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9. évfolyam 1. szám

Gondolatok és célok a
XXI. század, a 2001. és 2002. év

fordulóján

Kedves OIvasó kortársaim!
Mindig reményekkel indulunk az új esztendőt
várva, mint a foldművelő ember a tavasz köze-
ledtével reméli, hogy az elvetett magot gondos
mi((ikájáyal"megyédi . a kömyezeti ártalmaktól
|é^muiíkajána, k. jgyümölcsét örömmel leszüre-
jJtsihetí, ÉzeSí az.mdüló' remények sok sérülést
Iszenvfiiíiíelc. ÍiR^dSBBenünk évröl-évre, hogy a
^fiááhjdéktmk;nenvtalálkozik az általunk nem
lefólyásölható kö'myezeti viszonyokkal vagy
emberi'szándékokkal. Ez az eltérő természeti

hatás és társadalmi különbözöség állandósít
egy feszültséget, amelyben rendszeresen talál-
ozhatunk viszályokkal minden szinten és

ménékben.
Reméltük 2001-ben, hogy földünk békében
fog fejlődni élet. Végre "nemes harcot" indít-

hatunk a nyomor, az éhínség, a fenyegető jár-
ványok es tömegesenjelenlévő, az egészségte-
len életmódból fakadó sok-sok betegség ellen.
Ehelyett az előbbiekből fakadó társadalmi
békétlenségből tovább szaporodtak lakhelyü-
ket elhagyni kényszerülő menekülő tömegek,
és vándorútra kelnek délről északra, keletről
nyugati irányba, javuló életviszonyokat remél-
ve a modem népvándorlás és kiszolgáltatott-
ság közepette. Soha nem látott mértékben ger-
jesztenek - a békétlenségét kihasználásával -
bomlott szellemű embercsoportok, államilag
támogatott terrort. Ez ördögi körfolyamatot
indít. A kialakult helyzetbe kényszerített vi-
lágban ellenőrizhetetlen konfliktusok fejlőd-
hetnek ki.
Tisztelt Olvasó! Természetesen az élet nem

állhat meg, mindent el kell követnünk, hogy a
fejlődésben az emberi társadalomjólététjavító
embertömegek szándéka legyen a meghatáro-
zo.

Pilisborosjenő a 2001. évben jelentős fejlödést

2002. január

ért ei az anyagi javak létrehozásában. Nagyon
szép és hasznos létesítménnyel gyarapodtunk,
az iskolában négy tanterem létrehozásával.
Megépült a szennyviztisztítást biztosító máso-
dik 300m3/nap teljesitményű egység, egyúttal
folyamatban van az OMS Hungária Kft. által
megépített és üzemeltetett első 300m3/nap
teljesítményű mű elhanyagolt állapotának és
hibás szerkezeteinek rendbetétele. A két önál-
ló tisztító együttes üzemeltetésének feltételeit
2002. június végéig kell próbáüzemmel befe-
jezni. A szennyvíz rendszerünket is 'már a
DMV RT kezeli az ivővíz szolgáltatassay!
együtt. Megvalósult a "papi; faidek"i
összközművesítése (víz-villany-, vezetékes
foldgáz-, szennyvíz csatoma-, vezetékes kom-
munikációs hálózat- és a korszerü közvilágítá-
si ellátás, valamint szilárd burkolatú út meg-
építése a Kossuth tértöl). A felsorolt beruházá-
sok több mint háromszáz millió forint értékű-
ek.

(Folytatás a 2. oldalonf)

Köszönet!

A Pilisborosjenői Hmnondó nyilvánosságát is felhasználva szeretettel köszönjük meg
falunkban azoknak a vendégszerető jóságát, akik fogadtak taizei fiatal zarándokokat,
megnyitva szívüket és ottHonukat az I^úsági Találkozó előtt:

Bihaly Marton és felesége, özv. Bodnár Barnabásné, Dér Denissa és András, Dicső
Géza és felesége, dr Fáy Arpád és felesége, dr Gerencsér Zsuzsa és férje, Heves
László és felesége, Kerékjártó Mihály és felesége, özv. Nagy Gáborné, id. Selmeczi
Jánosné, ifj. Selmeczi János és felesége, Selmeczi György és felesége, Szegedi Ró-
bert és felesége, Szénási László és felesége összesen 38 fiatalt fogadtak be.
Külön köszönet Szimeth Gézának és kedves feleségének, valamint segítőiknek, akik
további 17 fíatal ellátását szervezték meg a Plébánia épületében.

Aszervezők
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JA. yiíisöorosjénöi
J^írmondö Szer^esz-

töségéne^minden
tagja azegészfafhi-
na^Bé^es, Boúfog,
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A Pilisborosjenői Hírmöndó megköszöni a Római Bt. (Pbj. Ezüsthegyi út) szíves közreműködését a lap
kinyomtatásában, s azt a nagy támogatást, hogy minden kiadványunkat ONKOLTSEGI áron készítette

el a múlt évben. Bízunk megértő támogatásukban a 2002. esztendőben is!

A tartaloaW

Gondolatok és Célok... (1-2 oldal)
TájéÍ?Q2<ásols. rövV@i{2. ölárt)
Á Wam Katolitats Egyfaáz oláala (3.
oldal)
Besztoolé a Pilisborosjenéi Karitász
mált évi iniBikájárél (3. oldal)

A tartaloiBfeól

Egyiptorai haagstet (4. oldat)
ÁZ itola Mrei (4. oldal)
A MwelQttési Ház prograayai
(5. oldal)
Orvosi Qgyeieti beosztás (6. öláal)
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Gondolatok és célok a XXI. század,a
2001. és 2002. év fordulóján

(Folytatás az elsö oldalról)
Köszönetet mondok minden önkormányzati
képviselőnek, a polgármesteri hivatal munka-
társainak, intézmények alkalmazottainak, akik
elősegíteüék e nagy feladatok végrehajtását.
Külön megköszönöm Küller János polgármes-
ter helyettesnek az elökészitésben és a kivite-
lezésben elvégzett, pénzben kifejezhetetlen
munkáját.
A 2002. év munkái semmiben sem kisebbek és

probléma mentesebbek a 2001. évinél. Felada-
taink sorában a beruházások pénzfedezetének
elöteremtése a legfontosabb. Kisebb feladat a
nem saját pénzforrások megszerzése.
A feladatok sorrendben:
. Az általános iskola további bővítéséhez

a kiviteli tervek előkészitése, és a kivite-
lezés befejezése, a 2002-2003. tanév
megkezdéséig. Erre a testületi döntés
megvan.

. Eldöntött feladat a község közvilágftásá-
nak teljes mértékű korszerűsítése és
bővítése. A tervek készülnek, a kivitele-
zés az első félévben befejeződik, a fízeté-
si feltételek rendezésével (önrész és köz-
ponti források biztosítása).

