal kapcsolatban,
kérjük, továbbra is keressenek minket minden
kedden és csütörtökön 16 - 19 óráig a
Művelődési Ház melletti irodában.
Köszönjük fígyelmüket.

Pilisborosjenői Csatornamü Társulat

HONFOGLALÁS
Nem divat manapság egy "távoli"

önkonnáiiyzat kulturális rendezvényeiről
ími. Most azonban kivételt tehetünk. mert
talán kiemelkedő eseményről van szó.
1996. március lő.-án nyitotta ineg ezt a
kiállítást a Magyar Köztársaság Elnöke
a Nemzeti Múzeumban.

Július elejéii nekem is volt
alkalmam megnézni a tárlatot, aniely a
Honfoglaló Magyarság" nevet kapta.

A kiállítás előcsarnokában óriási
jurta volt látható, benne rekonstruált
berendezési tárgyakkal. Kétoldalt egy -
egy szobor, amely modem módszerekkel
(száimtástechiiika, stb. ) mintázott iiői és
férfi fejet ábrázolt. Ezeket korabeli
koponyák alapján készítették. A
következö tennekben huszomrógy magyar
és külföldi múzeum gazdag leletanyagát
beinutató tárgyak vamiak. Különösen az
ötvösművészet remekei lenyűgözőek, de
nem mellékes a fegyver és harci eszköz
gyűjtemény sem. Az egyik galérián
számitógép segítségével nyerhetünk
betekintést a inagyarság őstörténetébe,
művészetébe, hadművészetébe, sajátos
hiedelemvilágába. Képet kaphatuiik a
kalandozásokról, és megismerhetjük a
társadalmi tagozódásokat is. Mindezt
angol nyelven is. Videofilmeket is
megtekinthetnek.

Találkoztam az ország különböző
tájairól érkezett magyarokkal,
külföldiekkel, óceánon iimen és túl.

Aki kedvet kapott, amiak az augusztus
20.-a utáni időpontot ajáiilom, mert akkor
újabb termeket nyitnak ineg, ainelyek már
az ország egész történelmét bemutatják.
Ha eüiieimek, nem fogiiak csalódiii.

Akinek füle van,.... meghallja!
Egyszer Aiszóposz sétaja közben betévedt egy erdőbe.
Amint ment egyre csak beljebb, hirtelen egy tisztáshoz
ért, amelynek a közepén állt egy nagyobbacska
körtefa. Éppencsak leült a tövében, amikoi- a körtefa
így szólt: "Aiszóposz, mesélnél nekem néhány
tanulságos történetet?" Ekkor a nagy mesemondó se
szó, se beszéd. vagyis inkább szó is beszéd is,
belekezdett.

Egy juh, amelyet ügyetlenül nyírtak, így szólt
nyírojához: "Haa gyapjat akarod, feljebb nyírj, ha meg
a húsra vágysz, egyszerre ölj meg, és ne kinozz
apránként."

Azokra alkalmazható a mese, akik ügyetlenül
fognak a mesterségükhöz.

Papp Akos

A búbos pacsirta csapdába esett. és így jajveszékelt:
"Jaj nekem, én szerencsétlen és nyomorult madár!
Nem loptam el senki aranyát, sem ezüstjét, se más
értéket; egy kis gabonamag hozta rám a halált."

A mese azokra vonatkozik. akik csekély
haszonért nagy veszedelmet vállalnak magukra.

Egy embemek volt egy tyúkja, amety aranytojásokat
tqjt. Azt hitte, hogy belül is színaranyból van, és ezért
levágta; de a belsejét ugyanolyannak találta, mint a
többi tyúkét Így, bár azt remélte, hogy nagy
gazdagságra lel, a kicsit is elvesztette.

A mese bizonyítja, hogy meg kell elégedni a
meglevővel, és keriilni kell a telhetetlenséget.

Egy munkaszerető özvegyasszony a kakasszóra még
éjszaka fel szokta kolteni szolgálólányait munkára. Az
örökös munkától agyongyötört lányok úgy eondolták,
hogy meg kell fqjtaniuk a ház kakasát; azt hitték
ugyanis, hogy az a bajok oka, mert ejszaka felébreszti
úrnőjüket. Mikor azonban ezt megtették, még nagyobb
bajba jutottak. Az úrnő ugyanis, hogy nem tudta,
mikor van a kakasok órája. még korábban keltette fel
őket.

Ugyanígy sok ember számára saját terve lesz bajának
oka.

A kecskepásztor kihajtotta kecskéit a legelöre, és látta.
hogy vadkecskék közé keverednek; mikor aztán
beesteledett, valamennyit behajtotta a saját
barlangjába. Másnap nagy vihar kerekedett, úgyhogy
nem tudta a nyajat a szokott legelöre kihajtani, és így

otthon etette meg őket. A sajátjainak csak kevés
élelmet adott, éppen csak hogy ne éhezzenek, az
idegeneknek viszont többet halmozott oda, hogy
azokat is magához édesgesse. Mikor azután a vihar
véget ért, mindet kihajtotta a legelőre; a vadkecskék
azonban a hegyekhez érve azonnal elfutottak. Mikor
elhagyták, a pásztor hálátlansággal vádolta őket, amiért
elhagyták, bár nagyszerű ellátást kaptak tőle;
visszafordultak, és így szóltak: Éppen ezért még
jobban őrizkedünk tőled; mert ha minket, aJdk tegnap
kerültünk hozzád, többre becsülsz a régieknél, világos,
hogy ha ezután mások is hozzád kerülnek, azokat meg
elibénk helveznéd."

A mese bizonyítja, hogy nem kell szívesen
fogadni azok barátságát, akik régi barátaiknál többre
becsülnek minket. míg újak vagyunk: meg kell
gondolnunk. hogy ha fölöttünk is eljár az idő,
másokkal barátkoznak össze, és azokat fogják többre
tartani.

Miután Aiszóposz elmondta ezt az öt kis mesét. a
körtefa igy szólt: "Akkor most én is elmesélek egy
történetet, amely nálunk esett meg. Élt az erdőszélen
egy bölcs bagoly. Az erdő sok-sok állata, amikor úgy
érezte, valami baj van, hozzá fordult segítségért, s~ a
bagoly rendre gyógyírral szolgált. Egyszer aztán az
erdei vadak elhatározták, építenek egy hidat az erdőt
átszelö veszélyes sodrású patak fölé. Ám akárhogy
keresték, lombon-avaron seholsem leltek senkit, aki
csak egy kicsit is értett volna a hídveréshez. Nem volt
mit tenni, hívtak valakit az erdőn túlról. Ez az
építőmester azonban azt a feltételt szabta, hogy csak
igazán alkalmas fákból épít. Nekivágtak hát az
erdőnek, s kijelöltek itt is ott is néhány fát. Az erdő
nem volt nagyon gazdag, így azt a kevés széptörzsűt is
ki kellet vágniuk. Addig nem is volt semmi baj, amíg
valaki ki nem találta, hogy menjenek az erdő szélére,
ott a nap bizonyára erősre edzette a fákat. S valóban.
állt is ott egy alkalmasnak látszó fa. Csakhogy azon
lakott a bölcs bagol. Az állatok tanácskoztak. de a
keresésben kifáradva nem láttak más kiutat. mint
kivágni, hiába fígyelmeztettek néhányan. Végül aztán
elkészült a híd, de az erdő vadjai már valahogy nem
örültek neki. Azóta is gyakran meg-megállnak a hídon.
s az égre tekintenek, tanácstalanul.

Amint a körtefa befejezte, Aiszóposz csak ennyit
mondott: "Bajnak baj nem írja. " K. T.

Elég husszú idffóta kísérifigyelemmel afalu
sorsát mint képviselo. Hogyait kezdödött?

Tulajdonképpen a falu szétválasz-
tásánál volt az a bizonyos tizeiikét férfi, akik
közül az egyik én voltam. Az igazság az, hogy a
két község összevonásánál azt vettük észre,
hogy nagyon szegény lett ez a falu, mivel Üröm
érdekeit erösebben tudta érvényesíteni, jobbaii
a saját falujukhoz húztak és nem társként
kezeltek minket, hauem gyerekként kezeltek.
Aimak idején Pilisborosjenő egy vagyonos
község volt, mindig vagyonosabb inint Üröm.
Mezögazdasági község volt, de ugyanakkor
nagyon sokan jártak be Pestre dolgoziü, ennek
következtében mindig előbbre tartott. A
falunak saját mozija volt, cséplőgépek voltak a
faluban, és volt saját malom is. Az összevonás
után egyszer csak azt vettük észre, hogy egyre
szegényebbek leszünk. Töiikrement a mozi,
elvitték a malmot Űrömbe. Régebben az
ürönúekjártak orvoshozPilisborosjenőre, aztán
ez megfordult, Uröm lett a székhely, és a
pilisborosjenőiekjárhattak át orvoshoz. Azelőtt
mindenki élte a saját életét, aztán a hetvenes
évek elején összevonták a két községet és
tízenkilenc évig éltünk együtt. Ezalatt csak azt
tapasztaltuk, hogy Urömön csodálatos dolgokat
építeuek és közben Pilisborosjenőn csak
foltozgatnak. Ereztük, hogy egyre inkább
értéktelenedik a falu. Aztán elbeszélgettmik
egy országgyűlési képviselővel ezekről a
dolgokról. Akkor még tanácsi rendszer volt, és
azt mondta, hogy utánanézett a dolgoknak
megfelelő helyekeii, és nagyon úgy néz ki, hogy
Pilisborosjenöt el fogják törölni. Olyaafonnán,
hogy a két községet összeolvasztják és a két
községnek egy neve lesz. De mindeiiki úgy
gondolta, hogy nem összevouás lesz, hanem mi
leszüiik hozzájuk csapva. A nyolcvanas évek
vége felé adódott az a lehetöség, hogy azok a
községek, amelyek nem voltak inegelégedve
ezzel a helyzettel, különválhattak. Mi, a Német
Neinzetiségi Klub tagjai voltmik tizeiiketten, és
mi kezdeményeztük, hogy váljou külön a két
falu, és legyen Pilisborosjenő inegmt önálló.
Akkor inent a feuyegetőzés, próbálták
halasztani a dolgokat, de végül csak foglalkoziii
kellett a dologgal. Eiuiek eredinényeképpen
magasabb helyeken szétválasztottak bemiüiiJset.
Akkor azt kezdték mondogatni, hogy mit fogtok
csinálm, éhen haltok, nem bírtok talpra állui és
így továbh. De azért voltak elképzeléseüik,
iiekem szeinély szermt az volt a tervem, hogy a
régi községházat - ami a mostani kultúrházzal
szemben van, közös erövel helyrehoaii és itt
iudítani az öuálló muiikát. Sajnos, ezt a dolgot
nein csmáltuk meg, mert akkor az a vélemény
volt erösebb, hogy újat kell építeni. Igeu, de
péiiz meg nem volt hozzá, hiszeu bontani
kellett volna, és a helyére építeiú az újat. En
úgy gondoltam, hogy egy falu akkor megy
töakre. ha túlzott feladatokat vallal. és ezekliez

kölcsönt vesz fel. Ez végül is úgy oldódott meg,
hogy községházát nem csináltuiik, hanem a
művelődési ház felső szintjére költözött
ideiglenesen a hivatal. Megmondom őszintén,
nekem uem tetszett a dolog, mert ez a kultúrház
volt az egyetlen dolog taláu - a víz bevezetésén
kívül - aminek örültem. Ezt a két dolgot tudom

<IÉPVILSELÖ - FÁNK:
STAMPF ROMÁN

becsülni ami ezalatt a negyvenöt év alatt
készült a falubaii. A víz nagyon jó volt, nem is
akartam elhimú. Epp akkor építkeztem, és már
bevásároltam mindenféle szivattyúkat, hogy
majd úgy fogom megoldani a kútból a
vízellátást. Aztán egyszer csak ott volt a víz.

^égül is különváU a két község.

Igen, a fenyegetőzések ellenére ismét
önálló község lett Pilisborosjenő . Engem
nagyou izgatott ez a kérdés, foglalkoztatott a
falu sorsa, mert itt születtem, és nagyon
szeretem ezt a helyet. Mindeiikinek áldom a
kezét és a jóságát, aki ezért a faluért akár egy
kézvonást is tett. Ainikor kezdődött az
öiikonnányzat, azért érdekelt, hogyaii foguiik
mi tönkremenni. Igy aztán gondoltam,
jelentkezem képviselőnek. Köriilbelül
sejtettem, hogy be fogok futni, eléggé sokan
ismemek ebben a faluban, bíztam abban, hogy
megválasztanak. Csak egy kívánságom volt,
hogy olyau emberek keriiljenek oda, akikiiek
van esztik. En tudom adni a lelkesedésemet és

a tapasztalatomat és a szeretetemet a falu iráiit.
Jelentkeztem tehát, és meg is választottak
elsönek az új testűletbeu. Ésjöttek még ebbe a
testületbe elég jó fejek is. Aztán volt egy kis
nézeteltérés, és attól kezdve állandóaii meg volt
osztva a testület. Az egyik így akarta, a másik
úgy akarta, szóval két évig rettentö rossz volt.
Két évig úgy meut a dolog, hogy odahívtak
bemimiket hat órára, és tíz óráig még egyetleii
problémát sem oldottmik meg. Ott meiit a vita
az ügyrendi kérdéseta-ől, egészen másról, mint
ami a napireudben volt. Ment a veszekedés, és
seinmi nem történt. En egész egyszeriien
belebetegedtein ebbe a dologba. Nem tudtam
aludni, nem volt étvágyam, és aggasztott az a
dolog, hogy nem érüiik seimnit. Ott van egy
képviselőtestület, és nem ér seimnit. Ezek a
viták elvették az összes időiilcet és az

energiánkat. Aztan történtek változások,
lemondott a polgánnester, lemondott a jegyző
is, képviselők is abbahagyták, és átalakult a
testület. Az egyik megüresedett helyre keritlt a
Bécsi útról is egy képviselő. A furcsa csak az
volt, hogy, állítom, a faluból többen szavaztak
rá, mint a saját körzetéből, de még igy sem
jutott be, csak az üresedések miatt. Sajnos
amiak a területnek a problémáit nem lehetett
megoldani, mert eléggé rendezetleu volt a
terület, és az ma is. Talán az új útépítés segít
inegoldani ezeket. Igy aztán lemoudott ez a
képviselő is, úgy tudom, valami baleset miatt,
amiért az öiikormányzatot okolta. Pedig mi
minden tőlüiik telhetöt megtettüiik. Végül két
év után egy megváltozott testület dolgozott
tovább. Voltak elképzelések, és ezeket sikerült
is megvalósítani. Itt egy malőr volt az iskola
ügye. Miiiket egész egyszerűeu az ürömiek lóvá
tettek, mert váratlanul bejelentették, hogy
kivonják a gyerekeket az iskolából. Kértük,
hogy legalább várjaiiak, amíg fel tudmik
készülni, de nem is hallgattak meg mhiket.
Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni.
Szamolgattuiik, és arra kellett rájöimi, hogy
nem tudjuk egyedül űzemeltetni az iskolát.
Nem számoltunk viszont egy szervezett
randalírozással, pusztítással, aminek az

eredménye az épület mostani állapota. Ugy
döntöttünk, hogy felhozzuk a faluba a
gyerekeket. Volt egy közvélemény-kutatás, a
szülők is akarták, a tanári kar is azt moiidta,
hogy szívesen jön. Megmondtuk az
elképzeléseüiket, hogy továbbfejlesztjük az
iskolát. En most is azon a véleményen vagyok,
hogy ha az iskolát bánnilyen módon eladjuk,
minden pénzt erre az iskolára kell költeni.
Talán majd akkor nem fogják Pestre utaztatni a
gyerekeket, mert a tanári kar jó, csak a
körühnéuyeket kell javítani. Nem hiszem, hogy
akkora különbség lehet az iskolák között,
amiért érdemes órákat utazni egy gyereknek.

A második választáson sziitíén képviseló'vé
választották. A tapasstalatokat haswosüani
lehet tehát. Mégis, már most kijelmtette,
hogy ennek a ciklusnak a végén abbaltagyja.

Igen, amiak ellenére, hogy véleményem
szerint ez a testületjobb mint a kezdetekiiél, a
munka is hatékonyabb talán. Képviselőnek
azért jelentkeztem, mert kíváiicsi voltam, hogy
az előző négy év inmikája után változott-e a
bizaloin irántain. Mivel megválasztottak, úgy
gondolom, hogy megbíziiak bemiem. De most
már szinte mmden héten van valami, amiért
memü kell, nagyou megszaporodtak a
feladatok. és ez fárasztó. Én azokiiak szeretnék
lehetőséget adni, akik nincsenek megelégedve,
azokjöjjenek ide. Mert kívülről minden nagyon
köimyűnek tűnik, belülröl más mindeii. En az
üléseken általában nem szoktam elsőnek

hozzászólni, én inmdig figyelem a
véleményeket, leszűröm a tapasztalatot, és
azután foglalok állást. De ez egyre nehezebb, és
úgy goiidolom, jöjjenek a fiatalok. És tudja,
majd akkor fogok ími az újságba is cikkeket,
mert nagyon sok dolog van a falu történetéből,
amiről érdemes beszélni. A kitelepítésröl, a
falu régi hagyományairól, szóval olyan
dolgokról, amiröl most már kevesen tudnak.

Remélem CT. ek a történetek is érdekesek

leswek, és mi is tanulhatunk belfflilk
KSsT.öitöm a beszélgetést.

M. F.

Közlemény
A Pilisborosjenő Díszpolgára

cíin odaítélésére három javaslat érkezett a
Polgármesteri Hivatalba, melyet az ad-hoc
bizottság Szántó Mária vezetésével
megtárgyalt. A bizottság a javaslatát két
személyre adta le. a képviselőtestület
1996. július 4-én az indítváiiyt megtár-
gyalta, és titkos szavazással döntött.
A szavazatszedő bizottság megállapította,
hogy a jelenlévők összes szavazata
érvényes volt, azonban az önkormányzati
rendelet értelmében a 2/3-os többséget
egyik jelölt sem kapta meg, ezért a
Pilisborosjenő Díszpolgára Címet az
önkonnányzat képviselőtestülete nam adta
ki. (Polgármesteri Hivatal)



TOP VIDEOTÉKA
n Uj akciónk: ha augusztusban legalább 20 űlmet kölcsönöz nálunk, akkor a
" szeptemberi "Videó Magazint" ingyen kapja!

Ujdonság: fénymásolás Minolta géppel 14/Ft/db áron.
Akciós filmvásár: sikerfilmek-filmsikerek videokazettán! Nálunk nemcsak
kölcsönözhet, vásárolhat is 600-2000 Ft-os árakon!

TOP Videotéka, a kölcsönző Pilisborosjenő. Rózsa u. 2. (a templom mellett)

Minden típusú
gázkészülék javítása

garanciával!
Cím:KmetzJózsef2097
Pilisborosjenő, Fő u. 19.

^ű

Víz, -gáz,-csatorna!
|- csatomarendszerek rákötése az épülő csatornahálózatra,
Iföldmunkával;

I- víz-, gáz-, központifutés szerelés, tervezéssel. igény szerint
jvassal. rézzel, műanyaggal;
1- kéménybélelés;
|- kéményépítés;
I- lakatosmunkák, kerítések, kapuk stb.
|- melegvízellátók kiegészítése napkollektorral;
|Kedvező árak, gyors kivitelezés! Kérjen ingyenes, számítógépes
|ajánlatot!

1 Cím: Guba József,
2097 Pilisborosjenő, Szt. Donát u. 29. (szőlő u. 39.)

Tel. : (06-26-) 337-276

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelés,
tervezéssel, anyagbeszerzéssel, igény szerinti

csőfajtákkal.
Csatoma hálózatra való rákötés megbeszélés szerinti

csőfajtával.
Cím: Kmetz József2097 Pilisborosjenő, Fő út 19.

(Ürömi út 20.)
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Zsitnyányi Attila
ok. épületgépész mérnök

külső gézvezeték és új csatlakozóvezeték tervezése.
Családi és társasházak ipari épületek vízellátásának,

csatomázásának közműre való rákötéssel együtt,
gázellátásának központi fíítésének kül-, és beltéri

úszómedencék gépészetének, ködtelenítésének,
valamint családi házak SPLIT klímáinak tervezése,

kivitelezésének szervezése. Költségvetések és
anyagkivonatok készítése.

Pilisborosjenő, Tölgyfa u, 10.
Tel. -Fax. : (06-26) 336-246

Gázkészülékek javítása, karbantartása
felújítása, garaiiciával. Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.

Tel. -Fax. : 06-26-3 3 6-246

Veszek, vagy cserélek!
Pilisborosjenőn. Urömön. vagy a környéken nem régi, több
lakóhelyiséges, jó állapotú. akár nem teljesen kész családi
házat vennék reális áron. esetleg budapesti, metró közeli.

nem panel, szép 50 nm-es öröklakás beszámításával.
Tel: 129-69-06, este, vagy üzenetrögzítő.
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3. évfblyam 9. szám

MILLECENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG

Mint eddig minden évben,
most is ümepseg keretében em-
lékeztünk meg az államalapitás
éx'tbrdulójáról. Az idén ez eg\ri'ittal
a Honlbglalás 1100. évt'orduloja is.

A Himnusz eléneklése után

Szegcdi Róbcrt polgánnester bc-
szede következett. amelvben Ma-

gvarorszag történetét vázolta. külöii
hungsúlyl t'ektetvc a honioglalásni
és az iillamalapításru.

Az umiepség további résxében
Varsányi Zsuzsa a Magyar Rádió
szerkesztöje volt a míisorvezetö. A
megemlékczés után P'odor Tamás
sziiundvesz lépett a pódiiimra es
Ady Endre. Kannthy Frigyes,
Kölcse\- Fereiic valainint
Vörösniarry Mihály verseit szavalta

a tőle inegszokott magas szín-
vonalon.

A versek közötti idökben,

Kincscs Margit zongoraművész
L. iszt Ferenc Törtéiielmi arckópek
c. zeneművének segítségéve! idézte
fel Petőfi Sándort és Eötvös

Józsefet. Leánvával, Sclmeczi
Borbálával közösen Bartók Béla
és L. isztFerenc műveiböl udlak clő.

A csaladi muzsikálíist Sclmcc/.i

C. ábor itjú hegedüinüvósz játéka
tette teljessé.

A hárpm művész. Bartók ós
Liszt nrfivei mellett Sclmeczi

Cryörgy zeneszerző művót is
meeszólaltatta.

A magas szinvonalü inűsor
óriási sikert aratott a Müvelödési

Ház nagytemiét teljesen megtöltő
közönség körében.

A Polgármester úr meg-
nyi tója után megtekinthettük a

helyi alkotómüvészek kiállítását. A
kiállitas anyagát a helyi és a

Pilisborosjenöhöz valamilyen mó-
don kötodö alkotók iiiiiiikái adták.

Birkl János milleneumi

emlékeivel, niimizinatikai gyíijte-
iiiónyóvel, Galambos Fcrcnc tcii-
gerészeti emlékeivel ós rajzaival,
Gulás János képeivel, Hcnncbcrg
Mária ikonjaival, Marton Zsolt
l'estniónyeivel és rajzaival,
Ncmccsck Mihály szobniival,
Ncmcth Ilona bábjaival, a nóhai
Ricgl Sándor festinényeivel, Sáli
Róza testményeivel, Weppcri
Zoltán kerainiáival vett rós%t a

kiállítason.

Ezi'iton szeretiiéiik köszöiietct

mondani Szimcth Mária képvi-
selőasszonynak, aki rendkivill sok

energiát áldozvu, a nyari
elfoglaltsagok ellenére, megszer-
vezte és létrehozta ezt a szinvnnalas

míisort. Koszönjük tovabbíi
minden szereplőnek, szervezőnek
és segítőnek áldozatos muiikajukat,
amivel emlékczetes cstét s/.ereztek
mindaniiviuiiknak. Bízunk abban,

hogy az eröl'eszitó.sek nein
hiíibavalóak. és czek ciz cseiiiónvck

a továbbiakban sem formális

ünnepségek lesznek. hnnem
ajándékokká váliiak. A t'alii
müvészeitől, a lalu lakosainak.

A I-Ionfoglalas 1 100. évor-
dulójára emlékcxtetö niü.sort ;i
Szózat közös elóiieklése zártu.

A Szerkesztő Bizottság
beszámolóját Papp Akos irta.
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SSZEFOGLALÓ
az augitsztiis 20-i
llnnepi beszédböl

A inugyarsag éleléiiek azon s/akas/át vizsgálta u inegcmléke/escii a/
elöadá. amely a Kárpátok karójban védett, tblyókkal szabdalt
változiitos teriiletéiiek birtokbavelelevel vette kezdetét. Az elsö

óvezredbeii már a Kr. utaiii DI. száKidtól kezdvc az évezred végéig
tartott az a robbanásszerii irópesség expanzió, amelyben sorra űzték
cgyinást a különbözö népek. a/ ázsiai óriási kiterjedésű területekböl
kirajzva dóli-ószaki ós iiyugati irányba. A táinadasok a róinai
birodaloin észxik-kcleti tartoinunvaként isinert Panirónia cs fíáciii

clleii iranyultak. Mcííjelcniiek inint teriiletszerxők a gótok. gepidák,
gennáii lör/sck. A Iblyainatosan inegújuló tamadások iiuatt a
róinaiak vissz;ivoiiiiltak dól-déliiyugati irányban Kr. utáii 271-bcii.
Ezl követöen sorra özöiilciiek a Kári'iát mcdencébe a vandálok
(gennán törzs), gepidák, szarmaták, gótok. A hunok Attila
vezetésóvel 441-töl jeleimek meg ós 452-beii seregével átvonult
Paiinóiúáii. A hóditiisának ós birodalináiiak szótbomlíisahoz vczetctt

Altila 453-baii bekövctkc/. uU liulala. Ezt kövctöeii inegjelciiiiek u
gennáiiok es a loiigoburdok u VI. s/á/.adban. Az 536-tól 568-ig tartó
jclcnlctilknck u/. ;iv;irok intígjclciiesu vetett véget fe/.ek türk nyelvii
törzsek). Mcgjeleiuiek tblyainatosan u líankok, a bolgárok és szláv
törzsek. A Káq^at inedeiicébe inár 670 ós 680 t;iján tellelhetők
magyar kisebb csoportok.
A IX. sz;í/';id iniísotiik felóbeii egósxen bizonyos a magvarok jeleiiléte
a Kaqiát inedunceben (S62-ben majd 881-töl 894 között több
alkaloiniual incgfordiiltak u tajon elödeiiik). A inagyar törzsek már
az V. szazad óta kapcsolalba kcrtiltek vandor utjuk során u
kereszténységgel.
A hoiitbglalás fblyaiiiat voll, 862 óta egészen a Duiiautúl es Nyitra
vidókcnek ellbgla!;isiiig, amcly 9()()-bun következett be. Arpád
l'ejcdelcm 895clejun erkczett a Vcreckci hágón at, a jelenlegi
h;iKÍb;i. A bescnvök várallan cs hevcs táinadása elöl

iiiciiekülésszerüeii liugyták hátra állataikat. vagyoinikat uz Htel-közi
szííllíishelycn. A hoiil'oglaláshoz igónybe vettók uz (Djtozi-, Békési-,
13odza-szorosokat is. A bevonuló lótszain inmtegv 500 ezer tö. A

hontbslalást követöen a zsákináiiys/'. crzö hadjáratok. kalandozások
ideje következett 970-ig. Taksoiiy lejcdelein után Géza kezdett
iiyitiii a behivolt liittóritök segitségével iiyugat telé. Belátta, hogy a
kalaiuloziisokkíil lovabb incginaradiii iiein lehet. A iieinzet elvérzik,
gaxdiisagilag tcljescii leziillik. Gé/xi idejébeii kezdték a Pannonhalmi
Apatsag lótesitéset. ]3elsö hatalini hiiború indiilt el 997-ben István

clleii. I.slv;int 1001. január 1-éii királlya koronázzak H. Szilveszter
papatól kapott koronával. István neveltetése révén erőteljesen
iiiegiiiditotta katolikus egyház alapitasát, egyliaz-megyékethoz létre.

(Folyt. a köv. oldalon)
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SSZEFOGLALÖ
az augusztus 20-i üimepi beszédböl

(Folytatás)
Megszervezi a központi államszervezetet, a
megyerendszert. Szent István uralkodása alatt a
told iiiagcintulajdouának meghonositása mdult
el. Az államiságunk, nenizetünk jövőjének,
feiuimaradásáiiak pilléreit rakta le Géza és
Szent István. Ezt fejlesztették, illetve
alakították az utódok. Szent István külpolitikája
révén biztosította az orszag nyiigalmát a külső
támadásoktól. Bizánc és német barát politikát
tblytatott megkoronázasa után is a határok, az
ország területének elismertetése érdekében.
Első királvuiik művelődéstörténeti intézkedései
is mérlöldköként maradtak leim 1100 éves
törtéiielmünk tblyamán. Szakitott a pogány
hitvilásaal. A keresztónv lüt felvétclével

hatalnias fordulatol hozott a magyar iiép
gondolkodasaban. Az ópitészetben a
templomok építésével, a várak építésével a
letelepedést állanJósította. Az adománylevelek,
oklevelek, egyházi müvek megjeleutetésével
inegalapozza az irásbeliség intézinényét.
Törvényeket alkot, és a fíahoz, Imre kiralylihoz
irt üitelinek is tulajdoiiképpen a törvóiiyekhe/.
soroható luűalkolások. Mindeii csclekedetével

törekedett upjának megkezdett míivét Iblytatni,
országát Európához, az európai kultúrkörhöz
erösitem.

A/. iillam alapitási mű befejezése után is értók
a/. ors/ágot külsö támadások. Ax Aqiad-há/,
idejérc csik az orszag tcrülcti gyarupodása.
Ncm ok nélkül inondja Vörösmarty Mihály
Zalán futása inűvében. a dicső századokra

eiiilékezve.
"'Régi dicsöségünk hol kesel az éji honiíilybt in?

Századok tiltcnek el,

s lc alattok iiiólycn cnyes/.ö
Féiiiiycl jársz cgyedtil."
A ktilsö veszély 1241-42-bcn u talárjc irással,

majd 1443-tól 1486-ig az orszííg közcl 160 eves
török mcgszallásával mérheletlen szenvedést
xúdít Magyarországra. A Habsburgok
iiiegjelcnesóvel idegen uralkodóház irányítja az
ors/.ág sorsát, közel 400 eveii át, iiem miiidig u
inagyar crdekek szein clőtt tartásával. A magyar
szabadsagharcot oszlrak-orosz összefogással
leverték. A tüggetleuségi háboriit követö
kicgyezés után néhány évtizedig tartó béke és
gazdasági fejlödés köszöntötl ráiik. Országmik
1100 éves történetének cddigi veszteségei
eltörpüliiek ahhoz a mérhetetlen
megpróbáltatáshoz képest, amelyet a XX.
század sorau szeuvedett el hazánk. A
vérvcszteség u két világháboriiban, az 1956-os
tbrradalomban iszonvatos volt. Területi

csoiikítás uemzetközi segédlettel, inég olyan
"baráti" nagvhatalom közremíiködésevel. inint

Szovjet - Oroszorszag is lett rossz sorsiink u
Tnanoui. Jaltai-. Polsdaiui döiités. A

iieinzetközi itélet és döiités azért is igazsagtalan
és emiatt elfogadhatatlan, mcrt Magyarorszag
szerepe a háborúban nein volt ineghatározó.
Egyetleu országot sem sújtottak a gyöztes
hatalniak a vesztesek közül olv mértékbeii

területi csonkitással, mint Magyarországot.
Sein Németországot, seni Olaszorszagot,
Japánt,. Ausztriát, vagy akar Csehországot,
Romániát, Finuországot nem érintették a
békediktátumok a miéiikéhez hasonló
nagyságban. Nem volt elég az 1920 júuiiis 4-i
amerikai-trancia-angol-szovjctorosz hatalmak

döntése. Szovjetorosz rcszröl egyetlen
érdemleges jóindulatú szó el nem hangzott a
proletárdiktatúrát leverö cseh-román és antant
közreműködés ellenében, söt a területrablást
1945 után folytatta Magyarország kárára.
A XX. század legsúlyosabb veszteségét a
magyar néppel szembeii az az erkölcsi
bűnsorozat okozta, amelyet a ktilönböző
téveszinék idéztek elö. A faji és nemzeti
sovinizinus fekete-vörös változatai, amelyek
erkölcsileg tettek nyomorékká nemzedékeket és
okoztak mérhetetlen szenvedést százezrekiiek-
nüllióknak. Ezek között a szenvedések között
kell megemliteiii még a zsidók elleiii, valamint
a hazánkba 250 éve behívott németek
kiűzósével elkövetett megbocsáthatatlan
bűnöket.
Olyan világot tereintettek, amelyröl a költő
Illyés Gyiila félelmetes igaz szavaiból kieincliii
is iiehéz bannelyik goiidolatot: "E^y ni(mdcil u
zsaniokságróF című verséböl.

"'biliiicseit a szolga
maga igy gyártja s hordja,
ha eszel. öt növeszted.

gyenneked neki nenized,

hol zsanioksag vaii.
iniiidciiki szein u luiicbaii;

belöled bűzlik, arad,
magad is zsaniokság vagy,

mert ahol zsamoksag van.
minden hiabaii.

u dal is, uz ilycii hű,
akunnilveii iiiü,

incrt ott iill
eleve sirodnál.

ő inondja incg, ki voltíil,
porod is neki szolgál."

Törtónelmünkből kitetszik. hogy 1100 óvvel
ezelőlt a inagyar lejcdclein Géza, cs elsö szent
királya István lclrecrthetetlcníll rendezte az
Európához tarto/ás kórdósct. Mégis a mai
hatalmak vezetői teltételek szabásával újból
vizsgáztatják ezt a inaradók orszagot ós
nenizetel, hogy inéltók vagyiiiik-c Európához.
Kércli tőlüiik az a/, Euró[')a. aiiiclyik tudoinasiil
vette, hogy ez a uép a keletröl Eiirópara zúduló
hordákat megtekezte, megállitotta. Tudomásul
vette ez az Európa, hogy ez a iiép hozzásegitette
ezt a loldrészt az 1956-os forradalmával a
koimnunista eszine reiidszer cs vilagiiralini
törekvések fölboinlasztásához.

Ma ismételteu követelnek tőlüiik a sok
nemzetközi nvilatkozat és döntés inellett

(Trianon-Jalta-l'otsdaiii. Mclsinki. Mastrih)
alapszerzödéseket usak azért. liogy a 'l'riaiioiit
követö döntós inintt u/. ors?.;igból kiszakilott
mygyarsagot clsorvass/úk. unyaiiyclvóiick
hasziiálatát korlalozvii. kollekliv öiiallósiiyát

inegakadályozv;) üiigeiljck a/ uss/imilációt
kényszerpályán gyorsuliii. Sajiialatos, hogy
ismét a szoinszédos nciiizctck civakodnak a

mértékadó liatalmak szíiklátókörűségc követ-
keztébeii.
Ugy goiidoloin. liogy a történelein sohasein a
múltnak szól. haiiem ;i jövőiiek. Napjaiiikig
megbizoiiyosodott, hogy ;iz u sujutos törtéiicti
fejlődés Európában oda vezetett, hogy inára
fokozatosan egyetlen társadalmi-gazdasági
reiid, iievezeteseii az eiirópai valik uralkodóvá a
vilag egészéii. Az ószak-ainerikai gazclasagi c.s

társadalini rend az európai átültetésének a
tennéke. A világ többi kontinensének népei
gyakorlatilag nem tehetnek mást, mint igy vagy
úgy ehhez alkalmazkodnak, ha nem akamak
megsenunisüliü, ha eredeti sajálosságaikat meg
akarják őriziu.
Ainikor a törtéiicti fejlődés Európábaii kezdetét
vette nem lehetett elörelátni, hogy ez a fe lödési
tipus fogja maga alá gyűmi a világ többi részét.
A késöbbi századokban sem vált világossá az
európai történeti fejlödés univerzálissá
valasának lehetősége. Az első évezred végén a
kínai társadalom minden tekintetben fölénvben
lóvőiiek tíint az Európaival történő
összehasonlításban.
Szakitaiii kclleiie azzal az órzéssel, hogy Európa
vaii, hogy Európa állandó. Az u történeti
jelenség, amclyct az "Európa", "európai
lejlödós'', "európaiság", sxavakkal szoktuiik
összelbglalni. ;i törtóiielein lolyamun cíllaiidó
mozgiisbaii vaii. Móg toldrajzi órtelembeii vett
európai koiitiiiciis népeiiiek törtéuete sem
tekinthető egysógesnek, aimak ellenére sem,
hogy olyan jelentös erö tartja össze, mmt a
kereszténysóg, luggetleniil aiuiak különbözö
iranyaitól.
Európában, a történelmi távlatban a kelta,
gcnnáii ós untik kullúra szerencsés cgyi násra

hatása, az antik (görög-róinai) világ tecl'uiikai-
gazdasági-jogi-ideológiai egymásba olvadása a
gennáii ós kelta népek hasonló vívmányaival
idóztc clö a inagantulajdonra épülö
esxmerendszerl. Nem az egyes hatások -
vivinaiiyok cgys/.crű kuvcredóséröl vaii s/.ó,
lianein összeötvüzödósröl, an'ól, hogy uz antik
hatasok ezeken a teriiletcken lényegileg maguk
ala gyíirték a keltc-gennán világ közös
loldtulajdonon alapuló rcndszerél. miközben
Ibiitos vivmaiivokat vcttek át tőlük.

A görög társadíiloni, uincly elsöként hozta lótrc
a loltl incigánlulajdoiiát. inajd a róinai. uinely
kifcjlesztettc a/t, liogy u tcnnclök egyénileg is
érdckcltó váltak ;i tcnnelós bövítésében. A

többlettermék, vagy annak nagyobbik fele
ugyanis ebben a rendszerben a tLilajdonukban
maradt. Ebben a folyamatbaii élesztökeiit hatott
a római cgyhaz, ainclyet Szenl Istvan is
elfogadott, a inagántulajdoii bcvezelésévcl. A
kcleti, despotikiis rcnds/crekbcii a társadalom
tagozódasa nem lehetett mély, es az
órdekórvónyesítési lehetőség egyes retegek
számára nehczcn, vagy nem alakult ki.
Magyarorsziig számára, a további
feniunaradásunk bizlositásd órdekébeu az

curópai gazdasági reiidszerbe történő gyors
visszatérés feltétcleit kell biztositani.

Csak reinélhetjük, hogy ez a cél azzal a
k-ie.sószitö lcltétclreiidszerrel valósul ineg, hogy
bcl.sö állaini-jogi ós kiilturális szabályozásuiik
és iiiiiködósüiik a visszatéréshez u lehetöséget
lülgyorsítja. Bizhatiink abbau. hogy az
európaiság iniiit törléiieli katcgória iiein vezet
olvaii óvlordiilókho/. iniiit ax 50 óve eltildözöll

sv;ilis;is gvalázatos lörténetéhcz. a hazai
zsidóság kiirtasi tragódiajához, a kisebbségbe
kertilt inagyarság ellehetetlenitési lolyamatához
a környezö országokbaii. Csak remélhetjük,
hogy vógérvéiiyes csatlakozásunk Európához
ncin idé/ elö ujabb zsamokságot. u nép
egyctuinlcgc.s clnyoinását, hogy t'ejlödésüiik
mindeii tekintetben l'olyainatos lesz.

Sze.síedi Róbert

TlSZTELT KÁRPÓTOLTAK!

|A kárpótlási földárverés által sokan jutottak olyan földbirtokokhoz, |
lamelyek határosak ún. mezövédő erdősávokkal, erdős vízmosásokkal. |
|Felhíyjuk figyeknüket, hogy ezek legtöbbje az önkormányzat tulajdona, |
|a bennük található fák kivágása, a cserjeszint ritkítása, az erdősávok|
Ibármiféle

irtása szigorúan tilos!
iSemmiféle ürüggyel ne emeljenek tehát fejszét a birtokhatáraikatjelölői
|cövekeken kívül álló növényekre, mert ez szankciókat von maga után:
[pénzbírság, újrafásítási kötelezettség stb.

Kömyezetvédelmi Bizottság]

elyesbítés:

git segít!

Kedves vendég, Dr. Gusztonyi Agnes a Szent Margit Kórház
föigazgatója meglátogatta önkormányzatunkat 1996. július 18-án.
Röviden tájékoztattuk egymást feladatainkról, lehetőségeinkről. A
főigazgató asszony felkínálta a kórház segítségét községünk
lakóinak azon szakrendelésekre és szolgáltatásokra, amelyekre
intézményük felkészült. Ezt köszönettel elfogadtam.
Alig hangzottak el ezek a szavak, bekopogtattak hozzám fogászati
ellátásra szonilók, hogy az ürömi fogászati rendelő elutasította
őket azzal, hogy pilisborosjenöieket nem fogadnak. E helyen nem
elemzem e magatartásnak erkölcsi és anyagi vonzatával
összefüggő gondolataiinat.
Viszontlátogatásomkor azonnali intézkedést hozott Dr. Gusztonyi
föigazgató asszony, hogy a Vörösvári úti és a Csobánka téri
intézetek fogászati rendelöi délelőtt és délután is várják községünk
rászoruló lakóit.

Ezúton is megköszönjük a gyors ésjóindulatú, hatékony segítséget
a Szent Margit Kórház főigazgatóasszonyának.

Polgármester

A júliusi számban megjelent képviselőtestületi
határowt szövege helyesen.
27/1996. (VI. 11. sz. HATÁROZAT
"Pilisborosjenő Onkormányzat Képviselő-
testülete tudomásulveszi, hogy a Csatomamű
Társulat az érdekeltségi egységek
maximumára (1020+331-készpénzfízetők)
biztosítson kedvezményes lakossági
hitelfelvételi lehetőséget."

Felhívás

Felhívom a Tisztelt kárpótóltak űgyelmét,
arra, hogy a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok alapján, a káqiótlási
területként tulajdonukba adott ingatlanon
csak mezőgazdasági tevékenység végezhető!
( 1994. évi LV. tv. Földtörvény 2. §. (4. ) b.
pont)
Ettől eltérni csak hatósági engedéllyel
lehetséges ( 36. §. 1-4. pont).
Mindezek alapján a kijelölt út. és terület
megváltoztatása nem lehetséges.
Nyomatékosan felhívom a kárpótoltak
fígyelmét, hogy a rendelkezéseket
szíveskedjenek betartani, ellenkezö esctben
kénytelen vagyok a lehetöségeimmel élni és
szabálysértési eljárást lefolytatni. A már
megkezdett közteriiletfoglalásokat meg kell
szüntetni és az eredeti állapotot kötelesek
visszaállitani

Jegyző
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A KÉZMŰVESTÁBORRÓL. szövés száraz virágokkal ("virág
szőnyeg"),

virággömb kialakítása szárazvirágokból;
kiilönféle fonás- és csomózási technikák színes
szalagokból (kar- és nyakdíszek)
haj- és kardíszek készítése fagyöngyök
liasználásával

pénztárcák készítése fílcből

fel-

s Az idén már harmadik alkalommal

ü került megrendezésre a nyári
n kézmüvestábor., melynek támogatója a Müvelődési Ház és

Sági Kati néni volt.
A gyerekek csodálatos és igazi falusi kömyezetben (a

^ családi' ház, a kert kínálja magat) ismerhettek ineg
D hagyoinányos kézimunkákat. Emellett a kert jó
o játszólehetőséget ad és az itt tartott háziállatokat a tábor
Q kis lakói szintén közelröl inegismerhették. Az ebéd, a jó és még sok-sok különféle dolgok.
, értelemben vett házi koszt mindenki szeme láttára, A tábor idején mintegy 20 gyerek élvezhette Sági Kati

gyakran szabad tíízön. bográcsban a helyszínen készült. néniék vendégszeretetét.
" A kézmíívestábor uj gyermekkapcsolatok, valamint Ezúton szeretnék még egyszer Sági Katalimiak és férjének
-: barátságok kialakulását is lehetövé tette. Meglepő, hogy a köszönetet mondani ezért a gyerekek számára is nemcsak
c gyerekek milyen tennészetességgel találták meg helyüket hasznos, hanem csodálatos időtöltésért. Ők voltak azok,

ebbenasok "'korcsoportos" (2-14 évesig) csapatban. akik a napi programot elökészítették, megszervezték,
A kézimunkázás során számos teclmikát kipróbálhattak a lebonyolítolták.
gyerekek. melyeknek eredményeképp szép és mutatós
muiikák sziilettek. Ilyenek voltak többek között: Csiszár Christine
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SPO TésBA Á SÁG

Kézilabdatornán vettünk részt a minap. Veresegyházával
'képviseltük hazánkat és nem máshol, mint a saját
. testvérfalunkban Steinheimben.

Szeptember 31-én került megrendezésre hat csapat
. részvételével egy női nemzetközi torna. Körmérkőzésen dőlt el
a csapatok közti sorrend. Mi két győzelemmel, két döntetlennel
és egy vereséggel a harmadik helyet értük el. Számunkra ez egy

'nívós tornavolt, hiszen felnőttek között versenyeztünk és a
^csapatok mind magasabb osztálybaii játszanak. Orömteli az is,
>hogy a torna gólkirálynője csapatunkból került ki, Szécsi Enikő
személyében. Számunkra meglepő és értékes ajándékokkal

. díjazták eredményüket.
Annak ellenére, hogy az ott töltött idő kevesebb volt, mint

. amennyit az utazásra fordítottunk. nagyon jól éreztük
magunkat. A vendéglátóink reiidkívüli szeretettel és
barátsággal fogadtak. mindent megtettek, hogy jól érezhessiik
magiiiikat. Köszönjíik nekik. reinéljiik, hogy lesz alkalmuiik
akár többször is ezt a kialakult barátságot tovább mélyíteni.
Kös/.önet jár még azoknak is, akik segítettek, hogy
kijuthassuiik ebbe a csodálatos német faluba. Igy: Szegedi

. Róbcrt polgármester úrnak. aki megszervcztc neküiik czt az utat
ós kiegészítette az általunk készített ajándékcsomagokat. A
MEDITOP cégnek, Acs Zoltán úrnak, aki az útiköltségiinket
fedeztc. ami elóg jelentős volt. A Veresegyháza
Sportegyesületnek. akik öuzetlenül felajánlották. liogy veliik
utazhassuiik. Stampf Ferdinándnak volt pilisborosjenői
lakosnak, aki Steinheimben él. és inegkülönböztetett

. figyelemmel viseltetett irántuiik. Es végiil. de nem iitolsósorban

V\AAA. Av/vVvV^WVVvWvVVVWVvVWWV'v^AA/y'
Kiss Bélának a képviselő-testület ta&jának, aki csapatunk
vezetőjeként utazott velüiik.
Reméljük a spon által barátokra is lelhettünk a messzi távolban
Steinheimben.

Kézis lányok

PEST MEGYE KÉZILABDA-BAJNOKSÁGA

A Római Katolikus Egyházközség 1996. szeptember havi hírei:

1996/97.
SZUPER CSOPORT

ÖSZI MERKÖZESEK:

szeptember 14. Pilisborosjenö - Dtinakcszi
felnőtt: 11. 30 - ifjúsági: 13. 00
szeptcmber 21. Vecsés - Pilisborosjenő
fehiőtt: 15.00 - iQúsági: 16. 30
szej)tember 28. Pilisborosfenő - ErdII.
felnőtt: 10.00 - iQusági 11. 30
október 5. Inárcs - Pilisborosjenő
ifjúsági: 13. 00 - felnőtt: 15. 00
októbcr 12. Pilishorosjenő - Isaszeg
felnőtt: 10.00 - iQúsági: 11.30
oklóber 19. Kóka K. K. - Pilisborosjenő
felnőtt: 16.00 - iQúsági: 18.00
októbcr 23. Pilisborosjenö - Nagymaros
felnőtt: 15. 00 - ifjúsági: --
október 16. Albcrtirsa - Pilishorosjenö
felnőlt: 15.00 - ifjúsági: 16.30.
Hazaipálya:
Budapest III. kcrület Gyógy.fzergyár út 24-26
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1996. szeptemberétől az iskolában
tanfolyamok indulnak kezdőknek ós
haladóknak. melyekre sxeptember 16-tól
27-ig lehet jelentkezni.
A laiifolyaniok programja:

Windows 95. operációs rendszer
használata (megtanulja kezelni a
WINDOWS 95 operációs rendszerrel
mííködő számítógépeket) kb. 6 óra
Mikrosoft Word 7. 0 (korszeríi, széles
köríi szolgáltalásokat nyiijtó szöveg-
szerkesztő program. hivatalos levelek.
kiadváuvok stb. készítésére) kb. 12 óra

Excel 5. 0 (elektronikus táblázatkezelő.
mely a papiron vezetett nyilvántartás. a
ceruza és a számológép cgyesitett.

Számítástechnikai hírek
modern változata. óriási számítási

hatékonysággal rendelkezik. az
adatokat mutatós tábláxatokba rcndezi.

ill. grafikonl raj/.ol hozzájuk) kb. 10
öra

A tanfolyamokat Selmeczi Tamás, szg.
programozó, Vetró Tünde és Mocsári
József, sz. lech. lanárok tartják.
A taiifolyam díja 400 Ft/60 perc/fő.
Mivel 5 gép áll reiidelkezésre. legalább 5
fő jelentkezése esetéu indul egy taiifolyam.
A tanfolyam időtartama a választott
tematikától fíigg.
Aki oktatás nélkül. csak a gépparkot (486
DX. HP LASERJET 5L. WIN. 95 + MIC

OFFICE program csomag) kivánja
használni. pl. szakdolgozat gépelésére,
nvointatására. számitástechiükai

ismercteinek gyakorlására. 150 Ft/60 perc
+ nyoiulatási költség 15 Ft/lap díjért teheti.
Vállaljiik egyszerííbb szórólapok, plakátok.
kiadványok tervezését, kivitelezését, ill.
sokszorosítását.

A tanfolyamokra jeleutkezni. vagy bővebb
(ajékoztatást kérni a szolgáltatásokról
munkaidőben telefonon (26)-336-37ü,
vagy személyesen Mocsári Józsefnél lehet.

Iskolavezetés

A 110 éves i'

Pilisborosjenői Onkéntes Tüzoltóegyesület 1
varja

azokat a 18. éviikel betöllött fcrfiaknak a jelenlkezésól. akik az önkóntes tíizollói szolgálatot vállalnák. Kérjiik azoknak a
jelentkezését is. akik telierautó vezetői engedéllyel rendelkeznek és \'állaliiák a két lűzollóaiitó egyikéiiek vezetését - egyesületi
tagként - gyakorlatokon és tűz esetén,
Várjuk azokuak a jeleiitkezését is egyesületi. vagy támogató tagként akik a tíízoltóaiitók. a inotoros szivattyiík karbantartásában i,
közremííködnének.
Jelentkezni lehet minden héten pénteken délután 5 órától a tíízoltószertárnál és lij. Koinlós Tibornál a 336-525 telefonon.
A jelenlkezők részletes tájékoztatást kapnak és ennek isinerelében döntlietnek az önkóntes tűzoltói szolgálat vállalásáról. i

Id. Koiulós Tibor Kucscra László

paraiicsnok elnök i!

Imádkozzunk a hátrányos helyzetű
népekért.
01-én: Evközi 22. Vasárnap
03-án: Nagy szt. Gergely pápa,
egyháztanító
"Az emberek közti megértés a szereteten
múlik. Aineddig megvan a szeretet, addig
megvaii az egyetértés is. Aliol megszíínik a
szeretet, kitör a viszály.
Győzd le ellenszenvedet, akkor sokkal
könnyebben elviseled a másikat!
Aki rátekint a Temetőre, szűknek érzi az

egész teremtett világot. "Videnti
Creatorem anguszta est omnis creatura. " "
NAGY SZT. GERGELY

06-án: Első péntek
07-én: Bold. Kőrősi Márk, Pongrácz Istváu
és Grodecz Meuyhért vértanuk, 1619.
08-án: Kisboldogasszony (Szííz Mária
sziiletése)

Évkozi 23. Vasárnap
12-én: Szííz Mária szeiit neve.

Ma a magyar és a német nyelvterületen a
Boldogságos Szííz Mária neve napját
tartjuk. Boldog XI. Ince pápa rendelete el
annak emlékére. hogy 1083-ban a
keresztény seregek inegfutamították a

Uber Muttersprache
Unterricht in Ungarn bis

1946

Wie vvir es schon in TJnserer vorheriger
Nunmier des Weindorfer Boten angedeutet
haben, veröflentlichen wir einen Vortrag von
Prof. Dr. Dr. Comelius Maver mit dem Titel:

Remineszenzen eines in Weindorf bei

Budapest geborenen und aufgewachsenen
Donauschwaben über den verweigerten
Uiiterricht in der Muttersprache - Die
Unterdrückung unserer deutschen Kultur in
Ungara.
Der Vortrag sanmielte die Gedaiiken die der
Autor in semem Leben erfahren und erleben

muste. Wie er cs ganz eindeutig sagte:
"Ich beklage keinesvvegs. dafi mir das Wissen
und die Bíldung in der ungarischen Sprache
vennittelt ^viirde, ich beklage aber vehement,
daB mir dies zusetzlich in meiner deutschen

Muttesprache verweigert vvurde."
Die Gedanken sind auch fíir PIeute noch

beherzigensvverte Lehren lür die Potentaten
des ölTciitlichen Lebeu.

li''ovo>i das Herz voll ist, jliefit der Mimd
über. sagt das Spnchvvort. Ehe ich begimie,
mein Herz im Blick aut' mein Thema vor

Iluien ausziischütten, will ich freimütig
bekeiinen. daB ich ein Liebliaber der

unganschen Kultur im umfassenden Sinn
dieses Wortes bin. Meine Wohnung legt
beredtes Zeiignis davon iib: Ich schmücke sie
inil Stickereien aus Kalocsa imd Matvó^ icli

Bécset ostromló török hadsereget. Ezután a
győzelem után kezdődött Magyarország
felszabadítása is a török iga alól.
14-én: A szent kereszt felmagasztalása.
Jeruzsálemben évről. évre felmutatták a

keresztfa ott őrzött darabjál a Szent Sír-
bazilika felszentelésének évfordulóján.
15-éii: Evközi 24. Vasáruap
21-én: Szent Máté apostol és cvangélista.
Mátó (Márk Lévinek iievezi) váinos voll
Kafarnaumban, Jéziis iniinkalielyéről hivta
el. O az első evangélium szerzője.
Ereklyéit Salermóban (Dél-
Olaszországban) őrzik.
22-én: Evközi 25. Vasárnap
24-én: Szent Gellért píispök és vérlanú. Ott
volt István halálos ágyáiiál. aiuikor az a
Szűzanyának ajáulotta az országot.
27-éii: Páli szeut Vince áldozópap.
29-én: Szent Mihály. Szent Gábor és Szent
Ráfáel föangyalok.
Evközi 26. Vasárnap.
30-áii: Szent Jeromos áldozópap ós
egyháztanító.
Legfőbb tevékeiiysége a Szeiitíras latinra
való fordítása volt.
A biblia hozzátartozik a keresztény
inííveltségliez. Beiine vógigjárjuk az isteni

bevvirtc ineine Gasten uiis Herendem
Porzclan, ich lulle die Zciteii der MuBe iiicht
selten mit hören der Musik von Béla Bartok,

Zoltán Kodály sowie beriilmiter Zigeuner aus
und singe geme iiiigarischc Volkslicder, ich
schatze die iingansclie Malerei, bcsitzc sogar
einige vvertvollerc (icnialdc und .Skulplurcn;
allem vorau aber bin ich stolz auf die noch

vorhandenen Keimtnisse der ungarischen
Sprache, was mir von Zeit zii Zcit einen
uiigewölmlichen literarischeii Geuiifí bereitet.
Einen solchen hatte ich wieder vor etvva drei
Woclien, als icli Sándor Petöfís Roman, A
hóhér kötele -Des Henkers Strick, las.