. A nagyobb lélegzetű, nagy volumenű
munkák közül megindul a közlekedési út
felújítási és építési program, felszíni viz-
elvezetési és járdaépítési program első

Ivóvízbázis védelmi program
Pilisborosjenőn

A Kormány 3058/3581/1991.(XII. 9. ) sz. ha-
tározatával élfogadta rövid- és középtávú kör-
nyezetvédelmi intézkedési tervét. Ennek 19.
tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó

célprogramot írja elő. Felelős főhatóságok:
KHVM (ma KVM), a Kömyezetvédelmi és
Teruletfejlesztési Minisztérium, KTM (ma
KM), a EVM, a BM és a Népjóléti Minisztéri-
um (NM).
A 2241/1995. (VIII. 31. ) sz. Kormány határo-
zat rendelkezik az ivóvízbázisok alapállapot
felmérésének elkészítésére vonatkozó cselek-
vési program végrehajtásáról.
Ennek egyik része a pilisborosjenői sérülé-
keny vízbázis biztonságba helyezését megala-
pozó feladatok.
Ezek végrehajtását előirányzó munka kezdő-
dött meg és magában foglalja az alábbi mun-
kafázisokat:
a/ diagnosztikai
b/ biztonságba helyezési
c/ biztonságban tartási fázist.
A Pilisborosjenöi községi Vízmű vízbázis di-
agnosztikai munkálatait 2001-2003 közöU. A
kivitelezöi munkát az KDV Vízügyi Igazgató-
ság irányítása mellett az Aquaprofit RT végzi.
A munkában való együttműködésre szerzödést
kötött a KKDV VIZIG és az önkormányzat.
A kivitelező a munka végzése során felkeresi a
község néhány ingatlan tulajdonosát informá-
ciókérés céljából. Kérem, segítsék a nagyon
fontos alapkutató munkát. A munkatársak
engedéllyel dolgozhatnak a község területén.

Szegedi Róbert

fázisa. A program pénz fedezetére és ter-
jedelmére még a képviselő-testület dönté-
se szükséges.

A 2002. év koncepciójában megfogalmazott
testületi akarat részletes kibontására és végle-
ges formába öntésére is még szükség van. A
célok megvalósításához legfontosabb feltétel-
nek a lehető legszélesebb egységre lesz szük-
ség.
A község fenntanásához a szolgáltatások jó
minőségben rendelkezésre állnak. A gyógy-
szer ellátástól a jó minőségű ivóvíz biztosítá-
sáig a szolgáltatásokban fennakadás nem volt.
A község lakóinak túlnyomó többsége jól érzi
magát e gyönyörű kömyezetben.
A Pilisborosjenő Hirmondó a lakók rendelke-
zésére áll. és a közérdekű híreket rendszeresen

továbbítja.
Lassan érezhető a kommunikációs közszféra

hangvételének jó irányú változása a község-
ben. Remélhető, hogy ez a tendencia a 2002.
év nagy társadalmi eseményeire is érvényes
marad. Az országgyűlési és helyhatósági vá-
lasztások remélhetőleg a kollektív, a közösség
számára bölcs és előnyös döntéseket fog ered-
ményezni.
Kapcsolataink jónak mondhatóak a kömyezö
településekkel. Urömmel nagyon sok érintke-
zési ponton elönyösen alakult a kapcsolatunk.
Jelentős állomást jelent életünkben a német
nyelvű írásos község ismertetö, a vers- és dal-
szöveg gyűjtemény, valamint az ezeket követő

Tájékoztatások röviden

Pályázati eredmény
A Pilisborosjenői Önkormányzat képviseiő
Testületének döntése alapján tervpályázatot írt
ki az Epités Fejlődésért Alapítvánnyal, vala-
mint a BME Középület-tervezési Tanszékkel
az Epítésmémöki kar nappali és levelezős
DLA hallgatói részére "Pilisborosjenő érték-
kataszterejövőbeni arculata" címmel.
A pályázatra kilenc pályamű érkezett.
A meghirdetés névaláírásos, zártkörű volt. A
pályázat eredményes volt. A rendelkezésre
álló keretből minden pályamű 30. 000 Ft-os
meghívási díjban részesül.
A meghívási díjon felül:
első díj. 200.000 Ft 7. sz. pályamű
második díj: 150.000 Ft 8. sz. pályamű
hannadik díj: 100. 000 Ft 5. sz. pályamű
Megvételre került: 40.000 Ft 1 . sz. pályamü

40.000 Ft 6. sz. pályamű
A terveket nyilvánosan bemutatjuk a Reichel
József Müvelődési Ház nagytermében 2002.
február első hetében.

Koncert
2001. december 20-án Karácsonyi koncertet
tanottak a Reichel József Művelődési Ház
nagytermében. A Pilisborosjenőn működő
Zene Iskola e koncert keretében mutatta be
fejlődését. Nagy érdeklődés mellett, a zsúfolá-
sig megtöltött teremben a fellépők nagyon
kellemes perceket szereztek a hallgatóságnak.
Mindenki találhatott művészi élményt adó
eseményt a sokszinű programból, amely az
iskola igazgatója Hoós Sándor és a tantestület
munkáját és az alább felsorolt részvevö diákok
szorgalmát dicséri:
Baldi Dalma, Bereczki Antal, Bereczki Zsolt,
Csiszár Julianna, Fábián Stefánia, Farkas Lili,

magyar nyelvű község monográfia a; "
Szülöföldünk Pilisborosjenö 2000", a Gröschl
házaspár gyűjtésében és szerkesztésében meg-
jelent kötet, ami nagy odaadással válogatott
kép- és ábra anyaggal készült. A 360 oldalas
kiadványt ajánlom megismerésre és használat-
ra minden régi és új barátunknak.
Községünk is átvehette az államalapítás tiszte-
letére alapított millenniumi zászlót.
2001-ben a német kisebbségi önkormányzat és
a helyi önkormányzat közötti kapcsolat konst-
ruktív és kölcsönösen segítőkész volt.
Atéltünk az év során egy állami számvevőszé-
ki vizsgálatot. A megállapításokat az éves
szakmunkában korrigálásra és hasznosításra
fogjuk felhasználni.
Községünk életét fűszerezik a fennálló vitás
kérdések, a tisztázatlan ügyészi, rendőrségi és
bírósági ügyek. Időnként feszültségekkel telí-
tett az önkormányzat viszonya a községvédök-
kel, és aNE MO csoporttal.
Nemzetközi kapcsolataink hiányosak, de jó
irányba változnak, partneri kapcsolatok kiala-
kítására irányulnak.
Le kell zárunk a Csatoma Társulat rendezetlen
ügyeit.
Minden kedves olvasónktól kérem a feladatok
megvalósításához jóindulatú segítségét, támo-
gatását,
Ehhez kívánok eröt és egészséget!

Szegedi Róbert
polgármester

Gergely Enikő, Horváth Boglárka, Horváth
Viktória, Kara Adrienn, Mankó Zsófia, Nagy
András, Nemes Réka, Radics Eszter, Reiter
Dániel, Riba Fruzsina, Sági Zsolt, Selmeczi
Tamás, Szabó Márta, Sziládi Zsófia, Temesi'
Alexandra,, Váczi Lili, Vékes Erzsébet, Veres
Róbert, Windisch Violetta, , Wittmann Péter, .
Közreműködött: Hoós Sándor .trombitán és
Széll Ágnes zongorán.
A Betlehemes játékot az Altalános Iskola ta-
nulói és a Művelödési Ház Színjátszói adták
elő.

Felhívjuk mindenki fegyelmét!
Még beszerezhető a "Szülőföldünk
Pilisborosjenő 2000" monográfia, melyet a
község történetéről Gröschl György és
Gröschl Györgyné Götz Mária szerzőházaspár
irt és szerkesztett. A könyvet gazdagon illuszt-
rált képekkel, ábrákkal, érdekes és valósághű
tönénelmi szöveggel írták. Beszerezhető a
helyi boltokban. A kiadvány érdekes olvasási ,
programot nyújt régi és új borosjenőieknek és
barátainknak.

Betlehemesjáték
A 2001. december 24-én 15 órai kezdettel
mutatták be a karácsonyi betlehemes játékot a
pilisborosjenői római katolikus templomban.
A Dér András és Dér Denissza rendezésével

és betanításávai, helyi általános iskolásaink
közreműködésével előadottjáték szép élményt
nyújtott a nagyszámúérdeklődönek. A bibliai
szöveg felhasználásával készült előadás a
2001. év időtávlatokhoz kötődő történelmi
eseményeit villantotta fel.
Köszönjük minden részvevőnek!

Szegedi Róbert

2002. január hó. Isten Nevében!
A Római Katolikus Egyházközség

január havi hírei:

01. Békés Boldog Új Esztendőt kívánunk a község összes la-
kójának!

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?

Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának.
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?

Mégis hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptárosjobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Uti ajövendő kongó űrét csapra,

Csorduljon sokjóval a sokjövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen ajó nap,
A rossz úgy sejöjjön, ha ki tán hivatja, -
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Tóth Arpád: Január

06. Vfzkereszt. Urunk megjelenése.
A napkeleti bölcsek - mondja Aranyszájú Szent János - egészen
Perzsia szélső határáról jöttek az istállóba a Gyermek látogatására és
imádására: és mi, kik nem vagyunk kénytelenek messze út fáradalmait
viselni, hogy templomainkban, az oltárszekrényben imádhassuk Ot,
kiknek csak házunkból kell kilépnünk, vonakodunk ezt megtenni? Nem
a legnagyobb hanyagság és égbekiáltó hálátlanság ez?
Vianney Szent János egyszer megkérdezett egy egyszerű földművest,
hogy miről beszélgetett az Ur Jézussal a templomban. Az egyszerü jó
öreg így válaszolt: "Nem szólók én semmit - O sem szól semmit. Én
csak nézem Ot és O néz engemet, és a szivem úgy felmelegszik."

13. Urunk megkeresztelkedése.
Az év utolsó és az újév első napjaiban mennyijókivánság hangzik el. -
Boldog Uj Evet! - Sikerekben gazdag új évet! - Kegyelmekben gazdag
új évet!
Kegyelmekben gazdag! Mi mindent rejt ez magában . Lehet, hogy anya-
gi pl: pénzt, idöt, stb. A kegyeiem mondja, hogy használjuk fel ezeket
az Isten által adott, kirendeltjavakat. Ha nem süket a lelkünk a kegye-
lem szavára, akkor jó Atyánk elgondolása általunk, bennünk megvaló-
sul: a szép, a kívánatos, a szeretetreméltó élet. Ezt várja tőlünk a mi jó-
ságos Teremtőnk.
Ha saját akaratunk nem hiányzik az Isten elgondolta újév napjaiból,
akkor biztos, hogy Istennek tetsző, kegyelemmel teljes újévünk lesz!
20. Évközi 2. Vasárnap.
A nagy angol hitvalló Morus Szent Tamás ezeket a szavakat intézte
Margit nevű lányához: "Hidd el leányom az Isten malasztja mindig ké-
szen áll számunkra. Az 6 jóságából soha kétségbe nem esem, bármilyen
gyarlóságot is tapasztaljak magamban. Igen, ha elestem és Péterrel
megtagadtam volna is Krisztust, akkor is bizton remélném, hogy irgal-
mával reám tekintene és adna kegyelmet, hogy újra felkelhessek és is-
mét higgyek benne."
"Az Ur minden útja irgalom. " (Zsolt. 24. 10.)
27. Evközi 3. Vasárnap.
Széchenyi István Intelme: Gróf Széchenyi István írja a Hitel címü
könyvének előszavában: "Csak az a valóságos bölcs hazafí, aki lehetőt
kíván s jól tudja, hogy az ember gyenge léte miatt se felette boldog, ha-
tártalanul boldogtalan nem lehet, a középúton jár. O lélekderülten él,
szomorú unalom nem éli óráit, s a közjóért fáradozván, nem panasz-
kodik mindegyre hasztalan, hanem inkább felkeresi a hibákat, s azok-
nak kútfejeit, nyomozza, kifejti, s azokon segít, ha lehet, ha nem lehet
nemesen tűri, gyáva panasz szájából nem hallatik. A hibákat meg in-
kább magában keresi, mint másokban, mer magával parancsolhat, má-
sokkal nem. Ha senki sem tenné kötelességét, teszi ő úgy mint az igazi
hös, maga megáll, ha a többi fütásnak ered is. S mennyi számos jót te-
hetni hazánkban, csakhogy bona fide közhasznú legyen a cél s ne fény-
űzés, hírkapkodás, dicséret szomja!"

Beszámoló a Püisborosjenői
Karitász Csoport 2001. évi

munkájáról

Kedves olvasóink bizonyára ismemek ben-
nünket, vagy legalábbis a Jótékonysági bol-
tot az önkormányzat udvarában. Mit is csi-
nál tíz lelkes ember ebben a faluban?

Elöször a már ismert progranyainkról sw-
molunk be:

1. Mint minden évben idén is megköszön-
töttük elsőáldozóinkat imakönyvvel,
melyet. a karitász tagok adtak át.

2. Majüs elsején immár hagyományosan
időseinket vittük el egész napos ebéd-
del egybekptött kirándulásra, 2001-ben
Tata városát és Majkpuszta nevezetes-
ségeit tekintettük meg.

3. Az ugyancsak hagyományosnak tekint-
hető héregi táborozásra 25 gyermeket
vittünk el nyolc napra (erről korábban
olvashattak beszámolót). Sajnos ez a
lehetöség 2002-ben megszűnik...

4. Rászomló iskolásoknak: 2 - 2 első és
ötödik osztályosnak vettük meg a tan-
könyveket.

5. A húsvéti és a Rozália napi gyertyás
körmenetek gyertyáit és azok tartóit is
szokás szerint a Karitász ajánlotta fel.

A 2001. esTíendoben újabb területeken is
tevékenykedtünk:

1. Mivel az évben bérmálás volt, minden
bérmálkozót imakönywel köszöntöttek
a karitász tagjai.

2. A karitász tagok egyhangú döntésével
novembertől havonta tízezer forinttal
járulunk hozzá a - gyógyszerész úr ja-
vaslata alapján és segítő támogatásá-
val - a rászomló idős borosjenöiek
gyógyszer számlájának kifízetéséhez.

3. Sikerült kedvezményes áron szaloncuk-
rot vásárolnunk nagyobb tételben, ezzel
a Missziós Ház lakóit köszöntöttük fel,
illetve mindazokat, akik rendszeres
vásárlók a Jótékonysági Boltban.