TJnd demioch geriet mein Referat, das Sie von
inir zur Feier anlaBlich des Cfcdenkens an die

Vertreibung vor 50 Jaliren envarten, zu einer
Jeremiade, zii einein Klagelied. Wer klagt,
klagt indirekt auch an. Ich klage den
ungarischen Staat an, vveil er mir in meiner
Kindheit und Jugend da.s verweigert hatte,
vvas mir aufgmnd des Völkerrechtes
ziigestanden hatte, den schulischen IJnterricht
in meiner Muttersprache. Mit Muttersprache
meine ich in diesem Fall nicht deii deiilsclien

Dialekt des Otener und Pilischcr Berglandes,
sondeni das Hochdeutsch, dessen K.emitnis

man sich in der Schule aneignen muB, weil
sonst der notwendige, die Kultur ziigleich
vorantreibende Gedankenaustausch unter den
Stanmien eines Volkcs (zwisclien Bavem und
Friesen z. B. ) nicht l'iiiiktioniert. Als mich die

Machthaber 1946 aus [Jngam ausvviesen,
fehlte mir die sogenamite Spraclikompetenz,
dic Fiihigkcit mit der Hoclispraclic in incincr
ueueii T]ingcbiing souver;in iiiii/aigehen. Mit

kinyilatkoztatás útját a világ teremtésétől
kezdve. Uruiik megtestesülése. születése.
az utolsó vacsora és az Euchahsztia. az
Olajfák hegye és a Kálvária nüsztériumáig.
XXIII. JÁNOS PÁPA
Szeptember!
Fényét jó Anyánk. Mária születése és
iiévnapjától kapja. S aki kicsiszolta nekünk
e hónapot ékessé, ragyogóvá. róla
emlékezünk:

Szcnt Gcllérl.
Velence szülötte, mint bencés szerzetes a
Szentföldre indult. S az Adrián dúló vihar

feléiik terelte útját. Első Királyuiútníik a
liil terjesztésében. nevelésben ő volt jobb
keze. Belénk nevelte Szíizauyáiik
szeretetét, tiszteletét. O szoktatta rá

népünket. hogy Szűz Máriát
Boldogasszonynak, Nagyasszoiiyiiiiknak
iievezzük. O vetette meg alapját szent
Királyiinkkal karöltve, hogy Mária országa
lettíiiik.
Szent Gellért. láthatod. dúl köriilöttüiik az

élet zápora. viliara. Kérd értüiik Máriát.
liogy ne hagyjon el. hisz Te tanítottad,
liogy O a ini Boldogasszonyiiiik!

der lelileiiden Sprachkoinpetenz empland ich
das Vaterland mciner Almen, in das icli

zurilckgekelirt biii, als Fremde, deren Kultur
ich in IJngam weithin entfremdet worden bin.
Es inag L.aiidslciitc gegeben haben und inuner
noch geben. die dies nicht so empfandeii.
Viclc vvcrden jcdoch inehr oder vveiiiger
almliclie Erl'almingen gemacht haben.
Ehe ich auf meinen bzw. auf unseren
schulischen IJnterricht, den wir in unserer
Gemcinde Weindorf erhielten, ausfülu-licher

zii sprechen komme, will ich zunáchst iii
eincin liistorischen Uberblick und in

gebotener Kürze auf die Gesetze eingehen,
durch die der ungarische Staat die
Ausbildung siner nichtmagyanschen Bürger
regeltc. Ich wcrde sodann kurz bei den
sogenannten Dort'potcntaten m unserer
Gemeinde der Zvvischeiiknegszeit vcrvveilen,
dic aiis cinem völlig unangebrachtcn
patriotischen Eifer die chauvinistische
Schulpolitik der jeweiligen ungarischen
Regierung unterstützten und viel zum
kulturellen Identitátsverlust unserer

dcutschspracliigcn Gemeinde beitrugen.
Nach dem (Jrteil der katholischen Bischöfe
vvaren die deutschen Schuleu álter und

qualitativ auch besser als die unganschen und
die der übrigen Nationalitaten. In dem Artikel
Sváhok - Die Schwahen im Katholikiis
Lexikon - Kallioliscfies Lexikon Band IV,
stelit schvvarz auF weiB zu lesen: "A Sváhok

átlag johbniódúak, mi)it a magyarok és
valamivel müveltehhek is (a németek közt
(). 5%, a waKyarok közt 13. " % az wialfahél.a)
- /)/(' Scfiwahefi simí im ni irchschtiitt he. sser



situierl als die Ungarn und m elwa aiich
gebildeter (unter den Deutschen belragt der
anteil cler Analphabeten 9, 5 %, unter den
Ungarn 13, 7 %). Allerdings fáhrt der Artikel
vielsagend weiter: "a közép- és föiskolát
végzettek íekinfetében azonban messze
elmwadnak a magyarok mögött, hizonyára
föleg azért, iiiert a nagyohb müveltségü
'sváhok' niár niagyar cmyaiiyelvimek valtják
magukat - heztiglicfi der Absolvetiten der
Mittel- und cler Hochschule allerd'mgs
bleiben sie weit hinter den Ungarn zurück,
wid zwar hauptsachlich deshalh, weil die
gebildeteren Schwaben sich bereits zur
imgarischenMuttersprache beke>ien ".
Verstandlicherweise verfolgte die Kaiserin
Mana Theresia, der die Wiederbesiedlung
Ungams ein eminent vvichtiges Anliegen war,
eme Schulpolitik, die der Nationali-
tátenvielfalt Ungams Rechiiung trug. 1777
erlieB sie mit dem Dokumcnt Ratio
Eclucationis - Grundsatz űler Erziefiwif;,
eineu groBangelegten Plaii ziir Unterrichts-
und Erziehungfsrefomi, aus dem liervorging,
dafí das Schulsystem nicht unifonniert sein
dürfe, sondern der Nationalitateiivielfalt
OsterreichAJngarns anzupassen sei. Die
Nationalitáten eigene Schulen und
Schiilbücher erhalten, dic I.erhrkrafte an
diesen scliuleii sollteii "iiicht 11111- i/ire eigene
Mtittersprache vollstandig heherrschen,
sondern darüber hinaus auch in den
haiifigeren Sprachun cies Laniies hewmKlert
.s'ew". Kaiser Joset'l]. rief daim durch seine
absolutístische, das Deutschlum allein
fördcmden Scliulpolitik jene ICrüfte 111 (Jngani
aiif die kultiiq^olitische Bühne, dic die
Magyansicruiig auf allen Ebenen des
oftentlichcn Lebens zum stnkten Programm
erklarte. Kein geringerer als Graf Stefan
Széchenyi gab 1841 die Losung aus, das
AiiHcgen der Assimilation. dic nationalc
Einverleibung aller Nichtmagyaren, sei eines
jeden Magyaren heiligste Pflicht. Der
(.Tesetzesartikel II, § 9 von 1844 bestinmit,

i)i den Schulen iiiiierhalb der
Landesgr'eiizen soll das UiiKarische die
('nlerrichtssprache sein", iiachdein schon
zuvor zvvischen 1830 un 1840 die Sprache der
üesetzgebimg, der Rechtssprechung sovvie
der Vervvaltung das Ungarische geworden ist.
Der sogenaimte Aiisgleich - kiegyezés
zvvischen Osterreich und Ungam brachte
1867 eme gevvisse Lockerung m dcr
Nationalitatenpolitik. Das TJngarisclie vvird
zvvar un Gesetzesartikel XLIV von 1S6S ziir
Staatssprache deklariert. ziigleich vvird aber
der Staat veqiflichtet. seinen Bürgem den
Muttersprachunterriclit zii gevvalirleisteii und
an den TJniversitaten sogur Lehrstühle
ziigunsten der Nationalitateii ZLI errichten. In
dem im gleichen Jalir verabschiedeten und
von Baron Josef Eötvös ungeregten
Gesetzesartikel XXXVIII, § 5K heiBt es:
Jeder Schüler soll iíen Uiiterncfit ifi seiner

Miittersprache erhalte)!, sofern iliese eiiie
der ifi der hetreffenckn Gemeinde gafi^igcfi
Sprachen isf". Dies schloB l'reilich den
Unten-icht ind der Staatssprachc (l)ngarisch)

nicht aus, weshalb auch alle Lelu-er ungarisch
können mufíten. In den folgenden Jaliren trat
Ungarisch melir und melir in den Mittelpuiikt
des Unterrichtes auch in den
Nationalitátenschulen. 1891 wi.irde im
Gesetzesartikel XV festgclegt, daB auch in
den Kindergarten nicht ungarich sprechender
Kinder, Kenntnisse der uiigarischen Sprache
vennittelt werdeii iiiüsse. lii Weiiidorfwar der
Kindergartenuiiterricht zii meiner Zeit nur
ungarisch.
Die Einschraiikung des Unterrichtes in der
Muttesprache erreichte 1907 mit der Lex
Apponyi - so hieB der damalige
Kultusminister - iliren Höhepuiikt. Nach deni
Gesetzesartikel XVII ist jcdcr Lchrcr
verpflichtet, in der Seele seüicr Schüler deii
Geist der Anliangliclikeit an die ungarische
Heimat und das Bewi-ifitsein der
Zugehörigkeit zur ungarischen Nation zii
entwickeln und zii verstarken. Das Gesetz
forderte, dafi Kinder luclit iingarisclicr
Muttersprache am Ende der 4. Klasse sich in
Wort und Schrift ungansch ausdriicken
köniiün inüssen.

Ich vvill die vveiteren (jesetzesiiiitiativen ziir
Verbesserung des Deiitscliiinterrichtes in deii
Schulen vvahrcnd iind nacli der Riitercpi iblik

iiichl iiiehr verlülgen. vveil dicsc l'ür incinc
Generation in Wciiidorl' kaiiiii /iir (ieltiing
kainen. Von Interesse tür uiiserc vvciteren
Betrachtungen ist allerdings noch die
Verordnung des Kultiisministers Kuno Graf
Klehelsherg voni 24. Aiigiist 1923. Danach
sollte es in Ungam lür die Nationalilaten drci
Volksscliiillypen gcbcn. Typ A. : Schulcn der
jcvvciligcn Nalionulitátensprache mit
Ungarisch als Pflichtfach; Typ B. : Schulen
gemischter Unterrichlssprache; Typ C.:
Ungarisch lelu-ende Schulen mit dcr
jeweiligen Nationalitátensprache als
Pfliclitfacli. Dieseii Scliiiltyp bcsucliteii vvir iii
Wandorf. Im Allgemeinen tendierten die
Ftílirer der Nationalitaten auf ( Jinwandlung
der Schiilen vom Typ C in 'I'yp B oder gar in
Typ A. Dieses Zicl verlblgte der iur uns
Donaiischwaben LiiivcrgeBlichc./oA-oA Bl. ever.
Zvvar vvurde der politische stellung .der
Natioiialitateii durcli dic RHckgliederung von
Gebieten an Ungarn in den Jalu-en 1938-1941
aufgevvertet, was cine Lockemng bei der
Handhabung der Scluilgesetze in den rein
deutschsprachigen gegeiideii des Landes vvic
ui der Bacsku init sicli bnichlc. uber iii
Weindorf iiahc dcr I-Iuiiplstaill maclnc sicli
davon so giit vvie iiiclits licincrkbar.
Ich komme nun zii dem angekündigteii
brisanteren Teil meines Referates. dcr
Darstelung des kulturpolilisclien Lcbens iii
Weindorf - freilich iinter dcm verengtcn
Gesichtspuiikt nieiiies Themas. Ziir
Eutlastung unserer Vorfaliren in der
Gemeinde vvill icli ziiiiaclist an das Köniclien
Wahrheit erinnem. ii;i.s nach dcm
Zussammcnbruch de.s kominumstisclicii
CTesellschaftssystems voiii Marxisinus übrig
geblieben ist. Schon iii dcr Anlikc fatítcii
einzelne l'hilosoplicii diu von Karl Marx d;in
iiii vergangencn Jcilirhiindcrt aiicli

wissenschaftlich fündiert gemiante These von
der materiellen Basis aller Kultur und
Zivilisalion in den Satz zusaiiunen: Primwn
uiuere, deinde philosophari - zuerst gelte es,
das Leben (matcriell) zuz sichem, dami erst
kömie man sich den Dingen des Geistes, der
Wissenschaft und der Kunst widmen. Im
Blick auf unser Thema heiBt dies... Die
Kapitalisierung der Wirtschaft, begimiend 1111
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und
lörtdauemd bis zur Vertreibung veránderte
das Sprachverhalteii unserer Vorfahren. Um
an den durch die industrielle Revolution
bedingten Veraiidenmgen des Lebens - ziimal
in der unmiltelbaren Umgebung der
Haiiptstadt - iiiilhaltcn zu können, vviirde der
Ervverb ungarischer Sprachkemitnisse
unerlafilich. "Das Magyarische" , so
charakterisiert unser Landsmami Wendelin
Hanihucli die allgemeine Lage der
TJngamdeutschen zwischen 1920-1945, wlt
fchleclilhiii als die Spracheckr Gehilckten,
als die staatliche Hochsprache, üeren
Beherrscfnnig fiir den sozialen Aufstieg
iifiiiHiymiylicli iiotwendi^ war". Diuscr
wirtschal'tlichc Dnick- zum Erlemen des
IJiiyarisclieii - zahlreiche 17aniilien gaben ilu-e
Kindcr in den Diensl 111 rein ungarische
(Tegcndcn -vviirde politisch unlerstützt diircli
das groBangclegte Assimilalionsprograuuu
dcr Regieningt. Niüht sclten machten
staatliche Belriebe wie z. B. die Gasfabnk in
Ofen die Magyansiemng des deutschen
Namens zur Bcdingiing der Einstellung.
Manclier Landsinaiui wird iiiit sicli gerungen
habeii, ob cr seinen seil üenemtionen
vererblcn Jcutschen Namen, sozusagen das
Aushangeschild seiner nationalen Identitát,
preisgeben solle oder nicht. Aber, der Hiinger
tul bekanntlich weh. Hiiizukam die
Weltvvirtschal'tskrisc Ende der zwanziger
Jahre. dic iiocli vvahrend der dreifíiger Jalire
wie ein Dainoklesschwert über den Nacken
der in der Umgebung von Budapest
pcndelndcn donyiischwabi.sclieii Fabnk-
íirbeitcr liing.

Robert Szegedi
(Fortsetziing folgl iii der iiechste Bote)

KÉPVISELÖ - FÁNK {SZÁNW MÁRIA)

Alláshírdetés!
Az általános iskola 8 orás muiikakörbe
takarítónöt keres Bérezés a Kjt. szennt.
Jcleiitkeau lehet a gazdasagi vezetőiiél lehet,
s/einólycscii 9- ] 5 ór;iig.

Iskolavezetés

r

AIlatorvos
Olvasóink kórésérc közöljük a

közsógiiiikben praktizáló állalorvos
telefoiiszámait:

Dr. Molnár Attila
síllatorvos

Lakás telefoii:
06-1-214-3058
Rádió tclefon:
06-30-521-154

On u képviselötestület két hölgytagja
köwl iiz egyik. Miért vállalt közéleti
s^ereplést?
En is úgy gondolom. elöször arról kellene
beszélni. miért indultam a képviselő
választáson. és miért lettem képviselő. Az
okot még az elöző ciklus tevékenységében
kell keresni. Ez az ok pedig az volt, hogy
az iskola milyen helyzetbe keriilt ez alalt
az idö alatt. Tehát én azért szerettem
volna a testiiletbe bekerülni, hogy ilyen
dolgok ne történhessenek meg, mert
annyira elmérgesedett a helyzet az iskola
köriil. és aimyira elragadtatták magukat a
képviselő urak, hogy az iskolát szinte
lehetetlen helyzetbe hozták. En ugyan
nem szeretek szerepelni, ezt, akik
ismernek, tudják rólam, de kénytelen
voltam egy cikket írni az ujságba. mert
annyira lejáralták az iskolát. Az
emberekiiek azt sugallták, hogy az iskola
rossz, nem érdemes ide járatni a
gyerekeket. En ezzel nagyon nem értettem
egyet. A muiika amit vállaltam a
testíilel. ben. szintén ezt a

meggyőződésemet tükrözi. A kulturális
bizottsag vezelőjckénl képviselni
szeretnék egyfajta szemlélelet. Szerintem
ugyanis ax iskola munkájat minden erővel
lainogatni kcll és eslleges hianyosságait
ncin oslorozni. liancni iiiegs/Ainlelni a
fcladatuiik. A kíilöin'alaskor senki nem

gondolt a lehetséges nehézségekre. jól
döiUeiu már nemigen lehel. így mostanra
már csak a legjobb szándékú segitség
inaradt az egyetlen kötelességünk. Ez az
oka annak. hogy olyan kérdésekben ahol a
kö/ös iskola sorsa keriil szóba. én
tartózkodom a szavazásnál. Legnagyobb
örömönu-e ez az iskolaellencs magatartás
enyhült. és talán kezdik belátni. hogy a
legfontosabb feladataink egyike a jövő
geiieració nevelése. Ebben az évben már
az első osztálvosok száma huszomivolc

köriii mozog. ami a lavalyi évliez képest
öi-vendetes emelkedés. A munkánunal azt

szeretném elérni. liogy lia az iskola
bármilyen vonatkozásban napirendre
kerül. legyen valaki. aki képviseli a
gyerekek és a pedagógusok érdekeit.
Fontosnak tartom ugyanis azt. hogy a
viták hevében és a gondok között
képviselőtársaim mindig érezzék a
felelösséget is a gycrekck jövojéért.

En ugyanis mercm allítani. hogy a
buclapesti iskolák zöme nincs olyan
szinvonalon. mint a pilisborosjenöi iskola.
A személyi feltételek átlag felettiek. és
ami a tovabbtanulás mértékét illeti - mert

e/. tükrözi igaxán az eredményességet -.
anúkor le&jobban szapulták az iskolát.

akkor is majdnem százszázalékos volt az
arány. Az első helyre a jelentkezők
kilencven százalékát felvették, és hallom,

hogy azoknak akik elmentek, és Pesten
tanultak tovább, milyen nehézségeik
voltak. Ez. azt hiszem bizonyítja. hogy
nem olyan ez az iskola. amilyennek
kikiáltották, érdemes bizalmat és

támogatást n^'íijtani neki.
A másik törekvésem az iskola

támogatásán kíviil. a testüleli ülések
hangnemének befolyásolása. Sajnos. az
elmúlt idők rossz tapasztalatai nyoman
alakult ki bennem az elhatározás, liogy
megpróbálom az indulalokat kulturált
mederbe szorítani. Ugy érzem. ez eddig
sikeres volt. mert szerencsére

képviselölársaim is egyetértenek ezzel a
szándékkal. Ugyan néha indulatos vitákat
folytatunk, de ez senmiiképpen nem
olyan, hogy a niunkát akadályoziiá. Ami
véleménvem szerint a munkát
akadályozza. az a szószátyárkodás.
Engem például nagyon megvisel, ha van
öt napirendi pont és az utolsókkal már
azért nem tiidunk alaposan foglalkozni,
mert egycsek szeretik hallani a saját
han&jukat. Ezért azt is hosszasan adják
clő, aminck a lónyege esetleg egy mondat.
A magam munkájában ezérl próbálok
röviden és a lényeget tükrö/.ően
fogalmaxni. A kulturális bizottság
beszámolóiban és elöterjesztéseiben ezért
ügyelek arra. hogy tömör és érthető
legyen a mondanivaló. Aztán jöiinek a
hozxás/.ólasok. és a szótengerben lassan
elvész a lényeg.olyan dolgok is
előkeriilnek amik nem is odavalók.

Ilyenkor hiábavalónak érzem az
erőfeszítéseimet. Aiinak ellenére, hogy a
Míiködési Szabályzatban ineghatároztuk
az előterjesztések és hozzaszólások
időtartamál. még inindig úgy érzem
könnyebb lenne a munkánk. ha ezt a
szándékot mindenki szem elött tartaná. Az

összmunkát illetően még meg szeretnéin
említeni. hogy ha jobban megbecsülnénk
egymas munkajál. lalán hasznosabban
tevékenykednónk. A/. cgyes témák
előkószilósónél vég/.elt sok munka ós
eröfeszités esetleg megérdemelne a
reagálasok oldalán is hasonló
igényességet. A bi/ottsági munka lényege
óppen az, hogy otl a sxakmai oldal
körüllekintöen végigelemzi a
lehetöségeket és a leslület elé csak a
végeredmény kerül. Az iskolát érintő
kérdéseknél példaul az iskola vezetőinek
véleménye inegliataro/.ó. Exért tartom
fontosnak. hogy nc csak a bi/ottsági
üléseken. hancm a testülcti ülésekcn is a
meghivottak között legyenek az

érdekeltek. Mindent együttvéve,
mindezek ellenére ennél a testületnél
érzem azt. hogy tehetségének mgfelelően
a legtöbbet próbálja nyújtani és mindenkit
a jószándék vezérel. En még szándékos
rosszindulattal nein találkoztam.

A Kulturális Bizottság szervezi azt a pár
rcndezvényt, amelyik köz.össégünk
kulturális életét próhálja élethen tartani.
Hogy látja eyt. On ?

Rendezvénvcink közül a nemzeti

ümwpciiikről való megemlékezéseket
tartom nagyon fontosaknak. A múlt
tisztelete a jobb. a szebb jövő alapja,
záloga. Ha nem becsüljük elödeink
áldozatait, eredményeit, saját
önbecsülésünkről mondunk le. Ha nem
adjuk ineg az őket megillető tiszteletet a
jövő nemzedék életét tesszük
szegényebbé, sivárabbá. Ne szégyelljük
magyarságunkat, legyünk büszkék
emlékeinkre! Oriiljünk aiuiak. hogy egy -
egy alkalommal elénekelhetjük a
Himnusxt és a Szózatot.

Nagy örömönire szolgálna. ha még
látogatottabbak lennének a megemlékező
ünnepségek. hiszen ezek nagyon jó
alkalmak arra. liogy önmagunkba nóxvc
fclül tudjunk emelkcdni a mindciinapok
nehézségein. es meglis/. tulva. felemelö
érzelmekkel gazdagodva tiidjuk incgvivni
inindennapi harcaitikat.

Milyen témák foglakoztatják még ?

Amit fontosnak tartottam. arról

beszélgettünk. Mivel azl mondtam. hogy a
rövid és tömör fogalmazás híve vagyok.
szeretném ha ez ebben a beszélgetésben is
érvénvesülne.

Kösfönöm a heszélgetést.

M. F.

Álláshirdetés!

Német nemzetiségi, ill. német
nyelvet oktató óvodapedagógust
keresünk óvodánkba. Főiskolai
végzettség sziikséges.
Az állás 1996. október 15-én

foglalható el. Jelentkezm lehet:
Pápai Istvánné óvodavezetönél
naponta de. 9 órától du. 14 óráig.

Pápai Istvánné
óvodavezető
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Az idei munkálatok vége felé közeledünk. Sajnos, az

elmúlt idők időjárása mind Onöket, mind az építőket próbára
tette. Nem úgy haladt a munka, ahogy reméltük, és az utak
ííllapota is rendkívüli mértékbeu megromlott. A területen
dolgpzó egyik alvállalkozótól sajnos éppen az elvégzett
munlíák minősége miatt kellett megválni. A liíbák
helyrehozatala az azóta érkezett csapat feladata. Kérjük,
nézzék el a késést. de ez most egy különleges helyzet. Ezúton
szeretnénk tudatni Onökkel, hogy akiiiek az elküldött
vállalkozó (Dimenzió kft. ) végezte a házi bekötését és
szerelési nyilatkozatot nem adott, keressen meg minket.!
Mivel önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe, segíteni
foguiik a megoldásban.

Közeleg október 31. -c, a készpénzes befízetés végső
liatárideje. Eziitán már csak egyösszegíí fízetésre van inódjiik
azokuak. akik még nem léptek be a társulatba és csatornát
akarnak. Ez az összeg viszont 130.000 Ft helyett már
180.000 Ft. lesz november 1. -től kezdve.

A házi bekötések tervezése folyamatosan zajlik, bár
nem olyan ütemben, ahogy szeretnéiik. Kérjük, továbbra is
lartózkodjanak a derítők csatoniába eresztésétől, de az
esővizet se engedjék befolyni a rendszerbe! A közeljövőben
újabb területek kapcsolódhatnak a hálózatra, erröl szintén
hirdetméuyeken tájékoztaljiik Onöket. Csak azok, és akkor
kössenek rá a vezetékre, akik erre engedélyt kapnak.

Sajnos, iiagyon sok helyeu nincs postaláda, igy
nehezen tudunk úgy üzenetet hagyni, hogy meg is találják.
Kégük Onöket. valamilyen szerkentyíít tegyenek a kapura.
Megfelel egy egyszeríí műanyagcső is, csak az eső ne mossa el
a levelet.

Az OTP befízetési napokat kiírtuk az iroda ajtajára és
aMűvelődesi ház bejáratához. Ezek októbcrben 29.-c (kcdd)
cs 31.-c (csütörtök), 9 -12 óra ós 14 -18 óra között.
Amemiyiben nem okoz problémát, ebben az időpontban
jotjeuek fízetni. A többi héten kedden és csütörtökön 16 és 19
óra között álluiik rendelkezésre. Ha bármilyen iirformációra
szükségük van, kérjük keresseuek fel.

Köszönjíik fígyelmüket.
Pilisborosjenői Csaiornamíí Társulat

1996. október

KÖSZÖNET

A millecentenárium évében a kiállítás alkalmából ;

Poteczkyné Csuhay Mária községünknek i
a]ándékozta Feszty Arpácf Honfoglalás címu

körképének 1 896 - ban készüit másolatát. |
Nagylelkü ajándékát hálásan köszönjük. ,

a Szerkesztö Bizottság
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Kincsleltár ,

Alapítváhyi bieszámplo



Tájékoztatás!
Községünk területén működési jogot szerzett az
OMNDSÍVEST Oltóanyagtermelő és
Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft. iníülenza
elleni humán oltóanyag (vakcina) előállítására.
A tevékenység 1995-től indult meg. A
technológia felülvizsgálatával sikerült jelentős
változásokat elérni a cégnek. Felhatalmaztak az
alábbi levél nyilvánosságra hozatalával:

"Tisztelt Polgármester Ur!

Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy a
Pilisborosjenő, Fő út. 7. szám alatt üzemelő
Oltóanyagtermelő Laboratórium termelési
programjáuak idei évi módosulása miatt a labor a
beszállított tojások fertőtlenítésére nem használ
többet formalint. Ez azt jelenti. hogy a légtérbe
1996. áprilisa óta még elinéletileg sem kerülhet
formalin, mert ezen technológiai művelet a
laborban megszűut.
Tisztelettel tájékoztatom arról, hogy ezen
iiiformáció lakossági tajékoztatásra történő
közzétételéhez hozzajánilok.

Laczkó Tamás

igazgalö

Közreadta:

Szegedi Róbert
Polgármester

A Pilisborosjenőért AIapítvány beszámolója

1992. febmár óta létezik és működik a Pilisborosjenőért Alapítvány,
melynek célja a falu kulturális, szociális és közösségi életének
támogatása. Az Alapítvány feladata az adományok, támogatások
gyűjtése, és , hogy céljainak megvalósítása érdekében "minden követ
megniozgasson". Az 1995. esztendőbeii közel 1 millió forintnyi
összeggel sikerült támogatiii a különböző intézményeket:
óvoda, iskola, az egyesületeket: polgárőrség, kézilabda szakosztály,
természetjárók, és a kisközösségeket: kézműves nyári tábor, zeneiskola,
mely mint induló, új kezdeményezés kiemelt szerepet kapott . Minden
egyes forintnyi támogatás oda került, ahova az adományozó kívánta.
Kérem, hogy továbbra is gondoljanak, - gondoljunk arra, milyen nagy
szükség van minden kis összegre, és arra, hogy célzottan, összegyűjtve,
hatékonyabb a felhasználása. Továbbra is várjuk mindenki
támogatását!

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁST BERECZKINÉ SZENDREY EVÁTOL. AZ ALAPÍTVÁNY
TITKÁRÁTOL KAI'HATNAK. TELEFON: 336-480' PILISBOROSJENÖ BlJDAlÚT3Ö.

1996-ban bővíilt az a kör, mely támogatást vár és kér az alapítványon
keresztül. A beindult fogászati kezelésekhez kérjük a támogatást, egy
fontos műszer megvásárlásához, mellyel iskolás gyermekeink fogait
prevencios kezelésben lehetne részesíteni. Szeretnénk hozzájámlni az
"Apróknak Aprót" mozgalomhoz, mely egy játszótér - pihenőpark
létesítését tűzte ki célul. A "nagyobbacska apróról" az adóból leírható
igazolást aduiik.

KÉREM, SEGÍTSÉK MIINKÁMAT TOVÁBBRA IS JAVASLATOKKAL, ANYAGIÉS
TÁJÍGYI ADOMÁNYOKKAL.

Tisztelettel:
Bereczkiné.

^ ííómai K^toliku§ egyházköz§(2g októb^r havi hír^i

Az alábbiakban közöljük a kárpótlási területekre vonatkozó hatályos
jogszabályokat

l. / Pilisborosjenő Köz.ség Önkormányzata Képviselő-
testülete 35/1996. (VII. 4. ) sz. határozata:
'Tilisborosjenő Onkormányzata Képviselőtestülete a
pilisborosjenői összes kárpótlási területére építési tilalmat
rendel el."

1. 1 Pilisborosjenő Község Onkormányzata 10/1994. (VI. 24.)
OR. a köztisztaságról:
"'Ez a rendelet Pilisborosjenő Község Közigazgatási területén
lévő magán és közteriiletek (utcák, terek, parkok, kertek,
üdülőterületek, erdők. mezők. stb. ) tisztaságát szolgálja,
tisztántartásának feltételeit írja elő."

3., 104/1991. (VIII. 3.) Korm. R. 33. §. (5) bekezdésc
(földárverésről):
"A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja. aki
kötelezettséget vállal a termőföld mezőgazdasági
hasznosítására (fertőzésmentes és gyommentes állapotban
tartására) és arra, hogy a termőföldct a mezőgazdasági
termelésből 5 éven belül nem vonja ki. Ainennyiben vállalt
kötelezettségét a tulajdonszerzéstől számított 5 évben belül
megszegi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba
kerül, és árverés útján lesz értékesítve".

4., 1994. évi LV. tv. (a termőföldről) 36. §. (1) bek.:
A használó - ha e lörvény inásként nem rendelkezik.

választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának
inegfelelő tenneléssel liasznosítani, vagy termelés folytatás
nélkül talajvédelini előírásokat betartani. "
36. §. (2)
"Hatósági eugedéllyel lehet:
a. / a termőföld (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő
hasznosításától időlegesen, vagy véglegesen úgy eltérni, hog\
az a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlaiiná
válik."

Szabál sértési bírsá ok:

1. ponthoz: 10. 000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság
2. ponthoz: 10.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság
3. |)onthoz: AK érték ezerszeres szorzata, (földvédelmi bírság)
1 hektárra eső bírság összege az étkezési búza megadott
mennyisége és az érvényes garantált ár szorzata (talajvédelmi
bírság).

17/1968. (W. 14.) Korm. Rcnd. 97. §.
Mezőgazdasági rendeltetésíi földterület művelési ágának
megváltoztatása:

10. 000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírság.

Dr. Zeleni Ferenc

jegyzö

Imádkozzunk, hogy minden lüvő sürgető
és lelkesítő feladatnak tekintse az

evaiigelizálást.
01. Szent Teréz szűz

Erzem. hog}' amikor szerető szívíí vagyok,
egyedül Jézus cselekszik bennem. Minél
inkább egy vagyok vele, annál jobban
szeretem minden társainat.

02. Szent őrzőangyalok emlékezete
Az őrzőangyalok különleges tisztelete a 9.
század óta ismeretes. Külön ünnepet 1615-
ben kaptak a római naptárban.
04. Assisi Szent Ferenc 1182-ben született

Assisiben. Meghalt 1226. október 3. -án.
06. Evközi 27. Vasárnap
07. Rózsafüzér Királynője.
A törökök feletti lepaiitói győzelem (1571.
okt. 7. ) emlékére Szent V. Piusz pápa
reudelte el ezt az ünnepet 1573-ban.
08. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország Főpatronája 1896-ban, az
ország fennállásának ezredik évében
engedélyezte ezt az ünnepet XIII. Leó pápa
Magyarország számára, annak emlékére,
hogy Szent István a halála előtt az országot
a Boldogságos Szűznek ajánlotta.
13. Evközi 28. Vasárnap
15. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz

szűz és egyháztanító az egyház legjelen-
tősebb női szentjei közé tartozik.
16, Szent Hedvig szerzetesnő
Alacoque Szent Margit Mária szűz
O szorgalmazta Jézus Szíve ünnepének a

HÍREK RÖVIDEN
* Nagysikerű családi vasárnapot

rendeztek a Természetjárók szep-
tember 29-án a Tevesziklánál.

bevezetését.