4. 2001 -ben lehetöségünk volt húsz rászo-
mló idős embemek pénzadomány át-

adására, egyúttal Aldott Ünnepeket kí-
vánva nekik.

5. A katolikus templombajárók láthatják,
hogy Mónika közösségünk gyönyörü
zászlót kapott sok kedves támogatónk
jóvoltából. Hívunk és várunk minden
édesanyát, aki gyermekeiért imádkozni
akar!

Ezzel a rövid beszámolóval is azt akartuk
bemutatni, hogy milyen jó érzés adni,
mennyi örömöt tudtunk azzal szerezni, hogy
feláldozzuk szombatjainkat a kis boltban!

Kériink mindenkit, hogyjó állapotú, mások-
nak még has23iálható tárgyaikat (mha, ágy-
nemü, könyv, háztartási cikkek) hozzák le
szombatonként, mijó helyre eljuttatjuk!

Ne vegyék ünneprontásnak, ha azt is hozzá-
tesszük, hogy csak tiszta és a másik ember
önérzetét nem megbántó holmit hozzanak!

Sok köszönettel:

Karitász Csoport

A Római Kiadói és Nyomdaipari Bt.
nyomdai munkák (szórólapok, nyomtatványok, prospektusok, könyvek és egyéb nyomdai kiadványok)

teljeskörű kivitelezését vállalja.

Telefon: 336-254 Mobil: 06 20 9414-183



EGYIPTOMI HANGULAT

Pilisborosjenön is laknak néhányan, akik
hosszabb idöt töltöttek Egyiptomban. Galam-
bos Ferenc sokszor csodálta a nagy piramisok-
nál esténként rendezett hang és fényjátékot. Le
is írta a szövegét, ebből mutatunk be itt egy
részletet.

Képzeljük el, hogy a világ legnagyobb si-
vatagának, a Szaharának a szélén ülünk, fa
székeken. A 20 milliós Kairó tíz kilométerre
mögöttünk van, az óriás város enyhe morajlá-
sát itt már alig halljuk. Előtttink emelkedik a
Szfínksz, az emberfejű oroszlán hatalmas
szobra. Mögötte a nagy piramisokat látjuk, a
lemenö nap fényében. Az óriás gúlák nyugati
oldala még napsütötte, a keleti lapok már söté-
tek. A Nap pillanatok alatt lenyugszik, tíz per-
cen belül éjszakai sötétség borul a tajra. Halk
zene indul, a piramisok és a templomromok
kék fénybenjelennek meg. A narrátor erőtel-
jes hangja szólal meg, néha a piramisok felől,
néha mögülünk: "A világ leghíresebb, legme-
sésebb helyérejöttek ma el. Az éjszaka függö-

CSODÁLATOS ELMÉNYBEN

volt részünk november 22-én. Mesemondó
versenyre gyülfünk össze, és közel 50 mesét
hallgathattunk meg 1-4. osztályos tanulóink
előadásában.

Jó érzés tudni, hogy ilyen sok kis iskolás nem-
csak szereti és olvassa a meséket, de lelkes
mesemondóként időröl-időre nagyszámú kö-
zönséget is megörvendeztet.
A jók közül a legjobbak könyvjutalomban
részesültek. Ezúton mondunk köszönetet a
Nebuló Alapítvány támogatásáért.
Íme, ez évi legjobb roesemondóink:

1-2. osztályos korcsoport:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Nemes Aron 2.b

Mester Nóra 2.b
Riba Fruzsina 2.a
Reiter Dániel 2.a
Mankó Gergely l. o.
Kopcsay Zoltán 2.a

nye rövidesen felemelkedik azon a színpadon,
ahol a civilizáció drámájajátszódott le. A si-
vatag hangja keresztül szeli a századokat." (A
fények változnak, egy mély hang most a
Szfinksz felöl hallatszik, mintha megszólal-
na:) "En minden reggel látom a 'Napistent'
amikor felkel a Nílus távoli partjain. Első su-
gara az én arcomat éri. Ötezer éve láUam min-
den napkeltét, amelyre az ember csak emlé-
kezhet. Láttam Egyiptom történetét is. Én va-
gyok a Fáraó kíséröje, maga a Fáraó. Az el-
múlt korokban sok nevet adtak nekem. " (A
távolból elhaló hangok hallatszanak:) "O
'Hamarkisz'! Te vagy életem védelmezője!
Hórusz védj meg! O sivatag Ura, ó örökkéva-
lóság fejedelme!" (Szfinksz:) "Végleges neve-
met a nagy görög utazótól, a történelem atyjá-
tól, Herodotösztól kaptam. O nevezett
Szfinksznek." (Ujra a narrátor:) "A civilizáció
szigetei a barbárság óceánjából emelkedtek ki.
A Szfinksz ötezer éven át látta ezeket a szige-
teket. E hegyek lábánál az ember parányivá,
jelentéktelenné válik. Es mégis, az ember épí-
tette ezeket a hatalmas emlékműveket, és a

AZ ISKOLA HÍREl

3-4.osztályos koresoport:

I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

MankóZsófia 4.a
Selmeczi Tamás 3. o.

Bozsódi Borbála 4.b

Nemes Réka 4.a
Kádi Viktória Fanni 3.o.
Pásztor Henrietta 3.o.

Szabó Márta 4.b
Franca Eszter 4.b

Köszönet a szülőknek és tanítóknak a gyer-
mekek felkészítésében nyújtott segítségükén.

December 8-án tartották e mesemondó
verseny megyei döntőét Budaörsön.

Örömmel tölt el bennünket, hogy Mankó
Zsófia, 4.a osztályos tanulónk Pest megye 35
legjobb mesemondója között III. helyezést
értel.

Szívből gratulálunk neki!

Dillnwnt Eva
Tanító

fáraók ezen síremlékei századokon keresztül
legyőzték az időt... " A nézőket különleges
hangulat fogja el. Elfelejtik kis bajaikat, a
világtörténelem tárul fel előttük. Mintha most
értenék meg az élet lényegét ...

A Hírmondó szerkesztősége úgy döntött,
hogy ha az olvasóktól pozitív visszajelzéseket
kap, akkor folytatja a hang és fényjáték leírá-
sát. Kérjük olvasóinkat, hogyjelezzék ilyen
igényüket!

Á CIVIL KÖR ELŐADÁSA

"Egyiptomi élményeink" címmel Ga-
lambos Ferenc, Fáy Arpád és Romsics
Ferenc diavetítéssel egybekötött előadást
tartanak a Művelődési Házban január 8-
án, kedden este 6 órakor.

Mindenkit örömmel várunk.

András napi bál

A Nebuló Alapítvány idén is megszervezte az
András napot, melyet minden vendég szórako-
zással töltött el. Az első műsorszám a Zördög
című darab volt, melyet a Nebuló színjátszó
csoport tagjai adtak elő. Az első osztályosok
kalocsai játéka után a másodikosok
galgamenti karikázót mutattak be. Ezt a har-
madik osztályosok szatmári verbunkosa követ-
te. A negyedikesek rábaközi verbunkost táa-
coltak. A táncos bemutatók után a győztes
mesemondókat és hangszeres előadást hallhat-
tunk. A táncokat Jávor Csaba tánctanár taní-
totta be. A műsorszámok után táncház és kéz-
műves foglalkozás szórakoztatta a nézöket,
ahol ugróbékát és karikakapkodót lehetett ké-
szíteni. A bevételből új táborozásokra, verse-
nyekre, jutalomkönyvekre és kellékekre jut
pénz a Nebuló Alapítványnak köszönhetöen.
Nagyonjó, hogy évente megszervezik az And-
rás napot.

SzabóMárta
4. b oszt.

Köszönet!
A Kulturális Bizottság 65.000,- Ft-tal támogatta az iskolai könyvtárat, melyet ezúttal szeretnénk megköszönni. Alt. Iskola

Meghívó
A Kézfogó következő rendezvénye a szokott helyen és
időpontbanjanuár 12-én lesz, mindenkit várunk!

Községvédök

...................
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a mindenkori legfrissebb,
legújabb Hlmekkel várja

kedves vendégeit
Pilisborosjenőn a

Rózsa u. 2. sz. alatt.

Telefon: 06-26-336-396
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Ezüstbegy Kisvendéglő
Etőfizetéses étkezés,

elvitelre, illetve helyben
fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag
Társas összejöveteleket,

névnapi és
születésnapi rendezvényeket

váUaltiid(, 30 foig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
PiiishorQsjenő Barack köz

( az EzOstíiegyi u. sarkán)

ELŐZETES PROGRAM A PlLISBOROSJENŐI KULTURÁLIS

rendezvény

KultúraNapja

Farsangi bál

Nemzeti Unnep

Tavaszköszöntő

Húsvéti bál

Borverseny

Zenés ébresztő

Madarak és fák napja

Családi Vasámap

Kihívás Napja

Suli^aró

Búcsúi Bál

Főzőverseny

Unnepi megemlékezés

Nyárbúcsúztató

Szüreti Mulatság

Nemzeti Ünnep

Márton nap

Katalin bál

Zeneiskolai koncert

Betlehemi játékok

Táncházak

s^^s^.,.

lr

színhely

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Köves bérci erdő

Teve - szikla

Egész település

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Köves bérci erdő

Művelődési Ház

Teve szikla

Művelödési Ház

Müvelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

dátum

január 22.

február 9.

márciusl5.

március23.

március31.

áp.rilis 7.

május 1.

majus 12.

május 19.

május 31.

június 15

június 16.

június 23

augusztus 20.

szeptember 8.

szept. 28.

október 23.

November 11.

november23.

december 13.

december21.

Hónap/ 1 alk.

RENDEZVÉNYEKROL

kezdet

18óra

20óra

ISóra

lőóra

20óra

9óra

8óra

14 óra

Egész nap

6-24-ig

lóóra

20óra

egész nap

18óra

9óra

15óra

18óra

17 óra

20óra

18óra

lóóra

17 óra

Kedves kézilabda ba-
rátok!

Köszönet mindazoknak, akik az
elmúlt évben is támogattak és
szurkoltak nekünk, hogy minél
nagyobb sikereket érhessünk el.

Ezúton kívánunk békés, bol-
dog új esztendöt!

Kézis lányol

Konténeres

szállítás

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062
,^"

Szobafestő,
mázoló.

tapétázó

Nagy János
2097 Pilisborosjenő

Pataku. 13.
06-26-336-218

06-30-992-6661

) ngatlanvétel
Vevőink részére eladó ingatlanokat

keresünk. Erdeklődni lehet:

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

Pilisborosjenőn a
Györgyi butikban

Ik.
>:

Konténeres törmelék

és folyóáru szállítás
4 m3- 6 m - 8 m3 -es, ajtós

konténerekkel, kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

TIGÁZ KÖZLEMÉNY
2001. december hóban a fBldgáz átlagos

fűtöértéke, 33,96 MJ/m3 volt.

Díjcsomagok az alábbiak szerint változnak 2001. január 1-től:

(Ksialós Titar pai'aaetnait')
Ní-3R-9-327-e97

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

Cím:2097,
Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:

pbj polgarorseg@pannongs
m.hu

E-mail(SMS):
pbj polgarorseg@sms.pgsm.

hu
Számlaszám:

65700093-10115387

Méret

1/32

1/16

1/16

1/16

1/8

1/8

1/8

1/4

1/4

1/4

A hirdetések leadhatók:
Windisch László: 06-30-408-2874,

illetve a Poigármesteri Hivatalban a 06-26-336-313-as faxon.

Alkalom

6

1

3

6

1

3

6

1

3

6

Ft

1. 500, -/alk.

2. 750,-

2. 500,-/alk.

2. 250, -/alk.

5.500,-

5. 250, -/alk.

5.000,-/alk

ll. OOO,-

10. 500, -/alk.

10.000,-/alk.



Orvosi ügyeleti beosztás

/. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.

5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.
10. Dr.
11. Dr.

Borsi Zsófía

Csúcs Orsolya

Csúcs Orsolya
Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolya

Fehér Eszter

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

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

12. Dr. Fehér Eszter
]3. Dr. FehérEszter

/ 4. Dr. Kovács Levente

15. Dr. Csúcs Orsolya
16. Dr. FehérEszter

17. Dr. Kovács Levente

18. Dr. Borsi Zsófia
19. Dr. Borsi Zsófía

20. Dr. Borsi Zsófía
21. Dr. Kovács Levente

22. Dr. Csúcs Orsolya

Uróm. Honvéd u. 24.
Űröm Doktor S. u. 21.
Oróm, Kevélyu. 2091/II.
Pbj. Rákéczi u. 18.

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

Dr. Csúcs Orsolya

Dr, Borsi Zsófía

Dr. FehérEszter
Dr. Fehér Eszter

Dr. Fehér Eszter

Dr. Kovács Levente

Dr. Fehér Eszter

Dr. Fehér Eszter

Dr. Borsi Zsófia

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
SchraufLászló

Pilisborosjenő, Iskolau. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13ésl4-17óráig

Szombaton:
8-12 óráig

351-410
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 OrömTemplom tér 1. (voltJúlius Meinl épület)

Nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-ig szombat: 9-11-ig

Teljeskörü biztosítási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések ügyin-
tézése a nyitvatartási időn belül, akár az Ön lakásán, vagy telephe-
lyén.

Mohos György telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Ejszakai
ügyeleti
időszak:
18-08-ig.

Hétvégén:
péntek
14""-tö]
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfőtöl csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

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

K 8-13-igDr. HortiSzilvia(Ürömrend.) 350-224
13-18 Dr. VeneszIIona(Pbj. rend. ) 336-187

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Orómrend.) 350-733
13-18-ig Dr. Honi Szilvia (Oröm rend. ) 350-224

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

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti

Társaság

2097 Pilisborosjenö Töigyfa u. 10.
06-26-336-246; 06-30-931-8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-butáa gázellátás, vizel-
látás, csatomázás, külsö csatomabekötések
tervezése és a kivitelezés megszervezése,
hatósági eljárások ügyiritézése, engedélyek
beszerzése. Anyagkivonatok és költségveté-
sek készitése. Gázkészülék javftás és szere-
lés.