17. Antiochiai Szent Ignác püspök és
vértanú, Szent Péter második utóda volt.

18. Szent Lukács evangélista
A harmadik evangélium és az Apostolok
Cselekedetei írója és Szent Pál kísérője.
20. Evközi 29. Vasámap.
Ma ünnepélyes megemlékezést tartunk II.
János Pál pápa megválasztásának évfor-
dulójáról (1978. ).
23. Kapisztrán Szent János áldozópap
A keresztények seregét Hunyadi Jánossal
együtt vezetve kivívták a nándorfehérvári

győzelmet. Meghalt 1456. október23. -án
Ujlakon.
25. Boldog Mór püspök
Kézjegye rajta van a Tihanyi Alapít-
ólevélen.

27. Evközi 30. Vasámap
Ma misszíós vasárnap van.
28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé

apostolok
Simon a "'burgó" valószinűleg a zelóták

harcias nacionalista csoportjához tartozott
mielőtt meghívta az Ur apostollá.
Perzsiában Júdás Tádéval együtt szen-
vedett vértanúságot.
29. Kálló Ferenc, a 11. sz. Helyőrségi
Kórház főlelkésze, akit a nyilasok
Budapesten kivégeztek, emlékét budapesti
utca neve őrzi. (1899-1944)
"Miért akartam katonalelkész lenni? Mert

a szociális igazságtevés eszméit a

honvédek lelkébe plántálva szétküldhetem
szene az országba". (Kálló Ferenc)
Október!

Minden hónapnak megvan a maga
szépsége, ragyogása. Októbert vonzóvá,
ragyogóvá teszi Assisi szentje, Szent
Ferenc.

Ennek a mulatós ifjúnak hogy' jutott
eszébe, hogy e földi szépségek, értékek
nem egyenlők a másik haza szépségével,
értékével?
Az összehasonlítást komolyan vette. Meg
is valósította. Nem volt neki két köntöse,
két saruja. Eledelét nem a megtöltött
kamra biztosította, hanem kérte, élte a

mindennapi kenyeret. Örült a természet
szépségének .Ezt a gazdagságot a Teremtő
minden embernek ma is adja, kínálja.
Vajon Szent Ferenc ma hogyan tenne?
A technika vívmányai, az emberi ész
szülöttjei az ő szemében a segítés, az
örömszerzés eszközei lennének.
Az anyagiasággal küszködő ma embere,
fígyelj Szent Ferencre! Emelkedj ki az
anyagtól megfertőzött világodból! Próbáld
életeddel zengeni Szent Ferenc
Naphimnuszát:
"Mindenható. fölséges ésjóságos Ur!
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és
minden áldás.

Minden együtt Téged illet, Fölség,
Es nem méltó az ember, hogy nevedet
kimondja!"
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*Az óvoda dolgozói az óvodai
neveléssel kapcsolatos országos
pályázaton 4. helyezést értek el,
ezért az eredményért nagyobb
összegíí támogatásban és erkölcsi
elismerésbeu részesült óvodáiik.

*A községi Könyvtár szívből
köszöui a nagylelkű könyvado-
máuyozók segítségét.

* A Művelődési Házban sikeresen

elindult a Színjátszó és Drámai
Kör.
Továbbra is várjuk a jelent-
kezőket!

* Varrótanfolyam indul a
Művelődési Házban. Jelentkezni

lehet a 336-008-as telefonon,
Slampf Károlynénál.

W.L.
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HELYESBITES

A millecentenáriumi ünnepség című beszámolóból sajnálatos módon kimaradt
Szendreiné Virág Erzsébet helyi alkotóművész neve, aki szőnyegeivel vett részt
kiállításunkon.

Kiállított munkáit köszönjük és hibánkért elnézését kérjük.

CA SZERKESZTŐBJZOTTSÁG)
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Uber Muttersprache Unterricht in Ungarn bis 1946
( II. Teil- Fortsetzung )

Neben diesein wirtschaftlichem Dmck tnigen
die Dorfpotentaten viel ziir gesellschaíllichen
und politischen Umnündigkeit der Bewoluier
unserer Gemeinde mit bei. Unter

Dorfpotentaten - das Wort konimt von
'potestas' mit der Bedeutung Gewalt,
Amtsbefugnis - zahlten dem Gesetz nach der
Richter (= Bür-genneister), der Vizerichter, die
Geschworenen und die Virilisten (= die
wohlhabenderen Bürger der Gemeinde). Iii der
Praxis hatteu sie jedoch allesamt weuig zu
sa.gen. Die wirklichen Poteutateu in Weindorf
waren der Obemoter, die beideu
Sclnildirektoren, der Arzt, der Pfarrer und der
Kantor, der in der Regel auch Schulmeister war
- im Dorf sprach maii kemizeiclmenderweise
von der 'előkelőség', dem Snob. Die Genanten
beherrschten die ungarische Sprache und
damit auch die Gemeinde. Daiik ilirer
Kompeteiiz, iii der Staatssprache redeu und
sclTreiben zii kömien. besaBen sie gegenüber
den nur deu Dialekt beherrschenden. das

Ungansche jedoch meist nur künunerlich
sprechenden Schwaben eiuen ungeheueren
Vorteil. Sie, allem voran der Obernotar,
verstaudeii die iu Aintsungarisch erlasseuen
Verordnungen der Gespane (ispán), die haufíg
genug die vom Parlament verabschiedeten
Nationalitátengesetze zu hintertreiben Ziele
hatten. Die Notare legten die Verordnungeu
meist repressiv aus und übten auf diesc Weise
ihre I-IeiTschaft aus. üi den dreiBiger Jalireu war
ich selbst eiumal Zeuge, mit welch
iintenvíirtíger Haltiing der Richter das
Gemeindehaus betrat, in dem die Notare Ilire
Arbeit eigentlich unter seincr Leihmg zii
vemchten gehabt hátten. Mit der gleichen
IJuterwtirfigkeit begegneten so gut vvie alle
Dortliewoluier uicht nur dem Notar. sondem

der gesamten ungarisch sprechenden
'Oberschicht'. Bei nationaleii Feiertagen wie
am 15. Márz und am 6. Oktober hielt nicht der
Richter, sondem der Notar oder der Direktor

der staatlichen Madchenschule die Festrede.
Und da der einstige Kontlikt mit Österreich,
der Freiheitskampf Ungams, im Mittelpunkt
der historischeu Betrachtung jener Festreden zii
steheu hatte, erschöpfte sich deren Thema in
der Regel im Aufruf zu geQissentlichen
Kundgabeu patriotischer Gesinnuug
(hazatiasság). Mitte der dreiBiger Jalu-e, so
enmiere ich mich noch. wiirden wálireiid der

langeii Wiiitermonate mit Hilfe eines
Diaprojektors (damals eiu Wunder der Tecluúk
im Untencht) die im Dorf auBergevvöluilich
beliebten Volksbildungsabende (népművelési
esték) veranstaltet. Die Regierung versuchte
auf diese Weise, die ungarische Sprache und
die ungarische Kiiltur allein auch aufierhalb des
schulischen Uuterrichtes systematisch zii
propagieren.
Parallel zu diesen und noch auch auf
zahlreichen anderen Ebeneii des öffentlichen
Lebeus sich abspielendeu Assimilierungs-
bemühuugeu inszeniertc uud fördcrtc der
uugansche Staat eme Kampague gegen das
Schwabeiitum, die au HaB Lind Abscheii kaum

zii überbieteu war. Federfíihrend bzw.

tonangebend unter den iiugarischen Politikeni
der dreiBiger vvar der Publizist Bajcsy-
Zsiliíiskv. Er verbreitete, wo er uur komite. ein

erzreaktionares chauvinistisches Gedaiikengut
von bodenlosem DeutscheuhaB. Von iliin
scb-ieb Jakob Bleyer am 10. August 1930 im
Soimtagsblatt: "Der Deittsche ist in sehien (sc.
Zsilhiszkys) Augen imgefahr der Aiiswnrf der
Menschheit". Als Bleycr ii) seiuer
Parlamentsrede am 9. Mai 1933 von der
sclmierzlichen Tatsache sprach, ~'dafi man in
vielefi katholischeii Sclnden iiicht eifimal die

Religioii ifi der Miittcrspraclie witerríclitet" -
was übrigens auch iu Weindorf der Fall war -,
rief Bajcsy-Zsiliiiszky, der von jeder 'blöden
Visage' amialun, sie inüsse einem Schwaben
gehören, gehassig dazwischen: "Vn'lleiclit
wwischefi Sie noch deiitsche Reginienter".
Eiuen Menschen wie Bleyer, so jener
Chauvinist, "müsse nuin niedertreten,
vemichten ".

Da mir die koiikurenzlose Sauberkeit der
deutschsprachigen Dörter im Unterschied zii
den Gemeindeii aller übrigen Nationalitáten in
Ungarn inklusive natürlich auch der
unganschen aus eigener Aiischauung bekaimt
war, wollte mir schon als Heranwachsendem

nicht so recht einleuchten, weshalb wir von den
Ungam so haufig diepiszko. 'i - sclmnitzigen uiid
die roíigyos - zerhimpleii und die bi'tdös svábok
- stmkende geiiaimt vviirden. üisbcsoiidere das
Attribut buta - dwiini gehörtc init zii den
gángigsten Beifügungen, mit dem inan uns
Schwabeu schmiihte. Selbst unsere

Dorfpotenlaten, gevvifi keine Leuchten iii der
Vervvaltung und iii der Pádagogik, sprachen
über und von uns wie landestiblich voii deii

duuunen Schwabeii. Iii iliren Augeii wareu vvir
Meuscheu zweiter Klasse.

Heute leuchtet mir jene sprichwörtliche
Geringschátziing - duminer Schvvabe -von
damals in gewisser Hiusicht ein. Der Gnmd
dafür lag schlicht der mangelnden
Spraclikompeteiiz sowohl im Ungarischen \vie
im Hochdeutschen. Der Diirschschnitt
vennochte sich in der ungarischen Sprache
perfekt nicht ausziidrückcn. Und da ilun das
Hochdeutsche entweder überhaupt nicht oder
nur áuBerst dürftig beigebracht vviirde, war er
der deutschen Scliriftsprache ebenfalls uicht
machtig.
Ich besitzc noch Sclu'iftstücke von ineiner

Mutter, die geme und háufig Briefe sclirieb. Es
sind ersclireckende Dokumente mangelnder
Beherrschung der deutschen Hoschsprache. Iii
deu ersteu Jaliren nach der Vertreibung gab es
manches zum Sclunmizelu, dem freilich auch
eine gevviBe Tragik imievvoliiite. Da vviirde z.B.
jemand in eiu Kolomalwarengescháft um Hefe
geschickt. ]m Dialekt namiten wir die Hefe
"Geam'. Diese áuBerst anschauliche

Dialektwort ist íibrigeus von 'gehen'
abzuleiten, demi der Teig 'geht', weil er durch
Beifügung des Treibinittels der I-Iel'c zum
Gehen gebracht wird. Die um PIefe geschickte
Persoii stutzte un überlegte uiid brachtc

schliefilich ein GefáB ziim Schöpfen und Heben
von nicht kompakten Stoffeu nach Hause, das
wir im Dialekt von Heben abgeleitet 'Heiwel'
namiten. Solche Aiiekdoten neubabvlonischer
Sprachirmngen und Wirrungen Warfen Licht
auf die mangelnden Keimtnisse der deutschen
Hochsprache unserer Landsleute.
Als ich 1946 meine Studien in der 7. Klasse
eines Gynmasiums m Mittelfraiiken fortsetzte,
sclirieb ich die Schulaufsátze ziináchst
iiiigarisch. Daiiach íibersetzte ich sie mit Hilfe
eines Wörterbuches ins Deutsche, was núr eine
Zeit laug gestattet war. Ich hatte
Aiilaufschwierigkeiten in beinahe sámtlichen
Fáchem, den von der deutschen Graiiunatik
und Literatur. von der Geschichte.

Kunstgeschichte, uiid von der Geographie
Deutschlands besaB ich ebenfalls nur
unztureichende Kemitnisse. Im Grunde

genonmien mufite ich jetzt erst einsehen, daB
ich tatsáchlich ein dummer Schwabe war -

duimn freilich nicht wegen mangelnder
Begabung, sondem wegen des verweigerten
Unterrichtes in meiner Multersprache uud der
inir vorenthaltenen Kultur unseres Volkes. Erst

nach und nach lemte ich deren Reichtmner
kemien, die Werke grofier Maler und Musiker,
Dichter und Deiiker, die Entdeckungen
berülmiter Physiker, Chemiker und
Mathematiker. Jetzt erst wiichs in mir eiii

neues Identitátsgefühl, das mir sagen lieB:
Juuge, dii gehörst stanunesmáBig zu diesein
'Volk der Dichter und Denlcer'. Hiiizukoimnt.

daB das Schicksal oder Gottes Fügmig uns bei
der Vertribung in das Schwábische, das Land
uuserer Váter, ziiriickfülirte, iind wir wieder
jenem Volk eiiiverleibt mirden, das mit zii den
begabtesten der deutschen Stáimne záhlt. "Der
Scliiller imd der Hegd", so heiBt ein stolzes
Wort hierziilande, "das sind bei uns die Regel,
der Schelliiig wid der Hauff, die fallen gar
wcht aiiF .
Verweilen wir noch eineu Augenblick bei
dieser uiiserer iingeblicheii Dununheit und
dereii Ursacheii. Der Gmnd dafür. dafi unter

den Jungen.die zwischen 1936 bis 1941 m
Weindorf die Schulbaiik drückteu memes
Wissens auBer mir nur noch zwei ein

Hochschulstudium absolvierten, lag gewiB
uicht ain Mangel an Begabuugeu. Viele waren
mindestens genau so taleutiert vvie ich, manche
zvveifelsoluie talentierter. Allein schon dieses
auBergevvöhnlich hohe Resevoir an
Begabungeii 111 unserer Gemeiude widerlegt
das sich selbst disqualifizierende Gerede vom
dunuuen Schwaben. Es bestátigt vielmehr das
eingangs zitierte Urteil der katholischeu
Bischöfe von dem offeiikundigen Begabungs-
und Bildungsgefálle zvvischen den Schwaben
und deu Magyaren. Der ungarische Staat hat es
infolge der Borniertheit seiner damaligen
Nationalitatenpolitik nicht verstanden, das
durch die Zweisprachigkeit vorgegebene
Bildungs- und Kulturpotential zu seiuen
eigeneii Gunstcu auszuschöpfen. Er hat es
verkaiuit, welchen Schatz es bedeutet,
Meuschen iu cinem Laiid zii haben. die

aufgnmd iiirer Herkunft in zwei Kulturen
zu Hause sind.

Hátte die Aussiedlung 1946 nicht
stattgefunden, so hatten wir unsere
deutsche Identitát lángst eingebüBt.
Schon Aiifaiig der vierziger Jaliire galt es
unter uns Heranwachsenden als schick,
statt des schwábischen Dialektes
ungansch zu sprechen. So gesehen war
die Vertreibung nicht nur unter dem
Gesichtspunkt wirtschaftlicher Prospe-
ritát, soudern auch der kulturellen
Bereichemng für uns eiu Segeu. GewiB,
ziivor muBten wir abennals durch Feuere
und Wasser gehen, Deinütiguugen und
Spott aller Art auch in der neuen Heimat
auf uns nehinen, weil uuter den
Flüchtlingen und Vertriebenen \vir, die
aus Ungam und darunter vvieder die aus
der Umgebung von Budapest
gekonui'ienen, die hilfsbedürftigsten und
die bedauemswertesten waren
hilí'bedürftig und bedauemswert mcht in
beziig auf den materiellen, sondem in
bezug auf den geistigen Notstand, der
sich in der Unfáhigkeit Hochdeutsch

und schreiben zu kömien

mamt'estierte. Wir muBten 1946 vielfach

auch geistig gleichsam von der Stunde
Null anfangeu. Aber gerade die rasche
TJberwindung dieses materiellen wie
geistigen Notstandes legt noclmials ein
beredtes Zeugnis voin FleiB und von der
Begabuug der Schwaben aus Weindorf
ab. Uuter unseren Kiudem und

Kiudeskmdeni gibt es bereits zahlreiche
.AJyademiker. Wir sind eben uicht dunmi.

lch konune zuin SchluB. Auf keineu Fall
möchte ich mit memem Referat den

Eindruck bei nmen erwecken. ich schürte
den HaB zwischen uns Donauschwaben

und den Ungam. Nichts liegt mir femer.
hn Gegenteil' Ich bevvuudere dieses
tapfere- filr Freiheit und Selbststand
kámpfende ungarische Volk, das die
Geschichte imnitten fremder Völker und

Rasseu in Europa so hart in die Schule
nal-uii. Seine Natioualhynmie im
schwennütigem Moll, "Isteii áld meg a
magyart... balsors akit régen lép...
megbünhödtu már e nép a niúltat s
jövendőt - Golt segiie den Uiigani... dus
Schicksal setzt ihm seit laiigem zu...
gesühnt hat dieses Volk schon sciiie
VergaiigenheiT iifici seine Zukwift",
spricht diesbeziiglich Bánde. Ich vvtinsche
aber, dafiidie Magyareu, denen auch üire
jtiiigere Geschichte wieder nur
tbrtsclu-ieb, was sie iu ilirer Hynuie so
ergreifend beklageii, einseheu, wie
úiliumaii es ist, nationalen Minderheiteu
die Möglichkeiten ilirer eigeuen
kulturellen Entfaltung abzusprechen und
die Freiráume zur Entwicklung ilirer
kulturellen Identitát nicht zur Verfügung
zii stellen. Mit Genugtuuug las ich
deshalb m der Frankfwter Allgenieiiieii
Zeitung vom 11. Mai dieses Jalires eineu
Artikel íiber die ueuen Möglichkeiten
doppelte Identitáten in Ungani zii leben:
Die Minderheiten liabeii aiif lokaler

Ebefie niclit mir eiiiefi verbiirgíen
Anspruch aiif Mitsprache m allen
Fragen, die ihre Idetititat beríihrevi, in

erster Linie in Fragen der Muttersprache
und der Kultur, begiimencí von der\
Kindergartenerziehung bis ziim Theater. \
Sie haben auch ein politiscli legitwríertes
bestandiges Instmment, tim dicse \
Mitsprache . wahrzimehmen . Gerade dies
ist es, was ich in bezug auf eine 1
Eiitfaltung meiner doppelten Identitát
vermiBt habe. als ich in Ungam als i
Ungamdeutscher geboren wurde. Ich |
wurde als Ungar erzogen; meine deutsche |
Identitát verkümmerte, ich muBte sie
mühsam erst wiedergewiimen. Iii der |
Pádagogik weiB maii seit langem, dafi der |
Mensch Sprachen und mit deu Sprachen
Kulturen in seiner Kindheit spielend sich |
aneignet. |
Nochinals. dainit ich uicht miBverstanden i

werde. Für mich ist das in Ungam |
liegende Weindorf immer noch ein ;
Begriff^ der als meiu Geburts- und 1
Schulort Gefühle der Identitat in mir
weckt, Gefűhle wie sie Kisfaludy Sándor\
in seinen Versen höchst einprágsam
besclirieb, als er dichtcte: "Sziilőfölciem
szép határa meglátlak- e valaháf'a, ahol
állok, ahol megyek, mindem'ttt csak feléd \
nézek - Werde ich euch. Fliiren memcs \

Gebw'tsortes, je .wiederselieii? fVo inmier
stehe, wo immer ich gehe, mem Blick \
richtet sich stets zii dir". Ich beklage |
keineswegs, daB mir das Wissen uud die |
Bildung iu der ungarischen Sprache |
venmttelt vviirde, ich Bcklage aber |
vehement, dafi mir dies zusatzlich iu
memer deutschen Muttersprache |
verweigert mirde. Lasseu Sie mich das j
Gesagte koiikretisieren. Ich mlmie mich |
meiner literarischen Kemitnisse. die ich 1

in der Schule über die groBen Dichter j
Ungams wie Petofi, Araiiy, Kölcsey und
Vörösniarty vennittelt bekominen habe. ;
Aber wamm erfuhr ich als 1
Deutschstamiiiiger von Goetfie und
Schiller nur am Rande. von Hölderliii und 1

Brecht so gut wie nichts? Gleiches gilt |
von Bach, Mozart, Haydit imd Beetlioven,
von Griíficwald, Dihvr und Barlacli, von
GaiiJS, Hahn und Messersclimiü und so \
weiter uud so fort. Waniiii hatte ich mich |
der Werke meiner Stanunesbriider nicht ;
ebenfalls rtilunen kömien soller? I
Ich möchte mein Referat nun doch nicht |
als Klagelied beendeu, soudem mit einer
positiven Feststellung. Wir ringen um j
ein vereintes Europa. Dabei wissen wir,
dieses werde iiur dann gedeihen, weim |
darin das Nationalitátenproblein
augemessen gelöst sein wird, d. h. aber,
wemi darin doppelte ja mehrfache
kulturelle Ideiititáten möglich sein
werden. Wir Weindorfer habcn iiicht ]
ziiletzt daiik unserer Vertreibung uiis eine
solche Doppelidentitát erwerben köiuien
und damit bereits ziim Gelingen Europas
nicht weuig beigetragen. |

Dr Comelius Mayer írását közreadta

Szegedi Róbert

Két hónapja fordultunk Onökhöz segítségért a
sport és játszótér ügyében. Azóta elmúlt a nyár, - ha
ugyan nyámak volt nevezhető - és most szeretnénk
beszámolni mire is jutottunk együtt. Mint jeleztük és
tapasztalhatták is, boltokban helyeztük el piros
perselyeinket. A számuiikra igen örvendetes eredmény
a következő:

MINIABC Temetöutca 23 50 Ft
MESTERI ABC Szt. Donát utoa 3492 Ft
PLUTO állateledel Fő utca 17ÖÖFt

LACKOKUCKC) Templomutea 1680Ft
MEGGYESI hentes Fő utca 1 850 Ft
PENGO Főutca 600 Ft
KISSABC Főutca 1140Ft
POTTOM ABC Föutca 890 Ft

PEK (Ildi) Budaiút 3 3 8 Ft
ZOLDSEGES ( Kati) Budai út 567 Ft
GAZDABOLT Fő utca 890 Ft

NAGYKEVELY Gyógyszertár Mester utca 760 Ft
KOMLOSABC Erdő utca 716Ft
OKELME Varrónők boltja Fő utca 3 60 Ft
Az Altalános Iskola adománya 3 50 Ft

Összcsen: 17.683 Ft

Ezíiton szeretnéiik köszönetet mondani mindazokriak

akik pénzükkel segítették szándékuiikat, és
mindazoknak akik a boltokban a lehetőséget
biztosították. Kérjük, továbbra se felejtsék el az
"aprókat'"

Októberben keriil sor a játszótér körüli fák
elültetésére, amelyeket a pályázaton nyert pénzböl és az
apróknak gyíijtött pénzből vásárolunk. Mmden ezzel
kapcsolatos segítségnek és tanácsnak nagyon örülnénk.

Lassan közeleg a Mikulás és a K.arácsony. Ezzel
kapcsolatban javasolnank a következőt. Minden
Apróapuka és Apróaiiyiika tapasztalta már, hogy olyan
módon is tud örömet okozni apró gyennekének, ha a
megunt játékot egyszeriien eldugja, és pár hónap múlva
ismét előveszi. Az apróka ismét a régi öröinmel tud
játszani vele. Ebből az vált világossá a számunkra, hog\'
nem csak az új játék, hanem a más játék is ugyanakkora
örömet tud okozni. Azt szeretnénk tehát, hog\' aki
hajlandó cscmetejc régi játékait neküiik atadni,
keressen meg miiiket. Mi ezeket összegyűjtjük, és egy
Mikulásvásár keretén belül, jelképes összegért áruba
bocsátjuk. A vásár idöpontját és helyét közölni fogjuk.
Tennészetesen a befolyt pénzt szintén az
Apróbirodalom építésére száiijuk. Ha megnyerte
tetszésüket az ötlet, keressenek fel minket.

Köszönettel:

Dessevvfly Erzsébet
Dér Denisa
Kalmár Gabriella

Radnóti Agnes
Vízliányó Aiiikó

Pataku. 11
Szt. Donát u. 26.

Templom u. 12.
JózsefAttilau. 12
Pataku. 35
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Lassan végére érünk ennek a
sorozatnak, és elég sokféle vélemény
hangzott el. Nem könnyü tehát úgy
beszélgetni, hogy ne essünk
ismétlésekbe. De az,ért vágjunk hele.

Először azért azt szeretiiém tisztázni.
kiknek a képviselője szerettem volna
lemii. és szeremék lenni ma is. Az itt élő
embereké, és nem az itt lakóké, a falu
iránt elkötelezetteké, és nem a
közömböseké , azoké akikiiek kellemes

érzés itt élni. Nem tudom megítélni,
memyire sikerült ezt megvalósítani, de
ezt majd megítélik Onök.

Számonu-a a legfontosabb dolog -
mmden más elött -, a faluban működő

óvoda és iskola sorsa. Nem lehet ugyanis
jobb és értelmesebb dologra pénzt és
energiát áldoziii, mint az elkövetkezendő
generáció taiiíttatására. Ki nem fejezliető
az a "haszon". ha valaki pályája csúcsán
szeretettel gondol arra a közösségre, ahol
felnevelkedett. Engem is öröimuel tölt el,
hogy sok elsős kezdett tanulni idén, de
egyidejüleg fáj is a szívem , hogy
gyerekeket el kellett utasítani, mert már
nem volt hely. Jó lemie kialakítani egy
olyan légkört, ahol mindenki erejét
megfeszítve azon muiikálkodik, hogy
elöre haladjmik. A mostani állapotokon
ugyanis feltétlen változtatni kell, nem
lehet állandóan a tanárok önfeláldozására
számítam. Hogy ez a helyzet miért alakult
igy, azt nem érdemes most taglalni, de
azért én szeretuék eziiton kérni valamit a

falu lakosaitól. Egész pontosan azoktól,
akikiiek erre módja és lehetösége van. Itt
van a falu mellett a volt közös iskola,
olyan, amilyen. A kezdeti lelkesedés után
nyilvánvalóvá vált hogy megtartani sem
egyszerű, de eladni sem. Ezért kérek
mindeiikit, akinek ismerőse van, vagy az
ismerősének ismerőse, aki segíteni tud az
eladásban, támogasson minket, mert a
befolyó pénz az iskola korszeríísítését
segíti elő. Tudom, nem egyszerű dolog ez

de úgy gondolom, többen többre
juthatiuik.

Eléggé sokat foglakozom ezekkel a
dolgokkal, hiszen a pénzügyi
bizottságban az intézmények pénzü-
gyeivel találkozoin, a kulturális
bizottságban a nevelés gondjai kerülnek
eléin és a szociális bizottságban a falu
lakosamak életét ismerem meg, nap mint
nap. Koirfliktusaim javarésze is ebből
adódik. Mert megítélni azt, hogy mi az

SZIMETH MÁRIA

igazságos elosztás, milyen miuikákat kell
megbecsülni és mit kell feltétlenül
támogatni, a szigoni takarékosság
ellenére, ez bizony szakiuai feladat.
Abban a pillanatban amikor érzelmi
alapon kezdjük megítélni bármelyik
területet, hatalmas hibát követünk el.
Ezért óvakodom műszaki, jogi
kérdésekben szakértőként előadni magam,
viszont hálás lemiék ha a szakmámat
érintő kérdésekben elfogadnák a
véleményem. Viszont ahhoz, hogy
kialakíthassam ezt a véleményt, nekem is
pontos és hiteles adatokra van szükségem.
En úgy érzem. egy képviselőnek illik
minden teriileten tájékozottnak lenni,
azzal a megszorítással, hogy vannak
témák. amit nem a hentesbolt előtt kell
megvitatni. Nagyon zavar, hoy az ilyen
irányú érdeklődéseimet mindig valamiféle
sértett gyanakvás kíséri, pedig nekem
kellene a legtájékozottabbnak lemiem.
Már csak azért is. mert ha Önök
kérdeziiek tőlem bármit, mégsem
válaszolhatom azt, hogy fogalmam sincs
róla. Eléggé sok gyanakvás kíséri amúgy
is a képviselői munkát, és én eziiton
szeretnék tisztázni egy félreértést, ami
nagyon sok emberben él. Nevezetesen azt,
hogy egyiküiik sem kap egy fíllér díjazást,
sem közvetlen, sem közvetelt fonnában.

A szociális bizottságban végzett
munka a legnehezebb feladat a számouira.
Itt kell a legköriiltekintőbben dolgoziii,
számonira itt kell a legtöbb iiifomiáció,
mert ilyen problémákkal keresnek meg a
legtöbben. Sajnos fokozódik az
elszegényedés és a lehetöségeink is egyre
szűkülnek. Az állami támogatás
felháborító mértékben lecsökkent és az

emberek is egyre elkeseredeltebbek. Ilyen
köriilmények közölt még fontosabb, hogy
j ól tájékozottak legyünk, mert azt a
keveset legalább hatékonyan kell úgy
elosztani, hogy azok a rászoniltak is
kapjanak, akik nem kértek.

Tudom, hogy egy képvlselö
segíthet nekütik, de vajon mi tudunk cgy
képvlselönek segíteni?

En úgy gondolom, hogy mérhetetlen
sok dolgot vállaltunk és szeretnénk
vállalni az elkövetkezendő időben.
Gondolok itt az iskola fejlesztésére, az
orvosi rendelő építésére, a csatomázás
befejeztével előttüiik áll az utak
rendbehozatala, aminek előfeltétele a

felszíni vízelvezetés megoldása,
szeretnénk sportpályát és játszóteret.
Folytathataám a sort, de már ez is
hatalmas feladat. Tudomásul kell vemii.
hogy ez a lakosság segítsége nélkül nem
sikerülhet. Egymásra mutogatással nem
megyünk semmire. A mi feladatunk
ezeknek a mmikáknak a lehetö
legigényesebb előkészítése, az anyagi
keretek biztosítása és ha lakosok
segítségét is megkapjiik, akkor sikeresek
lehetünk, egyébként valószínűleg
kudarcot vallunk. Ezeket a feladatokat el
kell végeziii, ez nyilvánvaló. Vitatkoziii
csak a sorrenden lehet és érdemes. Ebben
az ügyben én makacsul az iskolát
helyezem az előtérbe, mert sokáig az
ottani állapot már nem tartható. Az igy
okozott kár viszont felbecsülhetetlen lesz.
En nagyon szeretném ha mindeiiki
alaposa végiggondolná ezt. Mert nem
minden pénzkérdés, sok függ a
hozzáállástól, és én boldog leiuiék, ha
sokan lemiéiik olyaiiok, akikiiek nagyon
fontos az, hogy milyen körülmények
között tanulnak a gyerekeink. Itt is
nagyon fontos a falubeliek támogatása.

A támogatással kapcsolatban nem
keriilhetünk ki egy tényt. Nevezetesen azt.
hogy a Bécsi út melletti rész is hozzáiik
tartozik. Az ő támogat<isid<ra is szükség
van, és nem csak a választások előtt. En
személy szerint nagyon sajnálom, hogy
nekik nincs képviselöjük, nincs aki az
érdekeiket védi, mert mi nem igazán
ismerjiik a gondjaikat. A legjobb szándék
mellett sem tudunk úgy cselekedni. hogy
az megfelelő legyen. Már annak is
örülnék, ha megfígyelőjük lenne jelen
azokon az üléseken, ahol őket énntő
kérdések keriilnek terítékre.

Végezetiil még egy gondolat. Az,
hogy Onök az általam mondottakat
elolvassák vagy sem attól függ, hogy
megkapják-e az újságot. Sajnos, szomoríi
tapasztalatom az, hogy nagyon sokan
nem. Olykor én is köztiik vagyok, pedig
majdnem a falu közepén lakom. Ideje
leiuie már változtatni ezen a tényen!

Egyenlöre bízzunk ahban, hogy aki az
újságokat kihordja, szintén olvas
újságot. Köszönöm a beszélgetést.

MF.

Két hétig jó idő volt, esett az eső, végre
neni kellett hordani azt a francos
napszemüveget, s az ózonlikból sem lőttek
ráiik . Ilyeiikor a jóinagaiu nekinyomja
nedves talpát a cserépkályhának, s
számotvet. míg el nem alszik. Ezalatt
végeztem egy kis faluleltárat. s találtam is
néhány olyan kincsecskét, ami eddig
minteg\' a lábuiik előtt heven, de nem
vettük észre.

A faluleltárnak hosszú a listája,
főleg ha minden barmocskát, cicuskát,
mókuskát, kutyuskát, embert és némbert
beleveszíiiik. Aiu még hosszabb a lista
kát^aiban heverő szögekkel. sorvadó
muskátlik szirmával, büdös kutyák
hullajtott szőrivel, szóval csupa értékes
holmival.

Ainikor azonban a falu javairól van
szó. mit ért ezen a szegény halhatatlan
falupolgár? Erti a ízléses házakat, csodás
kerljiekkel, apríma utakat szegélyező
fáikat, a falu testét körülvevő hatalmas,
erdős közteriileteket, a gondozott
parkocskákat. a szemérmesen megbúvó
közművek tökéletes rendet alkotó
liálózíitát, aztán uem különben a túristát

csalogató faluközpontot élő népi
hagyománnyal. a frissen meszelt modern
orvosi rendelőt a tágas óvodát. az iskolát,
ahol helv van mindeiikinek. s a Hivatalt,

ami csöpp, de annál hatékonyabb.
Mondauom sem kell, hogy miudezt
gondosan bejegyeztem a leltárba hiszen
ezek mind megvamiak. Végig soroltam
azokat is, akik ezt a sokjót megteremtették
számunkra. Sokak ezek közül számomra

csak fantomalakok, hiszen még talán nem
is éltem. amikor például bedugaszolták azt
az átkozott forrást, amely nyílván annyira
megkeserítette az éleiet, vagy például
amikor megszületett egy olyan iskola terve,
amit olyan baromi jól ott lehet liagyni ebek
és buiikók harmincadjára. Sorolhatnám
még. de hagjuk a miíltat. S a jelen?
Szereucsére van néhány olyanjeleii-ember.
aki reméuykedik egy efféle igazi
jövő-leltárban, sőt áldoz érte
idejéből-erejéből: előttük most és mindig
leemelem kalapom: a következőkben
többek közt róliik is szó lesz.

Ennek a bizonyos leltárnak vaii egy
másik része, egy titkos leltár. amely
egészen másféle értékeket hord. Ha embert
s némbert szabadna és lehetne értékre

mérni, elég jól állnánk, de nem szabad,
iiem lehet. Ain vaiinak olyan embereiiik,
akik közvetlenül értüiik vannak, a mi

kényelmünket, gondtalaiiságiiiikat,
egészségüiiket szolgálják, s ők
köbméterbeu ki nem fejezhető értékek. A
lista legtitkosabb fejezete azoké, akiknek
elmondjuk azt, amit még legjobb
barátuiiknak sem mindig. Akiket

hajnalban magiiiikhoz rendelhetüiik, akik
ott vannak, amikor megszületünk, és
amikor meghaluiik. Az orvos ő, a bizalom
helye, a biztonság első záloga. Sajnos nem
megváltó, nem csodaszer, nem anyánk
anyáiik helyett, inégis az, akire rábízzuk
életíiiik. Ezt a bizalmat nem adjuk
könnyen. s nem nyeri el könnyen ő sem.
Az idővel nem hogy kimenne a divatból,
mínt egy ócska nilia. hanem egyre
értékesebbé válik. egyre hozzánk
tanozóbbá, olyan, amit nem cserél le az
ember. Az orvos az első érték, s értékét

egyedül a belé helyezett bizalom alkotja,
tévedhettlenül; minden más jellemzője
lényegteleu ehhez képest. Persze. fontos
számuizkra a boltos és a polgármesler is,
ám előttük mégseni inutatjuk meg csupasz
feneküiik semmiképpen. Az orvosok közt
is legelső a gyennekorvos, hiszen
gyermekünk élete is fontosabb saját
életüiiknél. Azt. aini a legdrágább, a
gyermekes felnött nem adja oda csak úgy,
bárkinek még szemrevételezésre seni. A
kiválasztottal előbb meg kell szelidíteniiik
egymást, s ha létrejött a bizalom, létrejön a
gyógyulás. Ha a gyermek egészséges,
minden más elviselhető. Gyermekeink
fo&ják majd fizetni a tébéjánilékot is,
amiből talán majd futja néhány iiifíiziós
palackra a mi borós öregkoninkra is. De
inondjak-e még többet minderről?
Láttatok-e már kicsiuyeit védő, felhergelt
nőstényvaddisznót, csemetéjéért
harcbaszálló liizes oroszlánt, üókáiért

harcrakész vészesen csapdosó madarat?
Nos, ha igen, akkor valami hasonlót
láthattok, ha meg nem fogadtátok
Aiszóposz ama meséi tanulságait. Mert ez
a kincs nem négyzetméterben kincs, s ez a
kincs nem oly sebezhetetlen mnt a
gyéináin. Ezt a kincset mégis meg kell
tartani, Urambocsá. akkor is. ha
kölcsönösen áldozni kell érte.

A leltár titkos fejezetének
folytatásában ott vannak azok a
beavatottak is, akik tiidják az óvodástól,
hogy- tegnap este anyiika és apuka
pusziszkodtak, és a tanárok is, akik
ismerik szavajárásunkat. tudják, mit mond
apiika, amikor elmegy az úton egy csinos
lány mellett, vagy hogy anyiAa titokban
Júliát olvas. Azlán ottvaii a postás, aki
tudja. mikor iires a kasszánk, s liogy
Ainerikában gazdag rokonuiik van, vagy a
maffia néha kétes pénzeket küld. Kedvenc
boltosuiik pontosan tudja, mit szeret
Jenőke, de azt apiika utálja, tudja hányas a
tampon, s hogy anyiika titokban zabálja a
krémest. A védőuő sejti, hogy Jenőke kap
néha egyet amellet, hogy egy édes pofa, s
hogy apiikának szeretője van. Az
önó-nénik tudják, liogy már megint nein
írt a gyerek, mozog a protézis, s hogy
félüiik a haláltól. A Hivatalban jól tudják,
ki utálja szoinszédját, s hogy Jenőke önti a

disznószart az árokba, ráadásul

kétméterrel iiagyobb a háza, s rossz helyen
is van.

Ezek az emberek a mi embereiiik, ismerjük
egymást jól. Ha jó a boltos, a hentes. a
tanar, az orvos, a postas, az önos, ajegyzo,
a rendőr, a kocsmáros, az ápoló, a dadus, a
fogász. a kántor és a többi iniemberüiik,
akkor jó itt lakni, ebben a hepehupás
faluban.

A titkos leltár igazi előkelöségei
azonbaii azok, akik szívből vag^' lélekből
dolgoznak a közért muiikaidejükön kívül.
Az ifjú tűzoltó estéiiként egykis tűzről
álmodoz, amiből kimenthet tyúkot,
gycrekel, az öreg tíízoltó pedig már
rágyújtani sem mer. De ha kell,
előbb-utóbb Jömiek. A képviselő a
legkülönlegesebb lény a világegyetemben.
Teljességgel irracionális módou
viselkedik. Bizonyos időközönként
összegyűl, s olyan döntéseket hoz.
anielyektől azt reinéli. hogv' legalább 50
százalék plussz egy lakosiiak kedvez, s
ezalatt kibékíthetetlenül összeveszik

képviselőtársával napjában akár ötször is.
Közülük aki képes az előrelátó
gondolkozásra. az vészvarnyú aliikban
távozik éjfélkor a kéményen. Képviselőnek
különben azt az azonosíthatatlan repülő
objektumot (UFO) nevezzük. aki
jóhiszeműen a falu érdekeit kívánja
képviselni, saját érdekeit csak annyiban,
amennyiben lakókörzetének érdekeivel
egyező. Aki nem ilyen, az nem képviselő,
hanein képmulató. Polgárok! Ugyeiiiket
inivel jórészben magunknak kell
viselnünk. közös jósorsukiicik vag^
balsorsunknak egyaránt mi leszünk a
kovácsa. Sorsuiikat választott képviselőiiik
egyengetik. de nélkülüiik sokra ugyan nem
mennek. Ismerjük-e ennek a rangnak a
felelősségét és a dicsőségét?

Végül, de egyáltalán nem a tikos
leltár utolsó sorában szólni kell egy még
különösebb polgárféleségről. Ez a tipus
erősen inaszkulin egyedekből áll. gyakran
borostás arccal, kialvatlan szemekkel.

Altalában csoportosan járnak, gyakran
álcázzák magiikat. Egyik sikeres formájuk
az erdőben ócskavasat és lopott autót a
zsebükből véletlenül a zsebkendőjük
kihízásával elhagyók leleplezésekor veszik
fel: a ii^iilakat és őzgidákat is megtévesztő
íigyességgel inagiikat galagoiiyabogyónak
álcázzák, s amikor kifigyelik a
szemétkedőket, a galagonyabogyóra szerelt
négy keréken odagumlnak hozzájuk, és
ináris "'izzik a galagonya, izzik a
galagoiiya". Másik igenjól sikerült álcájuk
a varangyos puffancs, ewel azonban a
hangtatlan megközelítés jól bevált trükkje
nem alkalmazható, de nincs is rá szükség,
hiszen amint felmordul a varangyos
puffancs benne a négy marconával, uincs
olyan rosszban sántikáló elvetemült
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gaz, akiben azomiyomban nem hűlne meg a
vér. Szóval a kerekes galagonyabogyó és a
varangyos puffancs gyakran feltűnik itt-ott a
faluban és kívüle, láttukra menekül a gonosz,
nunt a fene. Az egyik polgárőr, mert hát
elánilhatom, róluk van szó, jókora példány, s
csupáu bajszával falhozállítja az engedetlent,
sajátos öltözéket visel. Kezében aktatáska van,
amelyben minden bizomiyal nagy hatótávolságú
atomfegyvert hord, valamint ceruzát, papírt,
hogy feljelentse, akit úgyis hiába, mert a
Hivatal alszik. A polgárőrök egy másik,
közkedvelt alakja a Nagyhangú, aki hihetetlen
kitartással képes jeleulemii mmdenütt. ahol
valami esemény van. A polgárőrök feje, aki
utáu az FBI és a MOSZAD is érdeklődik,
magában egyesíti a gazdasági menedzser, a
titkosíigyn'fők, Muhanunad Ali és Pálinkás
Miklós tulajdonságait. Sajuos az elmúlt évek
során komoly szahnai ártalmat is szenvedett,

ugyanis adóvevője egyszerűen hozzánött a bal
kezéhez, sőt, egyes források szerint, már
bioelektromosan működik. Pontosan nein is
tudom, hányan vamak még, de nyílván sokan,
ha képesek ilyen hatékonysággal működni.
Mert ugye, kedves elkényelmesedett borosjenei
polgár, tisztában vagy vele, hogy a betörö, a
gyilkos, a tolvaj, a szatír, a vámpír és a tapír
errefelé hálstemiek ritka, mint a fehér holló?
Gondoltál-e rájuk valaha, amikor véletlenül
nyitvahagytad az autódat az utcán, sőt a kulcs is
bemie volt? Gondolsz-e rájuk, amikor apró
gyereked magajár az iskolába? Ainikor éjszaka
alszik a falu, egykét éber érzékszerv figyei. A
polgárőrök tudják, éjfélkor mely házak
kéméuyén röppenmiek ki boszorkáiiyok a
ciroksöpriín, mely iljú házaspár hálószobáján
hunyogat ki és fel a fény rendszereseu, hol
horkol retteuetesen a nappal amúgy oly szelid
értelmiségi. Tudják, mely kapukon osomiak ki

hátukon elrejtnivalókkal az éj közepén, ismerik
az összes kutyákat, amelyekröl gazdáik azt
hiszik, szent életű remeteebek. A polgárör az,
akit reggel úgy fogad a felesége, hogy "hol
voltár már megüit éjszaka? Hányszor mondjam
még, hogy fejezd be már azt az istenverte... stb."
A polgárör ismeri álmaüikat, ezért ma éjszaka
álmodjuk azt, hogy találkozunk velük, s
leemeljük előttíik kalapunkat.

Legvégül pedig szólni kell a fö
machinátorról (polgánnester), akinek dolga
mindezeii hivatásos és önkéntes embereket

rendbeszedegetiu, biztosítani muiikájuk
feltételeit, s mmdezt legtöbbünk nagy
megelégedésére. A feladat nem kicsi, de a
dicsőség sem, s a balhét is neki kell vimii. .A^
ö muiikájáuak eredménye a mi haiigulatuiik.

Körte

üj szolgáltatásunk: fénymásolás
1 Minolta géppel 14 Ft/db áron;
Figyelem! A kazetta tokon
reklámfelület bérelhetö! Érdeklödni
lehet nyitvatartási ido alatt a
videotékában!
Kazettavásár!
Sikerfilmek - filmsikerek videoka-
zettán 600-2400 Ft-os áron.

Októberí ajánlatunk: Micimackó,
Csipkerőzsika, Pocahontas, Ben Hur,
Mortal Kombat, Dumb és Dumber.
Már most gondoljon a karácsonyra!

ONT IS VÁRJA A TOP VIDEOETÉKA, a
kölcsönzö:

(Pilisborosjenö, Rózsa u. 2. , a
templomnál).
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LEGVÍ2LróTÓk WEGÉSáTÉSE
tWkiOLLECT'ORRAL-

KEDVEZŐ MM. GYORS KIVITELEZÉS!
kÉRJEN INGyENES. SZ^mÍTÓGÉPES

A3-ANLATOT1
Cím GLBAJÓZ5EF. 209f P ILISBOR05JENŐ.

SCT, DONATU 29. (SZŐLŐU. 59.)
TEL: (06-16-) ^7-Í76

Októberi orvosi ügyeletí beosztás
Dr. Venesz Ilona 12

Dr. Kormos József 13
Dr. Péterffy László 14
Dr. Venesz Ilona 15
Dr. Venesz Ilona 16

Dr. Venesz Ilona 17

Dr. Kovács György 18
D/. Péterffy László 19
Dr. Kormos József 20

Dr. Venesz Ilona 21

Dr. Péterffy László 22

Dr. Kovács György
Dr. Péterffy László
Dr. Veiiesz Ilona
Dr. Kormos József

Dr. Péterfív László 23
Dr. Péterffv László 24

Dr. Kovács György 25
Dr. Venesz Ilona 26
Dr. Kormos József 27

Dr. Péterffy László 28
Dr. Kormos József 29

Dr. Kormos József 30

Dr. Kormos József 31

Dr. Kovács György
Dr. Venesz Ilona

Dr. Kormos József

Dr. Péterffv László

Dr. Venesz Ilona
Dr. Vensz Iloua

Dr. Venesz Ilona

Dr. Kovács György
Dr. Vencsz Ilona

Dr. Konnos József

Dr. Péterffy László

Uröin Houvéd 11. 24. 3 50-297

Uröm Dózsa Gy. u. 18. (patika) 350-162
Pilisborosjenö Mária u. 13. 336-215
ÜrömDoktorS.u. 21. 350-224

D

okl. épületgépész mérnök

Külsó' gázvezeték és új csat-
lakozóvezeték tervezése.

Családi és társasházak iparí
épületek vízellátásának,

csatornázásának
közműrevaló rákötéssei
együtt, gázellátásának

központi fűtésének kül-, és
beltéri úszómedencék

gépészetének,
ködtelenftésének, valamint
családi házak SPLIT klímáinak
tervezése, kivitelezésének
szervezése. Költségvetések

és anyagkivonatok készítése.
Pilisborosjenő,
Tölgyfa u. 10.

Tel. - Fax.:
(06-26) 336-246

o Gázkészülékek
0 javítása,
ü karbantartása,
O felújítása garancíával!
[] Pilisborosjenő

Tölgyfa u. 10.
06-26-336-246

Hirdetés!
Idős, egyedülálló néni

albérletet keres.
Tel. : 336-094.

^
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Alapította: az Onkormányzat Képvisaló' TastülBte
Faleló's kiadó': Szegsdi Róbert polgármBster

FelBlos szarkB szto: GyB tvai Agota
A szerkesztoség cfmB: 2097 Pilisborosjenö' Fó' u. 16.

Tf: 06-26-336-028, Fax: 06. 26. 336. 313.

Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pethfi Kft.
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Meghívó
1996. november 22-én/ péntek

délután 15 órakor

kerül megrendezésre az ez évi
IDŐSEK NAPJA,

melyre községünk nyugdíjas
takóit szeretettel várjuk a

Művelodési Házban.

Polgármesteri 1-livatal |j

1996. november
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AIapítványi est

Iskolánk 1996. december 14. -én

17 órakor rendezi meg hagyomá-
nyos alapítványi estjét a Műve-
lődési Házban. Tanulóink más
oldalukról mutatkoznak be, a
maguk és mások örömére.
Szeretettel várjuk a szülőket, nagy-
szülőket, testvéreket, ismerősöket!
A hely kicsit szűkös, de meg-
próbálunk elfémi.
A falu lakosai is segíthetik a
"sikert", ha alapítványi jegy
vásáriásával támogatják a
rendezvényt, ennek összege min.
500 Ft.
Előre is megköszönünk minden
segítőkész támogatást, lúszen azt
szeretnénk, ha minél több
sporteszközt és számítástecluúkai
felszerelést vásárolhataáiik tanu-
lóink részére.
FOGAŰ^ÁK SZERETETTEL A UEGHÍVÁST

1996. DECEMBER 14-RE.'

Papp Józsefné
iskolaigazgató

AtartaiQaiibőI:

Onkormányzati hatarozatok
Egyházi Nrek
Az oktőber 23-i űnnepségről

1956. OKTÓBER 23. ÉS EGY KÉPZELT IDŐUTAZÁS

A forradalom 40. évfordulójára emlékezni hívta
meg a Pilisborosjenői Oiikonnányzat mellett
működő Kulturális és Oktatási Bizottság a
község lakóit. A megemlékezést Peltzer Gézáné
a bizottság tagja nyitotta meg. A forradalonunal
összefüggő gondolatait Isépy Gábor nagy-
tiszteletű úr tolmácsolta a hallgatóságnak. Ezt
követően az általános iskola irodalmi csoportja
adott elő szép és mvós müsort, amely képekben
villantotta fel 1956 forradalmi napjainak
részleteit. A műsorban közreműködökiiek
köszönetet moiidott a polgánnester.
Megköszönte elsősorban az ifjú művészek
szereplését, azt, hogy újra átélhettük
jóvoltukból a forradalmi 12 nap egyes
részleteit, a rendező tanárnőnek, Kladiva
Krisztinának. és az iskola vezetésének a

közreműködést. Megköszönte a közönségnek és
az úgyinond kicsiny, de kemény magnak az
érdeklődését. A Művelődési Házban megjelent
kis létszám elszomorító volt. Sajnálatos, hogy
az einlékező gondolatok között nagyon sok és
súlyos gondról kellett beszélnie a szónokiiak. A
társadalmi egység és béke hiánya ma is mint
1100 éves történelmüiik során mindvégig
gyötör bemiünket. Egyetértve az elöadóval
abban, hogy az ország sorsának, állapotának
roinlását már 1526 óta nem tudjuk kivédeni, a
Polgármester Ur hozzátette a vissza-
emlékezéshez, hogy már az 1241-es tatárdúlás
is előjele, súlyos követkeanénye volt az egység
hiáiiyának. Az ez évi 1100 éves és a 40 éves
megemlékezések révén felvillantott történelmi
múltunkkal kapcsolatban egy, a Római
Birodalom korából szánnazó goiidolatot idézett:
"Fortuna obesse nulli contenta est semel" ("A
balsors sosem elégedik ineg azzal, hogy bárkire
is csak egyszer sújtson le. " ). Sajnos, igaz ez
mára is, azóta, hogy idegen megszálló haderőtől
mentesen mmikálkodhatnánk túlkapásoktól
mentesen hazáiik és lakóinak felemelkedésén.

A megeinlékezésen elhangzott előadást teljes
terjedelmében közöljük.

(a szerk.)

Kedves Megemlékezők!

Egy időutazásra mvitálom Önöket.
Gondolatban repüljüiik vissza az időben! De ne
negyven évet - ahogyan azt 1956 negyvenedilc
évfordulóján temiészetesnek tartanák - hanem
egy merész ugrással rögtön 108-at...

Képzeljük el, hogy 1888-at ímnk, a
magyar forradalom és szabadságharc 40.
évfordulójának esztendejét. Nyilván az ország
akkori felelős vezetöi is összeültek, hogy
elökészítsék és megszervezzék a nevezetes
évforduló méltó megünneplését, és
megkeressék az ünnep szónokait. Olyan
prominens személyiségeket, akik rangjukiiál és
48-49-ben betöltött szerepükiiél fogva
niegfelelőek és alkalmasak lesziiek arra, hogy
négy évtized távolából az eseményeket
felidézzék, és beszéljenek róla. Ha jelenlegi
tapasztalatainkból indulunk ki, akkor szmte
bizonyos, hogy az ünnepi szónok Ferenc József
császári és királyi fenség kellett, hogy legyen,
aki nagy valószínűséggel a Batthyány-
örökmécses későbbi helyén,az Ujépületben
együtt koszorúzott Haynau fiával. Azért csak a
fiával. mert Havnau már nem volt az élők

sorábaii, viszont fia nem tűnt el a politikai
szíutérről. sőt!

FIa apjáról nem is beszélt szívesen, 48-ról annál
iiikább! Hiszen az - "lehántva róla minden
nacionalista szíiklátókörűséget és sovinizmust -
jelentős európai történelmi esemény volt,
melyet csak összeurópai méretekben tekintve
lehet igazán megérteni".

Abban az idöben még uem létezett
köztársasági elnök, igy hannadik szónok iiem
volt. De nem volt azért sem, mert a Haynau
által börtönbe vetettek között nem találtak
egyet sem, aki tágasabb celláért, nagyobb
prófunt kenyérért hajlandó lett volna a
tömlöcben társait elámlni. Igy aztáii akkori
magyar népmiknek be kellett émie az elöbb
említett két ümiepi megemlékezővel.

( folytatás a következő oldalon !)

Á tártalomből:

Ké])viselő-fánk
l^nnepnapok
Bírdetésck, közérdeku infonuáciök



(az ünnepi beszédfotyt atása)

Aradon Ferenc József és Haynau fia
természetesen újra együtt koszorúzott -
felsorakoztak a Bach-huszárok (miért is ne,
hiszen a népnek ezúttal joga van neinzeti
viseletében gyönyörködni, még ha a szónokok
szerint ez egy kissé "mucsai " is), és
eUiangzottak az ürmepi beszédek. A császár
tisztelgett a vértanúk előtt, az öiikény
áldozatainak minősítette őket, és emlékükhöz
méltó cselekedetnek nevezte, hogy Paskievics
orosz seregeinek el kellett hagynia az országot,
és már niacs egyetlen orosz katona sem
magyar földön. Lám mégsem volt hiábavaló az
elbukott szabadságharc! - fejezhette be üimepi
megeiidékezését őcsászari és királyi fensége.

Haynau fia pedig főleg azt
hangsúlyozta ki, hogy "1848-at nincs joga
senkiaek sem kisajátítarú, az mindannyiunké".

Hogy 1888-ban így volt-e nem tudom,
dejelenlegi tapasztalataink szerint valahogy
így kellett lennie... Vagy mégsem? Kossuth
népe eltűrte volna szó nélkül, hogy ezek és így
emléke2zenek meg a magyar szabadság-
harcról? Es vette voüia-e a bátorságot
magának Ferenc József, hogy így megcsúfolja
és megalázza alattvalóit? Nem hiszem.

De az az uralkodó, és ez a mai
uralkodó elit nem ugyanaz. Mint ahogyan a
nép sem... Tempora mutantur, et nos mutamur
m illis - változnak az idők, és mi is változunk
abban... Ami akkor elképzelhetetlen volt, ma
keserü valóság, melynek minden szereplöje
adott. Mindkét oldalon... A vastag arcbőrű
gátlástalan szónokok, és a mindezt közömiyel
eltűrö, 48-cal és 56-tal foglalkoziü nem akaró
nép, amelyet már nem is érdekel, hogy ki mit
mond a forradalomról...

Igy űnneplünk mi 1996-ban. Ezért
dönt a polgár úgy, hogy ezen a napon kocsit
mos - ha van még neki -, porszívózik,
nagytakarit, füvet nyír - ha az időjárás engedi,
vagy elmegy a kocsmába. S a gyereke -
esetleg, ha vállalkozó szellemű, akkor
gyerekei - úgy nő föl, hogy fogalma smcs, mi
történtittl956-ban.

Ha az ország családjamak többségében
így van, Magyarország gyarmati sorba fog
sűllyedni. Akkor nemcsak értelmetlen volt 56
hőseinek áldozatvállalása, de a jogot is
elveszítjük, hogy nevüket a száiifcra vegyük.
Akkor korcsok vagymik, nem fiak. Akkor az
56 elötti ehiyomatásunk és a mai között csak
annyi lesz a különbség, hogy csupán a másik
irányba hordanak ki mindent az országból...
Nein Kelet, hanem Nyugat felé. Hogy a taiikok
diktatúráját felváltja a bankok dil.:tatúrája... Es
inásképpen hívják azokat, akik segítenek a
kifosztásban. Bár ez nem is olyan biztos, itt
van még nénú átfedés...

1956 a magyar nép fiiggetleiiségének
és szabadságvágyának 1100 éves történelme
során egyik legszebb és leghősiesebb
megiiyilvánulása volt. Akkor is, ha a túlerő -
mmt aimyiszor, most is - eltiporta. Egy kis nép
Európa közepén kifejezte az egész világ előtt,
hogy leigázott, meggyötört és megfélemlített
voltában sem adta fel szabadságvágyát, és érte
kész nüiiden áldozatot meghoziii. Megmutatta,
hogy a neinzeti önrendelkezés igénye ott
parázslik a szivekben, és elég egy apró szikra,

egy lengyel szimpátiatüntetés engedélyezése, és
a forradalom tüze lángot vet, és felperzsel
mindent és mindeukit, ald az útjában áll, és
rúncs olyan sötét belső erő, amely gátat vethet
neki. Ahhoz, hogy kioltsák, egy világhatalom
teljes hadigépezete kellett - és tegyük hozzá - a
másik világhatalom és az egész nyugati világ
részvétlen közönye. Akik messziről, az éter
hullámain át szavakkal biztattak, de tettekben
mint már annyiszor - ezúttal is cserbenhagytak,
és csak a maguk stratégiai érdekeit nézték.
Akiknek a Szuezi csatornán tankhajóik
ingyenes áthaladása százszor fontosabb volt,
mmt az orosz tankok záhonyi áthaladása a
magyar földre, valahol a vasfüggöny mögött...