Állateledcl bolt
^ága vásáriéjt J>flisbe(QS]en&i

a F6 fit 47-ben, a TetnpÍQm' u. sarJEán
féwö bsswtes sM.

Nyitva tay i
hétföiSl péntekig 7M-töl 12-tg

sSetv6 14-töf 18-ig,
szeinbatoR 1w-tol 15-ig.

engő olt
Iskola és irodaszerek, nyom-
tatványok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÚJJÁTÉK:A
LUXOR!

hírlap vasárnap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

PiUsborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement, mész.
Omlesztett anyagok:

homok, sóder, termőfold, stb.
GÁZ-CSERETELEP!

Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitvatartás:
hétfötől - péntekig 7-17-ig

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

.
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SUZUÜKŐWí

|| Januárban még a tavalyi áron!
j| (Amíg a készlet tart....)

Üj Suzukik már 10 % befízetésétől.
40 %-tól akár CASCO mentesen!

Használt, megkímélt állapotú Suzukik kedvező
hitelfeltételekkel.

A legjobb ajánlatot tőlunk kapja!
-Teljes körű szervizszolgáltatás
-Eredetiségvizsgálat, zöldkártya
-Karosszéria és biztositási munkák

www. suzukibarta. hu ; www. autodata. hu. www. vezess. hu

Cim: Bp. III. Rákóczi u. 33.
Tel. : 06-1-240-4444; 240-4445

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

Eredményekben gazdag boldog újévet kívánunk!

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszü távú bérbeadás kül-

földieknek is, számítógépes adatfeldolgozás, értékbecs-
lés, ügyvédi közreműködés.

Elsösorban Pilisborosjenö, Üröm, Budakalász területén
lévö íngatlanok közvetítése.

Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf:: 06-30-9218-531

Félfogadás: kedd-péntek 11-19;
szombat: 10-14

Ugyvezetö igazgató: Kerényi István
Hirdetőtábla az őkelme méteraru üzletnél!

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

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

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

megbizási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészftése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznapll-19közötta

336-504-es telefonon

BIZ OSÍTÁS
Hitelfedezeti biztosítások kötése

(jövedelem igazolás nélkül),
egészségügyi, gyugdíj és lakás-

biztosítás,
gk. biztosítás ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenői polgármesteri
hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi

képviselő
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73
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9. évfolyam 2. szám

smét kutya ügyek!
A község állattartási rendeletének a

taityákkal foglalkozó részét újságunkban
többször megjelentettük, abból a célból,
hogy az állattartók ez irányú ismereteit
felfi-issitsük. Sajnos kénytelenek vagyunk
megismételni a felhívást ez ügyben, mi-
vel a kutyatartók egy része folyamatosan
semmibe veszi a rendelet elöírásait. A
felhívás sajnos eddig is eredménytelen-
nek bizonyult.

Hogy az ezzel összefíiggő felelötlen
magatartás miben nyilvánul meg és mit
tervez az önkonnányzat a szabályok be-
tartatásának kikényszeritésére?:
1. Mi tapasztalható
. Folyamatosan szabadon kóborolnak a

. kutyák bel- és külterületeinken a nap
minden órajában egyre sűrübben.

. Kutyasétáltatás póráz nélkül

. Hajnali és késö délutáni szabad kutya
kiengedés, hogy az állatok közterüle-
ten végezzék el szükségleteiket,
közben nem árt, ha végig rohangálnak
a kömyező utcákban

. Egyre gyakoribb, hogy az embertelen
bánásmód, vagy szakszerütlen tartás
miatt az állat nem jól érzi magát és
indokolatlan, folyamatos vagy idősza-
kos ugatással a csendet, a nyugalmat
zavarja. A kutyatartásnak azt a szabá-
lyát sérti, mely igy szól: "Allat a kör-
nyezet zavarása nélkül tartható!"

2. Intézkedések

Az önkormányzat a szabályokat betar-
tó többség és a pihenni vágyó, nyugodt
körülményeket elváró lakosság érdekében
határozattan fellép azon kutyatartókkal
szemben, akik, ezen szabálysértéseket
elkövetik. A polgárőrség a rendőrség és
szakemberek segítségét veszi igénybe a

2002. február

szabálysértők kiszürésére. Intézkedünk,
hogy a közterületeken az állatokat min-
den megengedett módon befogjuk és a
tulajdonos igen kemény anyagi szankci-
ókra számíthat. Törvényileg tiltott kutyák
is előfordulnak. Ezek tartói halmozottan

súlyos helyzet előidézői.
Kérjük a lakosság segítségét a sza-

bálysértést elkövető kutyatulajdonosok
rendre nevelésében. A helyzet nagyon
súlyos. Kutyák eddig leginkább csak álla-
tok szétmarcangolásával jeleskedtek köz-
területen, de már magánterületre is betör-
tek és végeztek helyesen tartott háziálla-
tokkal.

Remélem, meg tudjuk előzni súlyosabb
katasztrófák bekövetkezését.

Kérem, fogjunk össze! Segítsenek!

Szegedi Róbert
polgármester

ADÓ

A múlt év utolsó kiadványában tévesen
jelent meg az adó változásokkal
kapcsolatos tájékoztatóban a telekadóra
vonatkozó információ. Ezúton helyesbí-
tünk és jelezzük, hogy a belterületi beépí-
tetlen telkek után kiszabott telekadó mér-
téke 2002-ben nem változott, azaz maradt
15 Ft/mUA téves információ miatt szíves

elnézésüket kérjük.

Figyelmüket és megértésüket ez úton is
köszönjük I

Polgármesteri Hivatal

rtesítő tüdőszűrésre
Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ANTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek ré-
szére kötelezően elrendelte. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Pa-
nasz nélkül is lehet valaki beteg!

A vizsgálat helye: Művelödési Ház
ideje: 2002. február 14-19

Fontos tudnivalók!

csütörtök, kedd: 8-1350
péntek, hétfő: 12-1750

1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetöleg munkaidőn kívül jelenjen meg!
2. Fekvőbeteg, vagyjáróképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!
3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (pl. más helyen) kérjük, hogy annak igazolását

(személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni!
4. Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző évben kapott tüdőszürö igazolást

hozza magával!

Felhívás!

Kérjük, hogy az érintettekjelezzék, kívánják-e az Ürömben működő bölcsődében elhelyezni gyermeküket!
Polgármesteri Hivatal

A tartalomból

Kutya ügyek (1. oldal)
A múlt év novemberi idösek napjáról
( 2. oldal)
Egyházi hírek ( 2. oldal)
Szabadidő-sport-kultúra (3. oldal)
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A tartalomból

Gondolatok a régiónkban alakuló Pi-
lisi Civil Fómm részére (4. oldal)
A Civil Kör éves beszámolója (4 ol-
dal)
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (5. oldal)



Köszönetnyilvánítás

A Pilisborosjenői Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága nevében köszönetet
mondok azoknak a személyeknek és csopor-
toknak, akik a november 9-i hagyományos
idősek napján gondoskodtak a meghívott ven-
dégek szórakoztatásáról és a vendéglátásról.
. Az óvoda konyhai dolgozói nagyon finom

ennivalókat készítettek és az egyik csoport
szép német és magyar műsorral kedveske-
dett Breyemé Erzsike vezetésével.