Igen, 1956-nak több, máig ható, és ma
fokozottan érvényes üzenete van. Negyven év
ehnúltával a ma nemzedéke az alábbi
tanulságokat kell, hogy nemcsak levonja,
hanem kamatoztassa is:

l/ Ha egy nép beletörődik akár
politikailag, akár gazdaságilag fíiggetlen-
ségének elvesztésébe, és a túlerövel szembeii
értehnetlennek látja, hogy kifejezésre juttassa
önállóságának igényét, ez még pöffeszkedőbbé
teszi a kizsákmányolókat, és még gátlás-
talanabb gyarmatosításra bátorítja őket. Egy
kinyilvánított nemzeti tiltakozás és egy levert
forradalom is fékezi az uralmon lévőket. Ma is!

2, Minden kicsiny népnek - így a
magyamak is - be kellene látnia végre, hogy
saját érdekeinek képviseletét senki mástól nem
várhatja, csak ömiön polgáraitól. Seiikire nem
számíthatunk, csak magunkra! 56 megmutatta,
hogy mit érüiik mi a Nyugatnak, s mire
számíthatuiik az üres szólamokon kívül!
Seminire! Akárhová is igyekszünk oltalomért,
politikai vagy gazdasági táinogatásért, öiizetlen
segítségre - egyáltaláii segítségre - sohase
számitsunk! Senki sem tart fölénk katonai
védőemyőt csak azért, mert kedvesek vagyunk
neki. Bármit adnak neküiik, keményen
benyújtják a számlát érte, és elöbb meg kellene
kérdeziii ezt a népet arról, hogy ilyen árat
akar-e, hajlandó-e, képes-e óhajt-e megadiü
azért, amibe "úgymond védelmüiik, úgymond
felemeücedésüiilí" kerülni fog!

3, Ha egy nép igazságérzete
olyannyira elkorcsosul, hogy hóhérainak
utódaira és jelenlegi kizsákmányolóira bízza
annak megállapítását, hogy miként kell
értékelnie ömöii történelmét, az a nép nem
méltó arra, hogy jelenlegi helyzete jobbra
forduljon, és nem érdemli meg, hogy az olyan
felemlegetett szép és nemes eszinék, mint a
szabadság, az egyenlőség, az igazságosság vagy
a jogállamiság, számára egyszer elérhetövé és
valósággá váljanak.

4, Ha egy nép bármilyen otai ál

fogva lemond az igazság kereséséről, és a
bűnösök megbüntetésének törvényes útját nem
keresi, és azt feladja - mondom: bánnilyen ok
miatt: akár mert belefárad, mert félrevezetik,
akár mert napi megélhetési gondjai lekötik - az
igazság érvéiiyre jutásának mindenkori
lehetöségét veszíti el! Mert az igazság nincs
történelmi eseményekhez kötve! Az ha nem
érvényesülhet a múltra nézve, iiem fog érvényre
jutni a jelenben sem! Mert aki nem akarja,
hogy kiderüljön az igazság a 40 éve
törtéiitekről, az nem akarja, hogy kiderüljön az
igazság ma sem! (Lásd Tocsik-ügy, és a
jelenlegi privatizáció.)

5, Ha egy nép az úgymond
nemzeti megbékélés jegyében engedi, hogy
összemossák a hóhérok és áldozatok közötti

erkölcsi különbséget, akkor ez a különbség a
valóságban is csökkenni fog, és egyre több
áldozatból lesz tettes, és a jövőben egyre
nagyobb lesz a veszélye annak, hogy az
áldozatok hóhér szerepre rávehetök legyenek,
vagy finomabban fogalmazva: a
kizsákmányoltakból erkölcsi ítélőképesség
híján a kizsákmányolók kiszolgálója legyen.
Igy lesz a kizsákmányoltból anyagi
megfontolásból és erkölcsi gátlás híján testőr,
őrző-védő kft-s verőlegény, aki már nem is
érzi, hogy akit lakbérhátrálék miatt kilakoltat,
az az áldozat, és ő a kizsákmáiiyolót szolgálja.

Akkor fog működni ma is az áldozatok
közötti szolidaritás. ha a kifosztók és

kifosztottak között a világos határvonal
meghúzására erkölcsileg képesek vagyunk, és
minden összemosási kisériet ellenére képesek
is maradunk! Ha nem hisszük el egy miniszter
szavára sem, hogy nem ő és barátai, hanem "a
világ kormpt... " Mert az ilyen összemosás egy
töről fakad az előzővel. "Mindnyájan bűnösök
voltuiik, vagyunk, nem tehetünk egymásnak
szemrehányást." Azok nevében, akik nem
voltunk ávósok, pufajkások, sikkasztók,
sikerdíjon osztozkodók, kikérjük magunknak
az ilyen mmősítést!

6, Es végül 56 máig ható üzenete
és feladata a ma fehiőtt nemzedék számára:

akik átélö tanúi voltak 56 előzményemek, a
padláslesöpréseknek, a kitelepítéseknek,
Recskiiek, HortobágynaJí, csengőfrásznak, a
Rákosi-Gerö féle rémuralomnak, majd 1956
dicsőséges 12 napja eseményeinek, a
vereségre kárhoztatott, de hősies ellen-
állásnak, és aztán az azt követö megtoriásnak,
melyhez foghatót nem produkált a magyar
történelem, beszéljük el gyemiekemkaek! A
mi felelősségmik, hogy hogyan tesszük ezt! Ha
csak aimyit monduiik, hogy két hétig zárva
voltak az üzletek, és nem lehetett kenyeret
kapni, és elfeledkezünk a Kossuth tér többszáz
legéppuskázott halottjáról említést temii,
gyennekeiiik egyszer furcsállm fogják ezt...
Ha nem is nagy vívmány, de mégis eredmény,
hogy egyre több dokumentum kerül
iiapvilágra, - no nem a Belügymirúsztérium
irattárából, mert az megint bezámlt a kutatók
előtt - és módunk van azt is megismertetni
gyemekeinkkel, ami eddig rejtve volt
előttünk. Mondjunk el nekik mindent, legjobb
tudásuiik szerint. Miidkét oldaloii állókról a
jót is és a rosszat is. Es a többit bízzuk
igazságérzetükre... Tegyük ezt ininél előbb,
mert a gyermek igazságérzete annál jobbaii
működik, ininél fiatalabb. Tudassuk velük a
makacs tényeket, koimnentár nélkül, mert a
tények, a kivégzett kiskorú pesti srácok, az
oroszokat behívó hazaámlás, az orvosota-a és
mentöautóra lövő orosz tank, a "nyugati
táinogatás" és a többi nem igényel
kommentárt... Jó és igaz és őszinte
beszélgetéseket kívánok minden családnak!

estületi határozatok kivonatai:

Köszönöm, hogy ineghallgattak.

Isépy Gábor

29/1996. (VI. 25.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestíilet a 91/1995. (V[I. 6.)
sz. határozatában jelzett feltételekkel egy
éwel meghoss2abbítja Kladiva Krisüina
(Fő u. 59. Sz. ) szolgálati lakás bérleti
szerződését.

30/1996. (VH. 04.) sz. HATAROZAT
A Képviselőtestület 1996. szeptember 01-
től biztosítja az iskola részére a szolgálati
féröhely egyik termét - Fő .u. 59. sz. -,
logopédiai tevékenység folytatására.

31/1996. (VH. 04.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület Pilisborosjenő község
területén az üdülőtulajdonosok szemétdíj
fizetésére beadott méltáiiyossági kérelmét
elutasítja, a kommunális díj fízetésének
mérsékléséhez nem járul hozzá.

32/1996. (VH. 04.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület a 095 hrsz. -ú
területre az elvi telekalakítási rendezést

elfogadja, a telkek szélességét 20-22
méterben liatározza meg.

33/1996. (VH. 04.) sz. HATAROZAT
A Képviselőtestület felhatalmazza a
jegyző urat, levélben szólítsa fel a Mária
utca 13. számú orvosi szolgálati lakás
bérlojét az ingatlan megvételére, melyre
8 napon belül választ kell adnia.

34/1996. (VIl. 04. ) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület a Budai út 324 hrsz.-
ú 30 m2 nagyságú teriiletet átminősítés
után 8. 000. - Ft/négyszögöl áron
értékesítésre kijelöli és Magériusz
Istvánnak eladja.

35/1996. CVH. 04.) sz. HATAROZAT
A Képviselőtestület az összes magán-
tulajdonba juttatott földteriiletre
(kárpótoltak, tagi és részarányú) ÉPÍTÉSI
TILALMATRENDEL EL

36/1996. .(VII. 04.) sz. HATÁROZAT
. A í Képviselőtestület felkéri a

Pilisborosjenő Csatornamű Kft.-t,
hogy csődeljárást kezdeményezzen a
Pest megyei Bíróságnál.

. A Képviselőtestület a csatornainű
szennyvíztelepének üzemeltetési
jogát a Pilisborosjenői Csatornamu
Társulatnak, 1996. július 01-től a
bemházás befejezéséig átadja.

37/1996. (VH. 04.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület nem tartja
indokoltnak és nein támogatja Dr.
Kovács György vállalkozó az öiikor-
mányzathoz benyújtott anyagi kérelmét.

38/1996. (VII. 04.) sz. HATÁROZAT
. A Képviselőtestület nem támogatja,

hogy 1996-ra külföldi személy
szerepeljen a Pilisborosjenői Dt'sz-
polgári Cím adományowsában.

. A KÉPVISELŐTESTÜLET 1996. ÉVBEN
PlLISBOROSJENŐ DÍSZPOLGÁRI CÍMET NEM

ADOTT KI.

41/1996. (Vm. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület a Pilisborosjenő, Bécsi
út területén az anyagbánya megnyitását
nem tartja elfogadhatónak és tiltakozását
fejezi ki az alábbi kérdések tisztá-
zatlansága miatt:
. zajvédelem,
. porvédelem,
. szállítási útvonal kijelölése,
. termőtalaj kimenthetősége,
. meddőanyag elhelyezése,
. rekultivációban szereplő kommunális

hulladék elhelyezése, továbbá
. a rekultivációs alap pénzügyi elkü-

lönítése nem szerepel a tervezetben
ugyanígy az Altalános Rendezési
Tervben sem szerepel bányanyitás.

42/1996. (Vffl. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület elutasítja a
Budavidéki Rt. szerződés móciositásáTa

tettjavaslatát.

43/1996. (VIII. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület a Pénzügyi Bizottság
javaslatát elfogadja, melyben a III.
negyedéves beszámoló elkészítését
javasolja szeptember végéig leadni.

44/1996. (Vm. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület kéri, hogy a
bizottságok az intézkedési tervxe tett
javaslatukat írásban legkésőbb augusztus
15-ig készítsék el és a Jegyző Urnak adják
le.

45/1996. (VIII. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület hozzájáml a 30 M
Ft-os lakossági kedvczményes kamatozású
hitelfclvételhez szükség esetére.

48/1996. CVffl. 01.) sz. HATAROZAT
A Képviselőtestület elfogadja a Tücsök
utca útburkolatának zúzalékkal való
teritését.
49/1^96. (VIII. 01.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület hozzájárul az
Agglomerációs Társaságba történő
belépéshez.

51/1996. (K. 05.) sz. HATÁROZAT
A Képviselőtestület a Pénzügyi Bizottság

1996. évi I. féléves beszámolójának
előterjesztését az alábbi kiegészítésekkel
elfogadja:
1. / Finanszírozási terv elkészítése a

csatornabemházásra;
2. / Intézkedési tervre javaslat készítése

(takarékossági intézkedések);
3. / Jövő évi helyi adóterhek

meghatározása, javaslatok előkészí-
tése; /

4. /A beszámolóban szerepelt jutalom,
szabadság, távollét kiűzetésének
körülményeire vonatkozó tételes,
naprakész kimutatás készítése

A MissT. iós Ház

tájékoztatója
a jótékonysági bolt

müködéséröl

Ertesítjük a falu lakóit, hogy boltunk a
Fő úton, a Müvelődési Házzal szemben

swmbatonként 8-11 óráig tart nyitva.
Ebben a boltban használt ruhák
kaphatók, melyek kűlönféle adomá-
nyokból, magánszemélyektől, kül- és
belföldről kerűltek ide.
Szeretnénk tudatni, hogy ezek az
adományok föggetlenek azoktól a
Római Katolikus Egyház által kiosztott
ruháktól, amelyek Svájcból érkeznek.
Ezennel köszönetet mondok minda-

zoknak az adományozóknak és
munkatársaknak, akik segítenek
bennünket.

A bevételt a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának felügyeletével
számoljuk el, s olyasmire használjukfel,
amire ebben a szűkös esztendőben

egyébként nem telne. Ebből a pénzből
sikerült október 22-én egy busz-
kirándulást szervezni Székesfehén'árra,
amelyen a Missziós Házból 14 fő
vehetett részt. Két busszal mentünk,
Heves Lászlóval és Rafai Józseffel,
akiknek szintén köszönet, hiszen csak a
benzinköltséget számítottákfel.
A kirándulásra olyan idős embereket
vittünk el, akinek erre más módon nem
lett volna lehetösógűk. Örültek, és jól
érezték magukat.
Ilyen és ehhez hasonló célokra
szeretnénk továbbra is az Onök segít-
ségét kérni, úgy is mint adományozók,
és úgy is, mint vásárlók.

Rafai Józsefné
a Missziós Ház vezetöje
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01. Mindenszentek ünnepe. A keleti
egyházban már a 4. században volt
núnden szentnek egy közös ünnepe. A
bizánci szertartásban közvetlenül Pün-
kösd után ülték ezt meg. Galliában a 8.
században kezdték el ünnepelni a mai
napot, és a 9. században Rómában is
bevezették.

02. Halottak napja. "Miért ne élhetne
örökké az a halandó, akiért az élő örök

Isten meghalt?" (Szent Agoston)
03. évközi 31. Vasárnap
05. Szent Iinre herceg. 1000 és 1007
között született, apja Szent István király,
anyja Boldog Gizella, nevelője Szent
Gellért püspök volt. 1031. szeptember 2.-
án halt meg Veszprém közelében.
10. évközi 32. Vasárnap.
11. Szent Márton püspök. Márton 316
körül Sabáriában (ma Szombathely)
született. 397. november 8.-án halt meg ,
és 11.-én temették el Tours-ban.A nyugati
egyházban ő az első nem vértanú szent.
13. Magyar szentek és boldogok ünnepe.
A mai napon inindazokra a szentekre
emlékezünk, akiknek nincs külön ünne-
pük.
16. Skóciai Szent Margit. Szent István
unokája, 1046 - 1093.

17. évközi 33. Vasárnap
19. Arpádházi Szent Erzsébet. 1207-ben
Sárospatakon született. Szülei II. Endre
király és Gertrúd. Meghalt 1231.
november 17-én Marburgbaii.
21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása
a templomba. Máriát mindenkor mint
Isten élő templomát ünnepeljük.
22. Szent Cecilia szűz és vértanú. Cecilia,
az egyházi ének és zene védőszentje.
23. Szent I. Kelemen pápa és vértanú.
Kelemen a római püspöki székben Szent
Péter harmadik utódja volt (92 - 101).
Kelemen még látta és hallotta az
apostolokat.
24. Evközi 34. Vasárnap. Krisztus a
inindenség Királya Főünnep.
Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy
határoztál, hogy szeretett Fiadban, a
mindenség Királyában újíttass meg
mindent. Add, hogy az egész teremtett
világ megszabaduljon a bűn szolgaságától,
Fölségednek hódoljon, és szüntelenül
dicsőítsen téged.
30. Szent András apostol ünnepe. Az Alsó-
Duna tájékán és Görögországban hirdette
Jézus örömhírét 60-ban. Patraszban
keresztre feszítették november 30-án.
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Novemberi reggeleken, ködös, borongós
hajnalokon úgy érezzük, mintha a Nap
molyolya elfáradt volna. A természet is
pihenni készül. Az elsárgult levelek
zizegve dúdolják az altatódal első
motivumait.

Ezeket hallva-látva, önkéntelenül is a

nagy nyugalom helyére, a temetőre
gondolunk. A pihenés, a csend honába
tévedünk. A feliratokat nézve rájövünk,
hogy lassan több lesz itt az ismerős, núnt
az élők között.
A legnagyobb öröm mégis az, az elmúlás
tényével szemben, hogy csak a testem tér
nyugalomra. Lelkem megjelenik Terem-
tőm előtt. Szemtől-szembe állok Vele!
Vajon beleillek én ebbe az örök Fénybe,
Ragyogásba? Otthon fogom érezni ott
magam?
Földi életem egy pillanat alatt elbírálja,
hogy hová való vagyok!

Atyám! Legyen életem a Te világosságod
kicsi szikrája, hogyha hazaérek, beol-
vadhassak az Orök Világosságba!

..

Unnepnapok

Elmúlt augusztus 20. és október 23-án is túl vagyunk.
Túlzás lenne azt állítani, hogy ünnepeink tiszteletére
zászlódíszbe öltözött a falu. Engedjenek meg néhány
mellékesnek tűnő. de mégis fontos gondolatot énnek kapcsán,
hiszenünnepeinkjelképea zászló.

Nagyon sok helyen láttam, hogy címeres nemzetiszínű
zászló díszíti a termeket. Ezt a nem tilos, de mindenképpen
helytelen gyakoriatot hivatalos helységekben és intézmé-
nyekben is felfedezhetjük.

Ugyanakkor nemzeti ünnepeinken, amikor felvonják az
állami lobogót, lehet látni, hogy nincs rajta címer, a
fellobogózott ludakon is címer nélküli zászlókat láthatunk.

Magánóvoda

Pilisszeutivánon, német nemzetiségi magán-
ővodába folyaniatos felvételt elfogaduiik. Kertes
ház, fürdőmedeuce, jóga, lovaglás, úszás,
egésziiapos német nyelvtanulás.

Gyermekszállítás megoldható!
Érdeklődjöu a Heidi iiapköziotthonos óvodáiiál!

Tel: 06-26-367-369
06-30-319-517

Ennek egyszerűen az az oka, hogy az Alkotmány 76. -ik
paragrafusa (1) bekezdése szerint:
"a Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő

szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll."
A magyar történelem során 1920 - 1944 illetve 1949 és

1956 között használták a zászlóban a címert. A forradalomtól

napjainkig a magyar zászlón nem szerepel címer.
Tennészetesen vannak olyan intézmények, ahol eltérő típusú
zászlókban szerepet kap a magyar címer. Ilyenek például a
Honvédség egyes csapatzászlói, de rendszerint nem piros -
fehér - zöld, hanem általában egyszínű alapon.

Nemzeti ünnepeiiik megünneplése saját történelmünk és
múltunk megbecsülése is egyben. Fontos tehát, hogy a címert
és a nemzeti zászlót a hagyományokhoz méltóan használjuk.

Papp Akos

HEIDI PRIVAT KINDERGARTEN
HEIDI KINDERGARTEN BIETET NOCH FREIE PLATZE IN

PILISSZENTP/ÁN. ElN HAUS MIT GARTEN, IM GABTEN STEHT

EIN SCI-WIMBAD. DlE KINDER LERNEN SPIELERISCH JOGA

1 KENNEN UND GEHEN REGELMASSIG SCHWIMMEN UND REITEN.

DEN GANZEN TAG DEUTSCHSPRACHIGE BETREUUNG.

DAS BRINGEN UND ABHOLEN DES KINDES WIRD AUF WUNSCH

1 VOM KIDERGARTEN ORGANISIERT. WlR STEHEN GERN MNEN

ZU VERFÍIGUNG UNTER DIESE NIIMMER:

TEL: 06-26- 367-369
06-30-319-517

MARIA ZOLLER KINDERGARTENLEITERIN

Az elöw'beszélgetésekhef hasonlóan w
ekökérdés: miért jeleníkezett
képviselonek ?

Ennek okait majdnem huszonöt éwel
ezelőtt kell keresni. Akkor még mint
üdülőtelkes kerültem a faluba, és annyira
megtetszett a kömyezet, hogy úgy döntöttem
végleg itt telepszem le. Már az első idökben
is látszott, hogy a falu előtt álló feladatok
nagyok és szerteágazóak. Volt tehát
lehetőség a falu gondjam segíteni , és én
bele is vágtam. Akkor épült a közös iskola,
és én annak a gépészeti munkáit vállaltam
társadalmi munkában. Utána a hetvenes

évek közepén a Víztársulat munkájában
vettem részt, itt a műszaki ellenőr munkáját
végeztem. Ez körülbelül nyolc évig tartott és
a munka mellett volt alkaknam

megismerkedni a falu lakóival is. Ekkor már
itt laktam a faluban, és már a saját bőrömöii
éreztem az elmaradott körülmények
hátrányait. Elég sok munkával járó, nehéz
időszak volt ez. Kialakítottuk az Ezüsthegyi
utat, a Tölgyfa utcát és a Kőfúvaros utcát.
Létrehoztuk a villamos hálózatot is ezen a

temleten. Akkoriban ennek szükségességét
nem nagyon értették meg az emberek. Talán
mostanában élvezzük ennek előnyét, mikor
a csatomaépítés miatt feldúlt uteákat ki lehet
kerülni ezeken az utakon.

Ahogy véget ért a vízhálózat építése,
máris indult a gázvezeték építés. Itt a
Gáztársulat Intéző bizottságának tagja
voltam. Ez a feladat sem volt kisebb az

előzőnél, mert itt is számtalan gond merült
fel az építés során. Már a kezdetben
önhibánkon kívül nem sikeriilt kialakitani a

közös gázbevezetést Ürömmel. De
számtalan probléma adódott a saját hálózat
kialakítása során is. Sajnos, aki nincs úgy
benne a dolgokban, mint ahogy én bemie
voltam, nemigen érti meg ezeket. Nem is
igen várja el az ember, hogy megértsék,
hiszen ha elvállalta, akkor legjobb tudása
szerint csinálni kell. Meg kell azonban
őszintén mondanom, akkor elegem lett
ezekből 'a dolgokból, mert nem hogy
elismerést, de még egy kömiyen
kimondható köszönetet sem kapott
egyikünk sem. Pedig nagyon értékes
emberek, nagyon sokat dolgoztak akkor.
Elég méltatlaa befejezése volt ez ennek a
munkának és én azt a következtetést vontam

le a magam számára, hogy ha továbbra is a
falu érdekében szeretnék temü, akkor csak

képviselőként teszem ezt. Ugy gondoltm,
talán így sikerül befolyásolni a dolgok
menetét és nem kerülök kiszolgáltatott
helyzetbe. Mivel pedig megválasztotta, így
lettem képviselő.
Ugy hiszem, a gondok nem válto^tak, csak
sokasodtak.

Valóban, ez már nem ugyanaz a munka
volt, mert itt nem elég a feladatokat
megoldani. Hosszabb távon kell
gondolkodni, és elöre kell tervezni. Tevé-
kenységem legnagyobb részét a műszaki
bizottság munkájának végzése teszi ki. Nem
hittem vokia, hogy az önkonnányzat műszaki
dolgozóira ekkora mennyiségű feladat háml.
Es a legjobb szándék mellett sem tudok több
időt rászánni a heti két alkalomnál, mert

nekem is vannak kötelezettségeim és
családom. Pedig érzem, hogy ennél jóval
több idő sem lenne elég. Es ezek csak a napi
ügyek, hol van még a lemaradások pótlása és
a további munkák tervezése. Az eddigi
tapasztalataim alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy szükséges kialakítani egy mindenki
által elfogadható és támogatott elvet -
hívhatjuk akár Altalános Rendezési Tervnek
is - amitől eltémi csak nagyon indokolt
esetben lehet. Ebbe aztán belefér a

közműhálózat térképeinek pontos elkészítése,
az utcák kialakítása. a telkek valódi

határainak megállapítása. Szükséges tisztázni
azt is, mi közterület és mi a magánterület?
Miért vannak sorompók, kapuk egyes utak
elején? Es ha ezeket a kérdéseket tisztáztuk,
erre az alapra lehet tervezni ajövőt.

Történtek már lépések ennek érdekében,
hiszen meghatároztuk az építési telek
nagyságát, a telek szélességét, a beépítettség
mértékét, az oromfal magasságát. Ez eddig
nem volt egyértelmű. De nem csak nekünk
van feladatunk, hanem a lakosobiak is. Mert

bizony sokan engedély nélkül épitenek, de ha
mégis építési engedéllyel rendelkeznek aBcor
nem azt és nem oda építik, amiröl az
engedély szól. Ennek következménye a
telekviszonyok tisztázatlansága, az osztatlan
tulajdonú telkek körüli káosz. Közterületeket
kerítenek el, és még egy utcán belül sem
azonos a kerítések vonala. Egyszóval lehet
bírálni az Önkormányzatot, de a saját
feladatait is végezze el mindenki.

Ha sikerül ezekben a kérdésekben

egyetérteni, talán akkor lehet előre lépni. Ha
viszont állandóan hadakozni kell a

konténerek melletti szeméthegyekkel, az útra
szórt gazzal és még számtalan trükkel, akkor
bizony hamar elmegy az ember kedve.

Lassan csak megjavulunk. De mi lenne az
irány amerre lépni kellene?

Amikor a közös iskolából kivonultunk,
megfogalmazódott egy igény, amit én is
támogatok. Nevezetesen az, hogy
kialakítsunk egy faluközpontot. Ez magában
foglalná az új orvosi rendelőt az
öiikormányzati helységekkel, a művelödési
házat, a lebontott régi rendelő helyén
kialakított közösségi teret. Ehliez
kapcsolódna az iskola bővítése is.

Nyilvánvalóan óriási feladat ez, de ha nem
döntjük el egyszer véglegesen, hogy mit
szeretaénk, akkor nem lehet előrehaladni.

Nem kívánom, hogy mindenki egyetértsen
velem, de az sem jó, ha naponta változnak a
tervek. En a mai napig nem értem, miért
kellett kivonulni a közös iskolából és miért

történtek a dolgok úgy, ahogy történtek. Azt
viszont tudom, hogy azzal lehet
gazdálkodni, ami van. Ezeket a feladatokat
úgy érdemes megvalósítani, hogy
fokozatosan kell fejleszteni, a lehetőségek
figyelembevételével. A szükségleteknek
megfelelően bővíteni az iskolát, mindig
armyit, amennyit bímnk, de ezt egy eldöntött
terv alapján és nem improvizálva.
Már előre gondolni kell arra, hogy a
vízhálózatot bővíteni kell és a meglévő
rendszert meg korszeriisíteni. Már azért is,
mert nem lehet kisebb egységeket kiiktatm,
ha csőtörés van. hanem a fél faluban el kell
zámi a vizet. Azt is tudomásul kell vemu,

hogy a tárolókapacitás is kicsi. Szükséges a
Patak utcai és a többi tározó bővítése, mert

újabb területet már nem tudunk. vizzel
ellátni.

Ha sikerül elhitetni mindenkivel, hogy
ezek a három méter széles utak sokkal több

gondot okoznak, mint az a döntés, hogy
négy méterre bővítsük őket, akkor majd
talán sikerrel oldhatjuk meg a felszim
vízelvezetést és az utak szilárd burkolattal

való ellátását.

Tudom, ez így elmondva egyszerűen
hangzik, pedig ezek csak a legfontosabb
dolgok. Ehhez szükséges a már említett
megbízható teleknyilvántartás, közmű-
térképek. Ezek segítenék a hivatal munkáját,
és nekünk is könnyebb dolgunk lenne.
Viszont az is igaz, hogy ez a rendkívül nagy-
és költséges vállalkozás csak akkor
valósulhat meg, ha sikerül a lakosság
tániogatását elnyemi. En ebben bízom és
ezért dolgozom.

Köstönöm a bes^élgetést.

Kedves Olvasó!

Végére értünk ennek a sorowtnak.
Megismerkedhettek valamennyi képvi-
selö'vel, megtudhatták a véleményüket
közös dolgainkról. Két évc intévk Sk a
falu dolgait és még két év áll eló'ttiik.
Gondolataikkal egyetérthetnek és
elutasühatják awkat, kí-ki meggyozodése
síerínt. Kísérjiék figyelemmel munkájukat
és segítsék Oket, ha swkségesnek látják.
Hiszen valamennyiüket az Onök akarata
juttatta a Képvíselö'testületbe. Köswnöm a
türelmüket.

M.F.
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Kedvezményes ^

^ JOGI TANÁCSADÁS ^
íi . Ingatlan vételével, eladásával kapcsolatban (kész szer-

ződés ellenjegyzése); ^
^ . Öröklési ügyekben (végrendelet, öröklési szerződés);
i[-J . Társaságok(Bt; Kft. ;) alapításával, működésének .-ij
|i=u befejezésével kapcsolatban; -[j
^rj . Büntetöügyekben, szabálysértési és egyéb ügyekben;
^ Ai összes bevétel a Missüós Hátjavát swlgálja!
IC^ Fogadóóra:
^ SZERDÁNKÉNT 16-18 ÓRÁIG
I^ a Művelődési Ház irodájában,
^i Pilisborosjenő, Fő u. 16.
^, Tanácsadó: DR. GARAYHÉDI i[
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K Orgonahangverseny 5
'jj lesz a pilisborosjenői templomban ^
J3 1996. NOVEMBER 24-ÉN DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR. fí
^ melyre mindeiikit szeretettel vámnk! ^
J3 A belépés díjtalan. 'jj
fí Szénási Ágnes <j5
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Víz-, gáz-, csatornaszerelés
. Csatornarendszerek rákötése az épülő csatornaliálózatra;
. Saját kivitelezésű csatorna ellenőrzése (2. 500 Ft);
. Víz-, gáz-, központifíítés- szerelés tervezéssel, igény szerint

vassal, rézzel, műaayaggal;
. Kéménybélelés, kéményépítés;
. Lakatosmuiikák, kerítések, kapuk stb.;

KEDVEZÖÁRAK, GYORSKIVITELEZÉs!

CÍM: GUBA JÖZSEF
2097 PILISBOROSJENŐ, SZT. DONÁT u. 29. (SZŐLŐ u. 39.)

TEL.: (06-26)337-276
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R2SÉBET- KATALIN
BÁL

lesz a Művelődési Házban,
1996. november 23-án, szombaton 20 órától.

A talpalávalót a Pilischer Sramli szolgáltatja.
Büfé ! Tánc ! Ejfél után tombol a toinbola!

Jegyek igényelhetők elővételben:
Küller Jánosnál 336-141

W. L.

h. ^
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TOP VIDEOTEKA
Uj szolgáltatásunk: fénymásolás Minolta géppel 14 Ft/db áron; ^
Figyelem! A kazettatokon rekláinfelület bérelhető! Erdeklődni ^
lehet nyitvatartási idő alatt a videotékában!
Kazettavásár!

Sikerfilmek - filmsikerek videokazettán 600-2400 Ft-os áron. ^
Novemberben is akciós filmek! . <<

Már most gondoljon a karácsonyra! ^
ÖNT IS VÁRJA A TOP VmEOTÉKA, A KÖLCSÖNZŐ

, ' (Pilisborosjenő, Rózsa u. 2. a templomnál) j]
C;AAAAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÜ

Dr. Zakariás Gyöngyvér
fogszakorvos

magánrendelése
kedd, csütörtök délután 17-19 óráig.
Cím: Pilisborosjenő, Mária utea 14.

Tel. : 06-26-336-154

Zsitnyányi Attila
okl. épületgépész mérnök

külső gázvezeték és új csatlakozóvezeték tervezése.
Családi és társasházak ipari épületek vízellátásának,

csatornázásának közműrevaló rákötéssel együtt,
gázellátásának központi f&tésének kül-, és beltéri

^ úszómedencék gépészetének, ködtelenítésének, valanünt ^
^ családi házak SPLIT klímáinak tervezése. kivitelezésének ^
* szervezése. Költségvetések és anyagkivonatok készítése. ^

Pilisborosjenő, Tölgyfa u. 10.
Tel. -Fax. : 06-26 336-246

í Gázkészülékekjavítása, karbantartása t
í felújítása, garanciával. Pilisborosjenő, Tölgyfa utea 10. .
t Tel. -Fax.: Í
^ 06-26-336-246 ^
. .
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Novemberi orvosi ügyeletí beosztás

1 Dr. Kovács György
2 Dr. Kovács György
3 Dr. Kovács György
4 Dr. Kovács György
5 Dr. Péterffy László
6 Dr. Kormos József

7 Dr. Venesz Ilona

8 Dr. Meggyesi Tünde
9 Dr. Meggyesi Tünde
10 Dr. Meggyesi Tünde
11 Dr. Kovács György
12 Dr. PéterfFy László
13 Dr. Kormos József
14 Dr. Venesz Ilona

15 Dr. Péterffy László
16 Dr. Kormos József

17 Dr. Péterffy László

18 Dr. Kovács György
19 Dr. Péterffv László
20 Dr. Konnos József

21 Dr. Veneszllona

22 Dr. Kormos József

23 Dr. Kormos József

24 Dr. Kormos József

25 Dr. Kovács György
26 Dr. Péterffy László
27 Dr. Kormos József

28 Dr. Kovács György
29 Dr. Kovács György
30 Dr. Kovács György
December

1 Dr. Kovács Györg}'

Dr. Kovacs György
Dr. Venesz Ilona
Dr. Konnos József
Dr. Péterffy László
Dr. Meggyesi Tünde
Dr. Kovács Levente

Üröm, Honvéd u. 24. 350-297
Pbj., Máriau. 13. 336-215
Üröm, Doktor u. 21. 350-224
Üröm, DózsaGy. 18. 350-162
Pbj., Rózsau. 8. 336-900
Üröm, Honvéd u. 24. 350-297
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Alapította: az Onkormányzat Képviselff TestületB
FBlslos kiado: SzegBdi Róbert polgármester

FelBló's szBrkBsztó': Gyetvai Ágota
A szerkesztőség címa: 2097 PilisborosJBno Fo u. 16.

Tf: 06.26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák: Pathff Kft.
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Kedves Olvasónk! Lieber Leser

A Híniiondó minden kedves Olvasó-

jának, községíink lakóinak, a
községgel kapcsolatban álló bel- és
külföldi barátunknak a pilisboros-
jenöi Önkormányzat Képviselö-
testülete, a Polgármesteri Hivatal
munkatársai és a magam nevében
kívánok békés, boldog karácsonyt és
boldog új évet 1997-re.

Szegedi Róbert
polgármester

Im Namen des Gemeinderates, der
Mitarbeiter des Bürgermeisteramts,
des Redaktionauschufíes wünsche ich
alle unseren Leser, den Einwohner
unseres Dorfes, alle mit uns in Kontakt
stehende in-und auslándische Freunde

gesegnete Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr fíir 1997.

Robert Szegedi
Bürgem-ieister
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Meghívó
Pilisborosjenö önkormányzat Kópvisclö-lcslülclc
1996. dcccmbcr 10-ón (kcdd) 18 órai kcxdcUcl

KŐZMEGHALLGA TÁST
tart a Rcichcl JózsefMűvclödósi Ház nagylcrmóbcn,
amclyrc minden crdcklödöt tis/.lclcttel mcghivunk.

A kö/-mcghallgatás napircndje:

. Tájckozlatás az 1996, óvi költsógvclés vógrehajlásanak föbb lólclciröl cs kö/órdcklödósrc
s/ániot tartó tómakról;

. Lakossági és/.rcvólelck, javaslalok ós kórdósck;
Polgármcslcri Hivatat
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A tartalomból:
Iskölai hfrck
A csalornáxásról
Egyhá/J hírck
Némctnyclvíi vcrs

A tartalomból:
. A nyugdíjas klub hírci
. Fclhívások
. Kö/.érdckű információk
. A Művclödési ITáx hírci



^ ELIDÖ ÉS TANULSÁGAÍ

1995 és 1996 bősógesen ad indokot és
lchclősóget a történtck újragondolására.

A múltra, a mögöttcin sorakozó c-
vckrc. óvtizcdckrc. ós a történelmi
óvc/.rcdrc visszíitckintes sziíinomra inin-

dig a jclcii pillanalának ós a jövö
lchctösógcinek megértéséhez im'ijtott
jobb támpontol. szélesebb látókört.
Scgítclt. inint a gycrlyaféiiy az clőttein
lóvő isiucrcllcn ulal, a jövőt cnyhón
incgvilágítani azzíil, hogy a nu'ilt sok-sok
lörtóiiósc. niint lámpák töincgc áts/. íí-
rődik a jövőbc is.

En c/./cl a kicgószítóssel fogadoin cl a
róiiiíii kiiltúrából neküiik liagyatókozolt
jótanácsol: " Pracvia lucidior multi
candcla scqucntc. " ( Jobb egy gycrtya
clöl. ininl s/.áinos lánipa mögöltüiik.)

Kö/.ségiiiik a/. clnn'ilt kót óvbcii löbb
jclciitős óvfordulóról is megeinlékezelt:

1995-bcn mcgemlókc/'tíink a II.
világliáború bcfcjcxósónck 50. óvfordu-
lójaról.. A háboriil mcgclőxő. cs a/. a/.t
kövclő óvck s/.örnyíisógcit clcme/. tiik.
niiiidcn cinbcri Iragódiájaval. anyagi ós
es/. nici tó\'clygescinck kövctkezinényeivcl
cgyull.

1996-ban a/ állainalapítás 1100.
óvfordulójál ünnepcltük. vissxapillan-
tottunk a nciu^cluiik sorsát alakító főbb

cscinóiiyckrc. liogyan óllük mcg a
Kárpalok ölclósóbcii tizencgy-óvs/. ázados
clctíiiikct. Mcgóllicttíik gyorsított fclvé-
tclkóiit ncni/. eti sorsunkat alakító főbb

lörlóiiósckct. Lcginkább jclcn szsizadunk
cs ncin/.cti sorsiink s/.örnyű vcgkifcjlclcil
cgós/.cii a rüggctlciinc válásunk pilla-
iialáig. Es lám. újabb incgpróbállatások
clvisclósórc kárhoztat minkct a/. öná-

llósagiinkkal való gazdálkodásunk pró-
batólclcinck sorozata. Bár c téren is
lcgalíibb cgy gycrtya féiiyc világilaiiá bc
s/.aiiiiiiikni iitiinkat. liogy lópósciiikct nc
kcllciic biikdácsolva mcgtcnni.

Mcgcinlókcztünk legujabbkori törtc-
ncliuiink jelentős eseményciröl, a 40 cve
lörlciit 1956-os forradaloniról, amclybcn

cgy időiitazíísra liívott iiicg a szóiiok.
50 cvc törtcnt a hazai kisebbscgi

iicinct iiópcsoport kiíizósc Magyaror-
S7.;isról.

Es vógiil kót óvc törtónt 1994-bcii a
fíiggctlcii Magyarorsz.íg újkori politikai
törtónctóbcn a inásodik szdbad ország-
gviilósi kópvisclő ós helyliatósági vá-
las/.tas.

A/. 1994. dccember 11-ón mcgtarloll
hclyliatósági választás közscgünkbcn is
szabályosan mcgtörtónl. A nógyóvcs

válaszlási ciklus félidejóhcz érkeztünk.
Jó ok cz a számvctésre, cgy rövid

megcmlékezósrc. Ezt tettók a kópvisclők
1996 során nyilatkozataikkal. A képvi-
selők látják. ismcrik a közsóg gondjait.
inegoldásra váró feladalait. Hozzií-
állásuknak. habitusuknak. vógzettsé-
güknek ós az önkormányzatban vállalt
(isz(ségeikhc7 kötődő fcladataik alapján
különbözőck. Es cz így liclycs.

Tcrmószctescn a polgánncsternck is
vannak a tornyosuló fcladalok közötl
rangsorolt elkópzelósci. Aiuióla a köz-
ügyekkcl foglalko/.oin. foiilosnak tartoin az
általam ismcrt fcladatok incgoldásara
lchctősógct találni.

Továbbra is nagyoii fonlosiiak larloiii a
közsógben a bixiiloin lógköról crősítciii. A/.
czt előscgítő intézniényi. lárgyi fcllé-
telrendszert kell katalizátorként fejleszteni.
amcly a folyamat crősítósót, gyorsitását
magában hordozzíi. Ilyenek a lakossági
öns/.civc/ődő csoporlok meglótc minól
nagyobb s/áinbaii. Előscgítcni aniiak a
közluingiilalnak cltcrjcsztósét. aincllycl a
vólcmény vagy az órdekkülönbsógek
cgycztcléssel levczcthctők. Errc ulalnak
már kialakuló. megvalósuló kczdcinó-
nyczósck. pl: ónckkarok, klubok, iskolai-
óvodai közrciníiködóssel crősödő közössógi
incginozdulások. rciidczvciiyck. a válla-
latok. vállalkozók crőtcljcscbb bckap-
csolódása a közsóg élctóbc. stb.

A közössóg foniiálásanak nclió/.. sok
biiktatóval járó feladatának tcljcsílósóhcx a
(árgyi fcllólclck incglcrciiKcsc is fonlos.

Ezck. lalán rangsorolást is clőlcgc/. vc:
" a folyaiiiatbaii lcvő csatoniainíi

épitése. befejczésc 1997. dcccniberóig.
Ehhez az anyagi liáttcr ncm könnyíi
feltólelck incllcll (örtciiő biztositása. Már
jclcnlcg folyiiak ;i/ czirain'ú intó/.kcdósck.
A/. 1995-ös és 1996- os óv csator-
nabcruliá/.ási s/.aiulainak kiri zctósóhc/. a

pónz rcndclkczósrc álll ós áll.
* Az iskola munkájának. a lanilás

fcltólclciiick javítása lcnnc clkópzclóscin
szcriiil n soroii kövctkczö iigyíink. Eliliez a
bcnih;'ix;isi alapokiuáiiy tcrv'cit kcll
clkószílcni. inajd ;) kivitcli lcrv'ckct kcll
vóglegcsíleni. a plusz lantcrmck. a
szociális ( clkczdc- lálaló ós ;i liozz;íjiik
tartozó cgycb hclysógck) ópiilctrcs/. ck. a
sport feladatok ellnt;is;'it biztosító
ópíilctckkcl második lópcsőbcn

ffl A/. orx'osi rcndclő incglóvő kivitcli
lcn'ck szcrinti letrcliozíisa

* A csaloni;izásl kövclő fclszíni

vízclvczclós ós úthálózal ( járdákkal)

{ervczóse ós kivitelezésc, állami támo-
galás mcgszcrxcsével

R A közsógházii (ervczóse . cpitése
A fclsoroll feladalokat rószben a jclcn

válas/. tási ciklusban kcll mcgoldani. ill. a
kivilclc/.óst nicgkczdcni. A feladatok
megvalósításálioz sziikségcs saját pénz-
forrás clőlcrcintósc (öbb módon lchet-

ségcs. Rósxbcn lulajdon értékesítósscl. ill.
kcdvc/iiiónycs kainatozású liilclck
igóiiybcvélelóvel. A póiizfede/.etíí fon-ást
erősíti a jól inűködő vállalko/.ások
telepítósc, környc/. ctkíinélő gazdasági
tcvókcnysógck lioiiosítása közsógünkbcn.
Pcldának ciulílcin a Tóglagyár pros-
perálásának. a/. OMNINVEST Kft.
lcrmclő tcvókcnységónck foko/ása. A
Mcdilop Kfl. ós a/. Intcrprima Kft.
fcjlődósónck clőscgítósc. A hclyi adó-
politikánk lcgycn tisztcsséges mértékíi és
vállalkozás barál. A lakosság adó/.ási
tchcrtétcleil is nonnál kcrctck kö/.ött kcll

(artanunk. liogy a lakosok. iiigat-
lantulajdonosok a fcjlcs/.tésck (áinoga-
tasálio/. továbbra is jóiiidulatlal kö/.clíl-
senck.

Tovabbra is kcinóny muiika ós
öss/.cfogás sziiksógcs az MO aiitópálya. a
tóglagyári agyagbánya fcllöltósc. a 167 ós
069 hrs/.. ( "Egri vár " környókc) ingallan
tulajdonjogának viss/. asxcr/.csc . ;i/.
altalános rcndczósi tcn' clfogadása
lóinákban a kö/.sóg órdckcinck
s/cllcnióbcn lovább lópni. Idc sorolható
mcg a Kövcsbórci úl kivállása. gyalog-
átkclő lótcsitósc ( dacára a napokkal
c/.clőtti clulasító liatáro/.at mcgkíil-
désóiick) a Bócsi úti lcríilcl lakóinak jobb
élctfcllótel bi/. losítása.

Tcrmcszclcscn a/. cddig cltclt időszak
nóhány incgvalósílolt ícladata is cinlilósrc
incltó. mint póldaul a tclcfonháló/. al
kiópílósc. n gyógys/.crtar privali/. ácioja. a
liangs/. crcs /.ciicoktatás bcvc/. clósc. a
Kálvária doinb. ós a Lovarda kör-

iiyckóiiek tclekkönyvi rendczcsc a köxsóg
száiuára. ipartclcpífós ( Iiitcrpríma Kft..
Oiuninvcst Kft.). Kőfuvaros utca kiala-
kítása. s-'ciinyvi/tiszlító mcgcpilóse.
próbaüzcmc ós iiicg száinos cgyeb lótel.

A tcn'czctl és folyainatbaii lóvő tólclck

iiicgvnlósilása a kö/ös s/iíiidók clfogadása
incllctl a póii/.. pónx ós újra pónz
clőlcrciiitcsóiick a fiiggvcnyc.

S/.cgcdi Róbcrt

7ogászati rendelés
1996. szeptemberi számunkban már jeleztük,
hogy az ürömi fogászati rendelö a pilisborosjenői
rászorulókat nem fogadja. A Szent Margit
Kórház főigazgatónöje Dr. Gusztonyi Agnes és
Szegedi Róbert polgármester a fogászati ellátási
kötelezettség átadásáról 1996. november 1-i
érvénnyel írt alá szerzödést, meghatározatlan
idöre. Ellátás az alábbiak szerint:

Gyermek fogászati rendelés:
Dr. Hermány Margit főorvosnő
Budapest, III. Anyos utca
tel. : 06-1-160-6977
Rendelö:

Budapest, III. Vöröskereszt utca 1 1.
tel. : 06-1-250-2479
(Flórián térnél a nagy OTP mögötti
területen)
Rendelési idő: 8-12-ig és 14-18-ig,
szombat, vasárnap rendelés nincs.

Felnőtt fogászati rendelés:
Dr. Német Zsolt főorvos
06-1-188-8385
Rendelö:

Budapest, III. Vörösvári úti rendelő
Telefonok: rendelö 1-889-180
Központi számok:
1-889-180
1-889-187
1-887-760
1-888-384
Rendelési idő:

8-19óráig,
szoinbat, vasárnap rendelés nincs.

Polgármesteri Hivatal.

Gratulálunk!

1994-ben egy kétéves környezetei nevelési
PHARE project indult a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium felügyeletével,
amelyen pályázat útján 200 pedagógus vehetett
részt, Iskolánkból Szentesi Zsuzsanna kapott
lehetőséget a részvételre. A hallgatók többféle
munkát végeztek:
. három beutalásos tanfolyamon vettek részt
. a program során készülő környezeti nevelési

tanári könyvsorozathoz irtak meg részleteket
. és helyi környezeti nevelési csoportok

szervezését is feladatul kapták
Ezt a tartalmas, színvonalas továbbképzést
Szentesi Zsuzsanna elismerő oklevéllel végezte el.

Gratulálunk!

Iskolavezetés

. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&AAAAAAAAAAA&AA'

Csatornavezeték szerelés és bekötés helyszíni
felmérés és árajánlat alapján garanciával.

Megrendelhető:
Multiflex Bt.

Bp. 1033Búzau. 12.
Tel. : 06-1-387-1365

06-30-512-457
illetve leadható a csatornatársulat irodájában.

Vállaljuk még a kapcsolodó vízvezeték
szerelési munkákat is.

Ké viselőtestületi határozatok
53/1996. (X. 22. ) sz .Határozat
Pilisborosjenö Onkormányzat
Képviseíötestiilete tudomásulveszi, hogy
az általános iskola 4 órás fízikai

dolgozót alkalmazzon, melynek bérét
november, decembcr hónapban az
iskola saját kerctéből finanszírozza. Az
1997. január 1-töl az iskola részére
öiikormányzal biztosílja költségvetésébe
a keretet.

54/1996. (X.22.) sz. Határozat
Pilisborosjenö Onkormányzat Képvise-
lötestülete a 139/1995. (XII. 19. ) sz.
határozatát a megváltozott feltételek
mialt visszavonja (Tücsök utca
belteriiletbe vonása).

55/1996. (X. 22. ) sz. Határozat
Pilisborosjenö Onkormányzat Kópvisc-
lötestület a Tücsök utca észak-n^zigati
meredek lemenő részét 60-70- inéter,

őszi-téli murv'a teritéséhez hozzájánil.

63/1996. (XI. 07. ) sz. Határozat
Pilisborosjenő Onkormányzal Képvise-
lőtestülete hozzájárul a 095 hrsz. -ú
terület kiméréséhez, melynek költségére
285 c/Ft-t biztosít.

64/1996. (XI. 07.) sz. Határozat
Pilisborosjenő Onkormányzat Képvise-
lötcstiilete Pilisborosjenő község
területén a kommunális díj mértékét

400. - Ft/lró cmeli lakásonként, 1997.
január 1. hatállyal.

66/1996. (XI. 21. ) sz. Határozat
Pilisborosjcnő Onkormányzat Képvi-
selöteslülele az általános iskolában
tartandó kötclcző óraszámra vonatkozó

rendelkezós módosílását 1997. szep-
tember 1-töl alkalmazza.

67/1996. (XI.21.) sz. Határozat
Pilisborosjcnö Ónkormányzat Képvi-
selötestülete hozzájárul az általános
iskola ebédlö átalakitásainak 5-700/e/

Ft-os átcsoportosításához.



^DÖSEK DÉLUTÁNJA -
MEGLEPETÉSEKKEL

Csipös hidcg pónlck dólutun, novembcr 22-éii
15 órokor zsL'ifolcísig inegtöltöllék a Művc-

lödósi I-Iciziit a község nyugdijasai. A hagyo-
manyosnak mondható talalkozó szóvivője
Stampf Román kópvisclö úr a Szociális
Bi/oltsag clnökc mcglepetésekct is igórő
bcvc/clőjóvel kezdődött a műsor.
A . 's/Jiiószváróban" az óvodások és iskolasok
izgalotl kószülödésónek vetelt vóget a
lcllópós. A mugyar és német nyelvű
inLÍsorsxámok nagy örömöt okoztak a
köxönsógnck cs mclcgszívíi elismercst a
lellópöknck. Az óvodasokat Píipainé
óvodiivc/ctö, M;ig,y;iri Nikolclt ós Breinenic
Virag Erzsóbcl óvónők kósztettók t'cl nagy
sikcn'ul.

Ay. iskoliisok műsoraban a meglepetés iiiár
mcgjclcnt. A lendületet és vidámsagot
siigar/.ó lcllópüst Papp Józsct'nu igazgató,
. l.ivor Csaba taiiár sikcrcs inuiikája ós a
yycrckuk lclkusctlósc ho/lci lótrc. Szcntcsi
Kiiiyu iniivósznö voll az csl ugyik kcllemes
mcglupclóse, többck között Bcethoven IX.
s/. imlöiii;i|anak cgy lótclónck lolnicicsolta
cscllüji in. Kingu hangszcrcs tudásat

hangversenyhez illő elöadasmódja is
bizonyította.

A szép műsort követöen a polgármester szólt
a megjeleiitekhez. Köszöntötte rógi ismerőscit
es a találkozó uj rósztvevöit. Megcinlékezetl
azokról, akik a mostani találkozón iiiár nem
veliettek részt. Szált a jelen, a múlt es a jövő
kapcsolataról, ahogyan az évek múlása
kapcsolódik össze az egyéii életóvel, a ncmzet
életóben liosszú lüzérró, törtónelemmé.
Csak remólhetjük, - mondta , hogy Ciceró
megállapitása, miszünnt: *~A legsúlyosabb
teher a szegénység és az öregség" meg fog
Viiltozni. Ezórt valamennviünkiick lcnnünk
kell. A mai valósag sajnos ezt a remónyt móg
ncm crósili. A kiszolgáltatoltsagról Arany
Jíinos: A hajólörött (1850) cimíi vcrsc l'est
lelelinetcscn igaz kópct:

"Midőn móg clctcl
Goiidoltak beiuic a liabok,
Elrabolták tőlc az
Utolsó düszka darabot.

Midön halottnak gondolak,
Nciii udtíik nóki tcmctőt.
Kictlün partr;i liurcolák:
"l'cmcsse inajd cl ott u löld.
Fóljótck Istcnt, cmberek!

Szcgcny hajótörott kiált:
Adjatok nóki cnyliclyet,
Táplálókot, mclcg ruliat. "

CSATORNÁRÓL -
MINDENKINEK !

I..ass;in vógc az cvnck, dc móg
ninc.s vcgc ;i csatom;'i7ás mcgpróbál-
líilc isuinak. Sikcri'ilt tcljcsitcni azokal

a dolgokat, amikct céliil lűztünk
magLiiik clu. Nyilviinvalóun ncin mcnt
liibuk ós zökkcnők nólkül. dc hiba-
iiikból taniilliink ós jovőrc mcgpró-
báljiik kikti.s./.öböliii czckct.

Mivcl m;ir cgós/ jól iiuiködik ;i
kypcsolytlartás ()iiökkcl, csak iiclicinv
Ibiitos liidnivalót szcretiiók tiidalni.

Nagyoii sokan kercstek meg
niiiikct ;iz L'ijsagban mcgjclcnt kcpvi-
sclötcslülcti halarozatok miaK. Ezúton
s/.crclncnk liitjatiii mindcnkivcl, hogy
u l'ili.sboro.sjciiö CsatomuniLÍ Kll.
nem a/.onos a Pilisborosjenői Csator-
iiamii Tarsul;ill;il.

A Pilisborosjenöi Csatomaiiiü
"l'cirsiilat irodaja valtozatlaniil kcddcn
c.s csütiirlökön t. irt iivitv;i. dc tólcii

1(> - 18 óráig. Az óv vcgóii pedig
(lcrcmbcr 18-tól január 14-ig
szLiiiclcl tartunk. Igy a deccmberi
rcsxlctl'ixctcs napja 17. -c kcdd !

Mivcl lejart ;i kós/'pónzfízetés
liataridcjc cs sokaii a rcszlcll'izclósscl
is eliiiaradtak, kórjük pótoljiik czckct,
niert az cv vcgi zaráskor czck u
Iiiunyok jclciitkczni lognak, a/. összcs
li;itr;inyo.s kövctkczinóiiytikkcl cgyL ill.

Sokan órdcklödlck ;i usator-
nadij összcge iitaii. Az ()iikonnanyzat
Kópviselótestiiletc kótlclc dijszabast
állapítolt mcg: tólit ós nyárit. A (cli
(aril'a 102,50 Fl/kiibmctcr + ÁFA
cs a nyári pctlig 82 F(/l(obmctcr +
AFA a locsolc is nii;itt.

Vógczctiil szcrctnciik
köszönetct moncJani azoknak akik
niunkánkat scgítettók, ós (ürclmet ó.s
iiicgórtóst kórLink azoktól, akik iicin u

mi oldalunkon iillnak. Kcrjük búr-
milycii problóinajiik, kórdcstik vaii
tovabbra is minkct kercssciick incg.

Kcllcmcs Ünncpckct é.s
Boldog Ujcsy. tcndől kivan min-
denkinek:

a l'ilisborosjenöi Csatoni;im(i
Társulat

Vógczetül a polgármester úr a jövő óvi
viszoiitlátás rcményében kivánt minden jót a
közelgő ümepck alkalmából mindcn
jclenlcvőnek.

A megjclcnteklicz szólt közvetlen hungon ós
jóizü póldák kisórclóvcl Tóth üíispár a
iiyi.igdíjas kör vczetőjc.
A délutáni találkozó második meglcpetósc
volt a Pilisborosjcnői Nópdalkör bcniLit-
atkozó fellópése. (Tagjai: Czigány Fercnc
dalkör vezctő, Czigány Fcrencnó, Csuhay
Maria, Papp József ós Papp Józsdhó, Rulai
Józsefnó, Szántó Mária, Szimeth Maria.
Kaszap Maria ós Clyenu.s Istvan) A dalkör a
lampalaztól l'LÍtöttcii lópett az emclvónyre ós
nagyon kellcmcs programnial, inüdalokkal ós
nópdalokkal szórakoztalta a mcgjülciitekct.
A közönscg cgyütt ónckclt a tialosokkc il. A

sikcr iiicggyőzö volt. A kör varju íi/
órdeklődőket tagjai sorába.
A megjclcntck közö.s mcgvcndégclósóvcl es
bcszélgctósscl crt vóget a kellcmes dólután!
Scgitcttck a rcndczcsben, lcbonvolításban:
Vignu K;alin;ir Vcronika, Jiiliás/.nc 13;il;is
Klara, Mct/lcr Ji'inosnó liivatali niLinkalcir.sak.
Saját borral tcimogalták a lalálkozót: Cziguiiy
P'ercnc, Ciábcli Ciyörgy cs Mcggyesi Junos
szőlösgazdák. A hangositas, vilagitcis cs a
l'clszolgalas kilüiiöcii sikcrült.

Wincii'ich L.

Ti.s/. tclt Olva.só!

A ómai atolikus gyházközség 1996. december havi hírei:

ladó!
Pilisborosjciiő, Vár 11. 12. sz. 84 in öss/.köziiiűvcs s/'cparált liázrész

(2. 5 szobás) pincc. garázs. 80 négyszögöles kerttel.
Erdeklődni lchct cgcsz nap;
Tcl. : 337-184 KissJános.

KönyvUirunk hótl'ön ós csütörtökon 16-IS óra között
szeretettel várja a/ olvasni szcrctö cmbcrekel.
gycnnckcket. A kölcsön/.ós iiigycncs, a ttíg. sag csLipaii ;in';i
kötclcz, liogy ÍY/. clvitl ós kiolvasott könyvckcl viss/a küll
viiuii a könyvt;irb;i, liogy ininól többcii liomíl'órliüssciick!
Kórem mindazokat, akikiick könyvtartoaisuk vaii. liozzíik
visszxi, hiszen igcn sok könyvből csak ;iz a/, cgy póldány
talalható nicg konyvtárLiiikban.

13ckós, boldog küi-cicsoiiyt kivaii minclcii kcdvcs
olvasójc iiiíik:

13crcc/. kiiió Szciidrcv I'A'U

FEIJIÍVÁS!

A RENDSZIÍRKS SKGÉIA KIFIZEIESIi
1996. DECEMÜERI IIÖNAPBAN 16-ÁN

13-17 ÓRÁIG I.ESZA POLGÁRMESTERI HIVVIAI.
I'ÍLNXTÁRÁBAN.