. Az iskola harmadik osztályos tanulói
Antonovics Márta osztályfönök irányitásá-
val tréfás. verses, dalos műsort adtak elő.

A nagyobb iskolások segítettek a ruhatár-
ban.

. Az iskolai tánccsoport Jávor Csaba irányí-
tásával néptáncokat mutattak be, énekel-
tek. A színjátszó kör tagja Taskovics Judit
vezetésével adták elő hangulatos előadásu-
kat.

. A nyugdijasok klubjából a Kiss házaspár
énekkel, zenével, Révészné Nagy Marika
verssel szórakoztatta a résztvevőket, és

nagyon bensöségesen köszöntötték kilenc-
venedik születésnapja alkalmából a község
diszpolgárát, Tóth Gáspárt.
Az ajándékcsomagok készítésében és a
felszolgálásban az ÖNO dolgozói segéd-
keztek.

Juhász Jánosné jóvoltából bővült az aján-
dékcsomag és a vendéglátás tartalma sok
fmomsággal.
A szőlősgazdák énekkara Czigány Ferenc
vezetésével felejthetetlenül szép nótákkal
és zenével gyönyörködtette és mulattatta a
vendégsereget.
A helyi Vöröskereszt vezetője anyagi tá-
mogatást nyújtott a rendezvényhez és na-
gyon sokat segített a szervezésben
Víghné Kalmár Veronika a Polgármesteri
Hivatal szociális főelőadója alapos előké-
szítö munkájának köszönhetően és munka-
társai segítségével mindenki ehetett, iha-
tott, j ól érezhette magát.
Végül de nem utolsó sorban köszönetem
fejezem ki Szegedi Róbert polgármester
úmak, aki szűkös polgármesteri keretéből
15 000 forinttal kiegészitette a kiadási ke-

retünket és az alkalomhoz illő űnnepi be-
szédet mondott.

A felsorolásból is kiderül, hogy ennek a 110
fös rendezvénynek a szervezése és lebonyolí-
tása milyen sok előkészítő munkát és anyagi
áldozatot kívánt. Azoknak, akiknek ez a ren-

dezvény szólt -a kömyékben élő időseknek -
tudniuk kell, hogy mindenki olvan lelkesedés-
sel és odaadással készült és adott, hogy örömet
szerezzenek, szerezzünk, amiből kideriilt: ná-
lunk mindenki tiszteli, becsüli és szereti az

időseket. A köszönetnyilvánítás nemcsak a
segitőknek szól, hanem Onöknek, az idősebb
korosztálynak is, akik megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel.
Ezúton kivánok jó egészséget és sok örömöt,
áldást az elkövetkezendő űnnepek alkalmából.

Szimeth Mária képviselő
a szociális bizottság vezetője

Fenti kedves beszámoló december 16-án érke-

zett szerkesztőségünkhöz, ezért még a januári
Hirmondóban sem tudtuk lehozni.

Aszerk.

Szabadidő-sport-kultúra

AHetyi
tuzeltók

telefbnszáiiiai

06-30-3-464-911
{ Koailós Tibor

paranesode)

Oé-30-9-327-097
Rucsera László etoök)

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

Cim:2097,
Pilisborosjenő

Pf. :23
E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm. hu
E-mail(SMS):

pbjpolgarorseg@sms. pgsm. hu
Számlaszám:

65700093-10115387

ÁRPA -BÜZA - ZAB-
KUKORICA

LA^
Az Uröm és

Budakalász közötti

öszibarackosban, a
Sháffer Tanyán.

T: 06-26-342-106
06-20-9350-768

Tisztelt olvasóink,
publikálóink!

Kérjük Onöket, vegyék
fígyelembe a cikkek leadá-
si határidejét, mely a meg-
jelenés előtti hónap 15-e,
tehát a febmári számnál

január 15.-e. Továbbá szí-
veskedjenek lehetöség
szerint az anyagokat le-
mezen is átadni. Köszön-
jűk megértésüket!

A szerk.

A Római Katolikus Egyházközség 2002. február havi hírei:

Imaszándék: Hogy a katolikus kórházakjárja-
nak elöl jó példával a szenvedés elleni küzde-
lemben és a személyiség tiszteletében.

02. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő
Boldogasszony)

03. Évközi 4. Vasárnap.
Heine német költő sokáig istentelen elveket
vallott, ám élete alkonyán megtért. Végrende-
lete igy szólt:
"Négy év óta lemondtam minden filozófíai
büszkeségről, és ismét vallásos eszméket fo-
gadtam el. Hivőn halok meg, hiszek az egy
örök Istenben, ki a világ teremtője, kinek ir-
galmához folyamodom halhatatlan lelkem
számára. Bánom, hogy munkáimban valaha
tiszteletlenül írtam szent dolgokról, erre azon-
ban a korszellem, nem pedig saját meggyőzö-
désem vitt. Ha netán akaratomon kívül a jó
erkölcsöket és az erkölcstan szabályait meg-
sértettem volna, mely minden jónak erejét
képezi, úgy Isten a Te és az emberek bocsána-
tátkérem..."

10. Évközi 5. Vasámap. (Farsang vasámap)

Világítótorony. A Csendes-óceánt és a Bering-
tengert az Aleuták-szigetcsoportja választja el
egymástól. Az Egyesült Allamok elnöke vilá-
gitótomyot építtetett az egyik szigeten. A to-
rony tövében kicsinyke őrházban lakott hosszú
éveken át egy ősz hajú, kékszemű kapitány.
Nappal ott ült az antennarúd tövében, s figyel-
te, nem hoz-e a drótnélküli távíró segélyjele-
ket. Ott is halt meg az antenna tövében, társai
ölében. Mikor 1918-ban eltemették, egyszerű
sírkövére utolsó szavait vésték:

"Fiúk, tartsátok ébren a fényt!"
Mi keresztények, tartsuk ébren a hit fényét, ki-
ki ott, ahol és ahová a Gondviselés állította. Ez
mindannyiunk hivatása!

13. Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete.
Ahogy a naptár is mutatja, úgy a jókedv, a
farsang köszönt ránk, ez év heje-hujája rövidre
szabott.

Február 13-a hamvazószerda! Kopogtat a nagy
figyelmeztető, az idő. Ember, jó lesz magadba
szállni! Jó lesz lelkedben szemlét tartani, em-
berebb lettél? Az alkotó szerinti elgondolás
ragyog rajtad? Lelked épült, szépült?
Hamvazószerda von kérdőre! Porból vagy,

porrá leszel! De a lelked, mely a Teremtő le-
helete, épült, szépült?, mert egyszer ezt szá-
mon kéri az Alkotó.

A hamu azt mondja, hogy porból vagy porrá
leszel, de a lélek, mely a mennyei Atyából
származik, számodra hiv!