Figyelem!

Tüzira vá^a, sxállítással 750, - Ft/q tcrmclői áron
ka|)ható,

valamint 1 t kistchcrautóval luvanállalás.
Hajdú István magánfuvaroxó

Pilisboro.sjcnő, Pctőfi u. 14.
Tcl. : 06-26-336-872

01. Advenl 1. Vasárnapja.
03. Xavóri Szeiil Fercnc. Ö egyike a
lcgnagyobb keresztény hithirdetőnek, az
újkori inissziók úttörője ós védőszentje.
(>6. Szent Miklós püspök. Miklós, Myra
\'aros püspöke a 4. században élt.
Tis/.tclctc inár a 6. században álla-
lánosan el volt terjedve. Az Ö ember-
szcretö Jóságának cmlékére ajándékoz-
/.ák ineg ina gyennekciiiket.
08. Advent 2. Vasárnapja.
09. A Boldogságos Szííz Mária
s./cplölclcn fogantalása. Kelctcn az
cgycs hclyekcn inár a 10. és 12. sziizíid
kö/.öll mcgcinlókcztek róla.
13. Szent Lucia szűz ós vórlanú.

14. Kcrcsztcs Szcnl János áldozópap és
cgyliá/. lanító.

A tis/.la s/.ív mindcnben mcglátja az
Islcnl....

Miiidcii tcremlmény magán viseli Isten
kc/-ciiyomá(; nagyságát. hatalmát, böl-
cscsscgól.

(Kcrcs/.tes Szenl János)
15. Advciit 3. Vasániapja.
21. Kani/ius Szcnl Pótcr. áldozópap ós
cgyhá/. laiiító. Szcnt Bonifóc ulán Német-
ors/ág "második apostola".
22. Advcnt 4. Vasániapja.
24. Karácsoiiy szciit csljc.
'Karácsony a/ "cinbcr" iinncpe. Egy
"cinbcr" s/.ülctik. Egy a sok Milliárd
kö/.iil. aki s/.íilclelt. szülclik ós s/'ülclni
log ;i földön. /^. i cinber staliszlikai

In GroBmutters

Stübchen

Kalt isl cs drauBcii iiiid
dunklc Wolkcii Ircibl dcr Wiiid.
GroCinutter sitzt ani Fcnster.
in ihrcm SchoBe das Enkclkind.
Nebeii den bcideii in dcr Wiegc
rcgl sicli das Briidcrlcin.
GroBiniiller. wicgt und siiigl cs
in dcn Schlafliinein.

Danii bitlel das Madclicn gaii/. lieb:
Oma. sing' mir doch auch
ciii so schönes Lied.
Er7.;ililc inir voii friilicrcn Zcitcn.
voii Eiigclcin aus Hiiiunclsweiten
iiiicl \ 011 dcii bravcii Hirlcn.
clic iii cincr kaltcn Wintcrsnacht
bci ihrcii scliafclicn liicllcii Waclit.

alkotóelem. Nem véletlen. hogy Jézus
egy népszámlálás alkalmával jött a
világra, - amikor cgy római császíir tudni
akarta, liány alattvalója vaii orszíígában.
Az ember számítások tárgya. A nemiség
kategóriájába sorolják. Egy a milliárdok
közíil. Es mégis, ugyanakkor; egyetlen,
egyedülálló és inegismételhetetlen! Azért
ünnepeljük oly féiinyel Jéziis születését.
hogy tainisítsuk; minden embcr "valaki".
egyedíilálló és megismételhetetlen."

(II. János Pál Pápa)
25. Urunk sriilelésc.
A karácsony ininisztériiiinábaii van az
einberiség crcje. Az az erö. nicly kiárad
mindarra. aini einberi. Ne neliezítsétek
mcg ezt a kiáradást! Ne roinboljátok le!
Mindaz. ami igazán cmbcri. cbből az
erőből növekszik. Nélkíilc clvés/..
töiikremcgy...
LKöszöiiet mindenkinck. mindeiiórt.
aniit avegclt lcsztck. liogy ay. cinbcrck
eletc cgyrc inkább "cmbcrivó" váljók.
vagyis cgyrc inkább ciiibcrlic/. inólló
lcgycii. Azt kívaiiom. a/érl könyörgök,
hogy bclc iic ííiradjatok cbbe az
erőfeszítésbe. clkötclezettsógbe..."
(II. János Pál Pápa karácsonvi
üzenetéből. 1978.)
26. Sxent Islván clső vórtanu.

27. Szcnl János apostol ós cvangólisla.
28. Aprószciitck linncpc.
29. S/.ent Család Vasárnapja.
31. Szent 1. Szilvcszter pápa.

Mit bewcgter Slimmc fing GrofimuKcr
zu crailcn an:

Es sci sclion langc her uiid gescliclicii
in ciiicin aiidcrcii Land.

Dort kamcn ziir Advciilszcit dic Engct
voiii Hiininel iiin zu lausclicn.
sic blicben an Fcnslern stch'n.
man hörte nichts. kcin Rausclien.

Sic kaiiicii licrab. iiiu ai crforschcii.
ob dic Kiiidcr aiif Erdcii
ilireii Eltcrn gehorchcii.
Hörlc inan iioch cin Glöckchcii laiitcn.
so miBtcn dic Kindcr es zu dcutcii.
Artig falteten sic dic Hándc ziini Gebct
iind batcii das Cliristkind.
daB cs ihncii gnadig bcistclil.

Walirciid GroBmullcr dics crzíililfc.
husclitc durcli dcs Fcucrs Sclicin
dic Dainmcning ins Ziiiuiicr liiiiciin.

'Kalcndáriumod azt mulatja, hogyan
inúlik az idő. arcod viszont azt mutatja,
hogyan használtad fel. " (Néinet mon-
dás)

Te vagy Uram ón reményem, Ne hagyj
solia szégyenl érnem! Aiiien!
Dcccmbcr!

Ez a hónap a várakozás legszebb példája.
Nagyonjól érezteti ezt velüiik az adventi
időszak. Az ószövetség négyezer éves
várakozását éljük át a négy vasárnap
alatt. Mi, emberek olyan szépen, öröm-
tcli rcinéiiységgel ludiink várakozni. E/.t
ajó Isten oltotta belénk. Va[jon, Ó is tart
advcnlct? O is lud várakozni?
Igen! O is vár! Mindcn emberre kíilön
vár! Vár rád is! Sauntalanszor elmondja
halkan. lágyan: jőj[j. várok rád! Csen-
descii sutlo&ja. lialkaii. inint a karácsoiivi
cscngcltyíí: Jo[j. várok rád!
Várlak. liogy inosolyoin légy a dennctt
világban. Várlak. liogy lürclines szerc-
lclcincl clvidd sok testi-lclki belcgnck.
Varlak. liogy liclycttcin iiiegvédd a re-
pcdc/clt iiáds/álal. Várlak. liogy s/.cre-
(elcinincl s/.ítsd föl a pislogó mécsbelct.
Várlak, liogy békóinet sugározd azokra.
akikkcl találkozol. Várlak. hogy s-íelíd-
sógcddel toboro/d köróm az ember-
s.íívckct. Jöjj! Várlak. liogy clmond-
liassani. mi a vágyain! Várlak. liogy
incllcttein órc/.d ál. incniiyire s/cretlck!
Várlak! Jo[j! Sicss!
Nc kóss! Várlak! Eii iiagyon várlak!

Dic /. ittcrndc Haiid der allcii Frau
sank miidc in dcn SclioB.

dic andcrc Hand licB dic Wiegc los.
In lciscni Taklc (icktc nur
an dcr Waiid dic altc Pcndcliihr.

Traumcnd hat sich das Madchcn

an scinc GroBinullcr gcschmiegt,
dercn Miind nuii plölzlicli scliwieg.
Aiifdcr Scliwcllc drauBeii
liörlc inaii das scliarrcii von FíiJSen
iiiid Valcrs trautcs GriiBcn.
Miittcr cilt ganz schncll hcrbei
iiiid sagt: Sci leisc. sonsl wcckst
dii unscrc drci.

(Maria Welsch)

Stcinlicini. 1993.



Hírek a községi Nyugdfjas Klub életéröl
Kö/.scgLiiikbun 19S2. óvlöl múködik a
NyL i^dijus Kliib. A/. óvck soraii kialakult a

K.liib tör/.slagsciga, mcgl'ogalmazódtak a
tag.ság ig,cnyóhc/. igazodó clképzclesek,
lcrvek, programok. A tagsíigot öszinte baráti
kupcsolalok (artják összc. AZ öss/.cjövclclek
ciinck mcgfclelöcn fölcg buruti bcszél-
íictcsukkcl tclnck. 'l'óma ukad bővcn, - egy

lioss/. i'i clcl ciiilckei, tupaszlalutai, örönici,
rcnicnvci. csalódásai, a családi élct
alakiilasu, a családlugok cgószsógi állapota,
aiiyag.i hely/.ütc, kö/.óleti hírek, sajtó
s/.cmclvcn\lck stb. Polgánnestcr úr
látogalasa alkcilmaval kö/.sógi ólclünk

idös/.cni kcrdusüiröl, a kö/.scglcjlcs/. lós
problcináiról l'olyik ólónk us/.mccsurc.
l-Iungiilalosak a névnapi köszöntcsekkcl
turkitott öss/.ejövctclck. A jó hangulatban
iióta/.asra is sor kerül. K-iss András klub-
ti'irsiink ndgys/. críi harmonika kíscrcló\'cl
lclidó/y.iik rógi kcdvus dalaiiikat, nólainkiit.

S/. i\'c. scn \'cs/. nck rcszl nyugdijasuink
kiraiulLilásokon, mcg ü. '/.ok a taglársak is,

akiknck a kirundulassal jiiró iiiozgasi
terhclus ólclkoruktól függöen már kissó
nchc/'ükre c.sik. (^rs/ágjárási tcrvünk során
cbbcn ci/. óvbcn cllalogattiink Dcbrccciibc,
Agglulckrc, Opus/. taszcrrc, Kcs/. thclyrc,
l?ad;ic.soii\'ba cs líóv-K. omároiiiba. l.irdólybol

s/.ánna/.ó lagtársciinknak alkalmiik volt egy
tiiristacsopor(ho7 csatlakozvu liazalátogatni
s/.ulöloldjtikrc cs rósxt venni cgy gazdag
prograinú crdelyi tiinstaúton.

li/.i'iton is kö.s/.önjük a/. Onkomiány/.at
cinyagi lainogatasat, - c/. tcs/. i lchclö\'c
kliibclclüiik válloxatossíi ós ólmónyckbcn
ga/.daggá lólclót.
Kliibólcliüik nyilott, szivescn láljuk össze-
jövelclciiikct tagságon kiviili órdcklödö
inLitii.lijastar.saiiikal, örömnicl fogadjuk li;ital
"kc/dö" iiyi igdíjaslársuink órdeklödcsct a

kliibólct iranl. I.atogassanyk cl összcjö-
\'clclcinkrc ós liu jól crzik közöttünk
magLikal, lópjcnek be a klub tagjai sorába.

A Pilisborosjcnői Nyugdijas Klub nótá.ja
(K/.f lak áll (i nayy Dtiiia meiiléheii
clallamára)

Elszaladtak az óvek lelettünk

Cscndes sziwcl nyugdijasok lctlünk,
Felnevelve gyenneket, csaladot
Nyugdijciskcnt óljük a vilagot.

Nyugdijasnak nincsen semmi vágya,
Csakhogy boldog legyen a csaladja.
Szcrelctbcn bókcsségbcn óljcn,
Gvennckck es iinokák körcbcii.

Baráli kör hova öss/.ejúnink,
Bcnnc szinlcn ollhonra talaliink.

Lcgyen minden cgyiitt töltött óra,
Bckcssóg cs öröni hordozója.

Mi lchct a iiyiigclijas dal v'ógc,
L-cgycn kö/.lünk u vilcigoii bókc.

Adjon Istcn inóg sok boldog cvct,
Bókcssóget, cröt cges/scget.

Nyugdí. jas vcrs

IIoss/i'i szolgúlatnak nyi igalom a vóge,
Amikor clcrlcm l'clnóztcm ay. ógrc.
Hála a jó sorsiiak, most mar mcgpihenek,
Ncm parancsol scnki, magam iira lcszck.

Ncm lcsz nckcin többó zsaniokom az óra,

Neni pislogok l'olylon ;i iiagymutalóra.
Ncni is olvasgatom, mikor ül cs haiiyal,
Ncm kell otthagynom a jó mclcg ágyat.

Csak akkor kelck lcl, amikor jólesik,
I'''elesóg, gycnnekck a kivánságoin lcsik.
Etclnck, ilatnak, \';ikarják ;i hi'ilam,

lí/. t a boldog idöt, licj! - dc rógcn vúrom.

líum viiTcidt u/. clsö nyi igalom napju,

l''clcsógcm igy s/.ól: "Hallja-u kciid upj;i!'
I lát cgy kis scgitsóg niár ónrcúm is ráiii lcr,
Mcglássa, hogy ncm sok, mcg cimúgy is rácr.
Elvégrc czt nckcm csküvel logudta,
Dc hat ainíg s/.olgáll, ncm voll. Ibgunalja.

1 la az ü/.letckbc, vag.y piacra incgyck
()tt is az ulolsó bi/.losan uii lcs/.ck.
üllíirad a s/xim is olvan soks/.or kcrck,
Dc hát lcintenck, vurjak, ón ráórck.

1yjel, ha a cica clnyilTantja tnagál-
l''clcscgcm igy s/.ól: "cluiii vuii ;i kabal!
"Bocsasd ki öregcm, vard is iiicg, 'lc ncm
l'óls/,

Majd aztán lcpihcnsz, 'l'c legjobban ruérsz'

A/.t a niindcnsógil, hátha iiiar ráórek,
lin üljck u/.url is, ;ikit clilólnck'.'
1 lol volt u/. ;i sok baj idciiy. mugbú|\la,
1 Idt csak arru vart, hogy nicnjck iiyL igdijbu'.'

Mindcnnck mcgvan a muga iichózsógc
Noha inajd meghalok, incgpihcnck vógrc.
Csakliogy álmot lallani, anu mcgniittaUu,
Mi vár oduul a s/.egóny nyugdijasra.
A inciinykapi i clölt oll alll ;i iiugv scrcg,

l-'clc itt kódorog, lclc ott tckcrcg,.
Kórcm inórt van kívül cnnyi s/.cllem iitas,

azt mondja egy "baktcr", "c/. itt mind
nyugdijas".

. 'Van ilt kórcm olvaii, íiki kcts/. á/. óvc,

Kódorog idckinn, v;ir a bcmcncsrc,
Mcrl, ha nómclycik az ajtóig cl is cr,
Póter így s/.ól hozzá: "Kcnd nyi igdijus, ráór".

Noliiszcn, lia cgys/.er móg újra s/.ülctck
Majd Ibgom niár liidiii, liogy mitcvö lcgyck.
I.cgyck tulyigas, naps/x'imos, va.siilas,
Lcgyck akániii, csak nc lcgyek iiyL igdíjus!

Most, hogy bcnnc vagyok, ezck u rcniónyek
Igeii elhcrvadta, soványak, szcgónyek.
Hannincóvcs v;igy;im clniaradt logalom
Majd clmoiidom mindjíirt, inilycn c

(Tótli üaspár) nyugalom.

"Pilis-2000"
iNGAri.ANKözvii'ríró

KERESKEDELMI ÉSSZOLGÁLTArÖ KV\:
2097 PlLISBOROSJENÖ KERT KÖZ 4.

Ingatlanok cladása, vétclc, hosszútávú bcrbcadás külfiildicknck
is, vidcoHlmcn lörténö nyilvánlartás, számitógcpcs
adallcldolgoxás, crlckbecslcs, üg\-vctli kiiy. rcmüködcs.
UI.Misorban l'ilisborosjcno, Üriiin, Solymár, Bp. III. kcrülcl
lcrülclcn lcvö ins;illanok kiizvclilcsc.

Tcl/Fax: 06-26-336-504 ; Rlf: 06-30-218-531
Együttműkiidünk tiibb mint ti/. ingatlanközvcliróvcl!

Üg>TC7.ctő igazgiiló: Kcrcnyi I.stván
Frnluljanak bi/.alommal sokcvcs la|)asxtalaUiil rcndclkcy.ö

munkatár.sainkhoy.!

Pilisbarosienö buszvégadloniás
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Kossuttitér \
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Kertkoz
4 sz.

"PILI.S 2000"
iNGAlLANKÖZVErÍrÖ

(Id. Kiss András vcrsc)

Vásároljon mézet
a termelőtől!

Szénási László méhész

Pilisborosjenö
Szt. Donátu. 17.
(Voll Szölö 23.. a
lclefonfiilkónél)

Tel. : 06-26-336-258

Csavaros tetejü
befőttesüveget átveszünk!

ERDEl MIIKULAS í

Mint iniiidcii óvbcn. most is cljön Pilisborosjcnőrc az Erdci Mikulás. Azoknak a gyerekcknck ós fclnőllcknck akik
találko/. ni s/.crclnónck vclc. a kövctkc/. ő l'onlos dolgokat íi/cni:
Találko/. ó dcccmbcr 7-é" (szombaton) dclután 15 órakor a Lovarda mellclti A|)I-Ó Jálsy.ólcren.
Miiidcnki lio/./.on clcmlám|)ál inagaval, incrl hazíifcló szükség lcs/. ra!
Indulas clőlt lalálkozhatnak a s/'ülők az Erdci Mikulás hclyi nicgbizottjával akinck átadhatják a névrc s/.óló
puttonybavalól. Kórjiik olvasható ós nagy bctűkkcl írjanak. nicrt az Erdci Mikulás öreg, cs ncm látjól.
Rcinóljíik czt a kcdvcs. ós már hagyoinányossá váló rcndcy.vóiiyl minól többcn incgtis/tclikjclcnlóliikkcl. ós Icgalább aiinyi
örömöl sikcrül oko/.ni ;i fclnötteknck. inint a gycrckcknek.

Mindcnkil iiagy s/.crclcttcl vániak: A &jMucj3é c& <tj St^ict'Wtítt&íú.

Apróknak - aprót
A faüllclós iiapja !

Vógrc cgy jól sikcríilt nap. Mcrt cx azvolt. A/ Onök által
adományozotl aprópón/.ből ós a pályázaton nycrt pón/.ből
vásaroltuk incg a/. A|)ró - Játszótér köriil íiltclciidő fákat. A
faíiitclóslic/ nagyon sok scgilsógcl kaplunk. A faültctós plakátjál
n/. 'állalános iskola lanulói kós/. itcltók.

A fák liclyct a csatoniaópílők ásták ki. köszöiict órtc
Baldaul' 'l'amá.snak cs munkatársainak. A favásárlás ulaii a

fákat I. isxtncr Gábor ho/. ta cl tcheraHtójával Pilisborosjcnőrc,
A/. ültctóshc/. lcnnőröldet Bodnár Barnabás szcrzctt ós a

tníg);'il - nniit 'l'akát.s Zoltán ndolt iiigycn - ő s/állítotla a
licl\'s/. iiirc.

A faültctcs iiapján ( no^'cmbcr 9 ) köriilbelül s/á/iiii
lclicttünk. nprók cs fclnőtlck. Nagyon s/.óp iiapsiitóses rcggclrc
ébrcdtünk. cs ciiiick incgfclclőcn a liangiilat is reinck volt. Az
irdatlaii iiagyra sikcrcdclt gödröket lclkcscn lcmcltíik vissz;). ós
inirc Pálinka.s Miklós kislchcrautója a hclvs/.íiirc lioxla a fákíit.
inár luiinarosaii kialakull a lccndő fasor. Köxbcn incgórkc/.lck a
Tü/.ollók is. bár csak ;i jclciilcvők kc/.c alall ógclt <i iiuink;i.

skolai hírek

Locsolni jöttck a kis fókal Komlós Tibi bácsi vcxónylelóvcl.
Kö/.ben /.siros kcnvcr is kcriilt a/. óhc/.öknck. A/.

iskolások kios/.lotlák a faiillctósrc kcs/.itctt papír ónnckcl. ós
inindciiki kapoll cgy mosolygós papír aprópénzt. A vidani
hangiilatú miinka vógón Asztalos Zoltán kós/.ítctl kö/,ös
fóin'kópcl. liattórbcii a tíi/. oltóaiilóval.

Ekkor hataro/. tuk cl. liogy iiaplóban örökitjük mcg a
Jáls/.ólór csciiróiiycit. Bi/.va abbaii. inajd lia a inoslaiii aprók már
iiagyok lcsziick. iiicgiiiiitatjak a/. akkori apróknak. ós cgy picit
cmlékcznek ránk. ós azokra. akik ön/cllcniil scgítcttek nekünk.

Köszönjíik iniiidcnkinck a inunkát. a jókcdvct ós a
bizalmat. Valahánys/.or mcgnc/./.iik a fákat, mindig e/. a
iievclős s/oiiibal jiit inajd a/. cs/.íinkbc. Rcinóljük a rós/.lvcvők is
igy crcznck.

Kivainink inindcnkiiick Boldog llnnc|)ckcl ós Jó
piliciiósl. liogyjövőrc folytatliassuk a incgkczdcll inunkál.

Udvözlcltcl:

Sikcrcscn szcrcpcllck tanu-
lóink a körzcti asztalitenisz
\crscnvcn novcmbcr 20-án

Pilisvörös\'áron: újra clhoz-

ták a \'ándorkupát. mclyct 1
ó\'c szintcn iskolánk (.anulói
in'crlQk.
Gratulálunk a kiváló ered-

mcnyhcz. mcgköszönvc a
felkószílő Horváth János

lcstncvclö taiiár munkáját.

A 6 rósztvcvö iskola

hclyczósi sorrcndjc:

1. Pilisborosjcnö

2. Uröm

3. Pilisvörösvár

A kupagyőztcs csapat
taaai:
I. hclvezet:
Kiss Anna 7. osztálv;
IV.-VI. hclvczclt:
László Vera 6. osztálv;

Vig Annamária 6. osztály:
I. helyezett:
Kcllner Balázs 8. oszlálv;
II. liclvczctl:
Váradi István 6. osztálv;
III. helvczett:
Bede Miklós 8. osztálv;

A megyei döntőt Tápió-
szclón rcndezik. rcmóljiik
olt is jó crcdinciiyl órnck cl
lanulóink.

Papp Józscfnó

igazgatö

'Detiewf^f. Zn^ieíet. Vm 'DCMÍIM
%tí<<tT ^A&lietU. %t<6>o'tí ^<>c<t

'Uíy. &eiittfí /4ui&í

A űvelődési áz hírei

Varró-tanfolyam
műkiidik a Míivclödcsi IIá/.ban mindcn s/x'rdán 18 órálól.

.

. Ovodás és iskolás torna
indul janiiár 7-ctol a Míivclodc.si IIá/.ban, kcdd c.s csütörtöki

napokon 17- 18 óráis.
A re.szlctckröl tajclíO/Aatás ka|)ható :

Windisch Lásxlónál 336-377,
vagy a Müvclödé.si IIáz irodajában programok idő|)untjál);in.

.

KiáIIítás
(. ulás János, hclyi fcstoművcs/. önálló kiállítása nyílik

1996. dcccmbcr 9-cn a

I>ilisl)orosjcn('ii Művclődcsi IIá/.ban.
Mcstckinihctö: mindcnna]) 10-12 é.s 15-18 óráig

.

Angol nyelvtanfolyam indul január 7-én 18 órakor!
Vezeti Darabos Eszter. Előzetes jelentkezés: 336-929

W.L.



Zsitnyányi Attila
okl. épilletgépés!. mérnök

külső gáxve^ctók és új csallakozóve/.ctók lcrvczése.
Családi cs társasháxsik ipari ópíilctck vizcllátásának,

csatoniii/. asáiiak kö/.iníirevaló ráköléssel egyíitt. .
gá/cllálásanak kö/íponti fíítósónck kiil-. ós beltóri "

ús/.ómcdencck gópószctónck. ködtclcnítósónck. valamint ,
családi liáxak SPLIT klíiiiáinak tervczcsc, .

kivitclczcsónek s-icrvczósc. Költscgvetcsck ós
anyagkivoiiatok kós/.ílósc. '

Pilisborosjenő. Tölgyfa u. 10.
Tcl. -Fax. : (06-26) 336-246

Gaxkcs/iilékck javítása, karbantartása .
felújitása. garanciával. Pilisborosjcnő, Tölgyfa ulca 10.

Tcl. -Fax. : 06-26-336-246

Hirdetés

. csatornarends/'crck rákölcsc a/. cpülő csatornaháló/alra.
földmunkával:

. viz-, gáz-. kö/.pontifíitós szcrclós. tcrvczósscl. igóny s/crinl
vassal. ró/./.cl. inűanyaggal;

. kcmcnvbélclós.

. kómenycpités;

. lakatosmiinkák. kcritésck. kapuk slb.

. mclcgvi/'cllátók kicgésatcsc napkollcktorral.
Kcdvczö árak, yyors kivitelcxós! Kórjcn insycncs, sxámítógépcs

ajánlatot!
Cím: Guba Jó/scf.

2097 Pilisborosjenő. S/.t. Donát u. 29. (S/.őlő 11. 39.)
Tel, : (06-26-) 3 3 7-276

Dr. Zakariás Gyöngyvér
fogszakorvos

inagánrcndelósc
kcdd. csülörtök dólutáii 17-19 óráig.
Cím: Pilisborosjcnő. Mária utca 14,

Tcl. : 06-26-336-154

fífífíJ3J3J3fíJ3fífífíJ3J3J3fífíJ3fíJ3í3J3fí/3S3JQ
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A zeneiskola
1996. dcccmbcr 18-iin , ( szcrdán) 18 órakora

Míivclődcsi Ha/ban karácsonyi liangvcrsciiyl tart a
iiövciidókck kö/. rcnníködósóvcl.

Miiidcii kcdvcs crdcklődől \';iniiik!
Hoós Siindor

a /.cnciskola vc/.clőjc
1

Környezetbarát kopásgátlószer

A Mctabond tcrjcs/tő liáló/íila lcniiókbcmutalót tarl a
Pilisborosjcnői Míívclődósi Házban

199(>. dcccmbcr 12-ón, csiitörtiikön, 17 órakor.
Erdcklődni lchct: Wóbcr Zoltán 06-60-352-447

"Scnimi gond. csak cgy cscpp mclabond! Mclabonddal továbbjár!
VarjukÖnökct!

J3fifíÍ3J3fíJ3J3J3J3í3J3fíJ3í3fíJ3^J9Í3fíJ3^J3

'M
'.^^í

Mikulás
(inncpscg lcs/ ;i Míivclődósi Há/.baii

1996. dcccinbcrlö-ón (kcddcn ) lüórakor.
A műsort a Bcrgcngóc Zciicgóc Társiilat adja a

iiagyórdciníi publikuin s/áiUcira!
Dís/. vcndcg:;) Mikulás!

S/erclcllcl várJHk ;i fiilii gycnnckcit 0- 10 óvcs
korig!
W. L.

11;;;^;^ i
ilr"(]

OP VIDEOTÉKA

Fónyiiiiisolás Minolta góppel 14, -Fl /db áron
Ajándckozzon s/crcttcinck iníisoros vidcokii/. cllát:
Ajáiilatuiik: Pocalioiitas. Csipkcró/.sika. Hair.
Diiinbcs Duiubcr. slb.......
Bókós kiinícsonyl cs boldog ujóvct kiv;íiniiik!

'l'OP V'IDKO'I'KKAA KÖLCSÖNZÓ!
(A tcm|)lom mcllctt!)

Decemberi orvosi ügyelet

01. Dr.
02. Dr,
03. Dr.
04, Dr.
05. Dr.
06. Dr.
07, Dr.
08, Dr,
09. Dr.
10, Dr.
11. Dr.

Koviics Gy.
Kovács Gy.
Vciics/. I.
Konnos J.
Vcncs/I.
Kovács L,
Kov'iics L.
Kov'iics L.
Kovacs Gy
Pólcrffy L.
Kormos J,

l)r, Koviius Ciyörgy
l)r, Vciics/Iloiiu
I )r. Konnos Jó/suf
Dr. I'ctcriryI.iisy.ló
I)r. Mcggycsi 'l'üiidc
I )r. Kovucs I.cvciilu

12. Dr.
13, Dr.
14, Dr,
15. Dr,
16, Dr,
17, Dr.
IS. Dr.
19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.
22, Dr.

Kovsics L.
Pólcrflv' L,
Pótcrffy L,
Pólcrffy L,
Kovacs Gv.
PótcrfTy L.
Kormos J.
Kovács L.
Kormos J.
Kormos J.
Konnos J.

("Jröm. IIonvcdu. 24.
l'bj., Míiriii u. 13.
Üröm, Doktor u, 21,
tJrüm, Dó/siiOy. 18,
Pbj., Ró/.suu. 8.
I'Jröin, IIonvód u. 24.

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

Kovács Gy.
Pótcrffv L.
Kovács Gy,
Kovács L.

Kovács Gy,
Kovács G\'.
Koviics G\'.
Ko\'ács Gy.
Vciics/. I.

350-297
336-2I5
350-224
350-162
336-900
350-297

^

("..
-. ^':
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Alapftotta: az Önkormányzat Képviselfi TestülBts
FslBÍó's kiadó': Szegedi Róbart polgármestar

FelBló's szerkBsztó': Gyetvai Ágota
A szBfkesztfiség cfma: 2097 PilisborosJBnfi Fó'u. 16.

Tf: 06-26.336.028, Fax:06.26.336.313.
Typográfia: Windisch László Nyomdai munkák; PBthó' Kft.
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