17. Nagyböjt 1. Vasámapja.

24. Nagyböjt 2. Vasárnapja.
II. János Pál pápának a jubileumi szentévet
lezáró levelének talán ez a legtöbbet idézett
gondolata: "Evezz a mélyre!" Maga Krisztus
az, aki úgy buzdítja az egész éjszakai sikerte-
len halászatból visszatért apostolokat. O, aki "
ugyanaz tegnap, ma és mindörök-
ké" (Zsid. 13, 8), ma is erre szólítja papjait. A
2001. évi biborosi konzisztórium záró üzenete

ezzel a gondolattal fejeződik be: "A jubileum
során megélt hittapasztalat arra ösztökél ben-
nűnket, hogy ne féljünk a számos súlyos és új
kihivástól, amelyekkel az egyház a jelen kor-
fordulóban szembesül, hanem evezzünk a

mélyre, vessük reménységünket Krisztusba, és
bizakodjunk Szűz Mária anyai ottalmában."

Idén is korcsolyáztunk

Az oktatás különbözö területein sokszor végeznek többféle felmérést versenyek, vetélke-
dők formájában. Természetesen a testnevelés terén is, hiszen sokszor olvasni különféle fütó-
vagy asztalitenisz bajnokságokon elért iskolai győzelmeinkről. Korcsolyázásban azonban
még nem hallottam sem szűkebb, sem tágabb kömyezetünkben felmérési eredményt, de ál-
líthatom, hogy Pilisborosjenő gyennekei nem vallanának szégyent, sőt... S hogy minek
vagy kiknek köszönhető e sportolási lehetőség? Hát adva van egy iskolai kis sportpálya, me-
lyen a tél beálltakor összegyülik az iskola szorgos gondnoka: Zsíros Attila, Horváth János
és Mocsári József tanárok, Riba Ferenc szülő, valamint segítő diákok, és kezdődhetett a
hó eltakarítása, a locsolás és a pálya gondozása.

S ha már csábító a terület, gyülekeztek az iskolások, óvodások, a felnőttek, és napról-
napra egyre többen és ügyesebben képesek voltak haladni ajégen.

Mivel a tél idén igen hidegnek és kitartónak bizonyult, így bátran állíthatom, hogy gyer-
mekeink nemcsak a testnevelés óra keretében ügyesedtek, de a pályán töltötték délutánjaik
nagy részét is. S hogy még csábítóbb legyen e lehetőség, az iskola több ízben megismételt
pénteki kori-bulit rendezett, ahol különféle gyorsasági versenyeken is összemérhették gyer-
mekeink tudásukat, valamint hangulatos, zenés órákat tölthettek el együtt.

A gyerekek és a szülők nevében köszönet a kitartó munkáért és a lehetőségért!

Tisztelt Szülők! Kedves

Pilisborosjenőiek!

Köszönjük mindazoknak, akik már
eddig is adományaikkal, ötleteikkel,
kezük munkájával biztosítottak min-
ket arról, hogy fontosnak érzik az
iskola alapítványának céljait.

Kérjük továbbra se feledkezzenek el
rólunk, s ha tehetik, ajánlják feljöve-
delemadójuk l°/o-át a Nebuló Alapít-
ványnak.

Adószám: 18677557 -1-13

Köszönjük a támogatást!

A pilisborosjenői Reichel
JózsefMűvelődésiHáz

februári programja

Az állandó programok mellett (itt hívjuk
fel a fígyelmüket, hogy a tüdőszűrés mi-
att az állandó programok február 13-20-ig
szünetelnek) februárban is tartalmas
programok várják a Müvelődési Házba
látogatókat.

Febmár a farsangjegyében telik. Sajnos
idén nagyon rövid a mulatozás ideje hisz
február 13-a már hamvazószerda!

A bálok sorát az iskola nyitja 8-án 16-19-
óráig tartó rendezvényével. A felnőttek
másnap 9-én 20 órától rophatják a táncot
még utoljára a böjt elött. A farsangi soro-
zatot 10-én 18 órától a Kézfogó klub
színjátéka zárja Az ördög címmel a
pilisborosjenői színjátszók előadásában.

Február 13-20. Az állandó ro ramok
szűnetelnek!!

Február 14, 15, 18, 19-éntüdöszűrés.

Február 23-án 10 órakor folytatódik
Játékos Utazásunk. Japán varázslatos tá-
jaira látogatunk el.

A 2002. januári számban a 2. oldalon megjelent írásban szerepelt a következő:
mányzat viszonya a Községvédőkkel és a NE MO csoporttal."
Ezzel kapcsolatban közöljük az alábbi helyreigazítást:

Igaz, hogy a program márciusi de már
most felhívjuk mindenki figyelmét, hogy
március 2-án 15-17-óráig megnyitjuk
bolhapiacunkat. Vámnk minden eladót,
aki megunt könyveit, mháit, cd-it, bábjait
vagy saját maga készítette tárgyait el-
adásra kínálja és várunk minden vevőt,
akit érdekelnek az effajta "antikvitások"

Minden kedves érdeklödöt sok szeretettel
vámnk!

A Müvelődési Ház dolgozói

Időnként feszültségekkel teli az Onkor-

Helyreigazítási kérelem
A Pilisborosjenői Híniiondó 2002. januári számában Szegedi Róbert polgármester Ur "Gondolatok és célok a XXI. század, a 2001.
és 2002. év fordulóján" című cikkében az Onkormányzat és a község civilszervezetei közötti viszonyt értékelte. Megállapítása során
egyesületeink megnevezését tévesen használta. Egyesületeink nevei az alábbiak:

Pilisborosjenői Községvédo Egyesület
Ne"MO" Pilisborosjenő és Üröm Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület

Kérjük egyesületeink pontos neveinek helyreigazítás fonnájában történö közzétételét.
Pilsborosjenő, 2002. január 13.

Dér András
elnök

Pilisborosjenői Községvédö Egyesület

Körtvélyesi Tibor
elnök

Ne"MO" Pilisborosjenő és Uröm Erdekvédelmi és Erdekképviseleti Egyesület

A Ne"MO" Pilisborosjenö és Üröm Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület szerkesztőségünkhöz benyújtott egy véleményt,
mely a falu településszerkezeti tervével foglalkozik. A terjedelmes anyag rövidítés nélkül nem közölhetö. A Hínnondó szerkesztő-
sége felhívja a tisztelt cikkírók fígyelmét, hogy terjedelmi okokból rövidebben írják le közlendőiket, hogy esetleg egy másik szám-
ban megjelenhessen!.
Fenti vélemény - mint a településszerkezetí terv egyéb anyagai is - a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. A szerk.



"Vitézek, mi lehet e széles föld felett
szebb dolog az végeknél?"

Gondolatok a régiónkban alakuló Pilisi Civil
Fórum részére.

A múlt század utolsó éveiben egyre többen
éreztük úgy, hogy a községeinknek, Urömnek
és Pilisborosjenőnek több évszázadon keresz-
tül tiszta, nyugodt otthont adó, festői szépségü
völgyünket minden eddiginél nagyobb veszély
fenyegeti.

1998-ban azért alapítottuk a Ne"MO" Érdekvé-
delmi Egyesületet, hogy az MO körgyűrü
észak-északnyugati szakaszának megépítését -
mely völgyünket és a Budai-hegység felbe-
csülhetetlen értékü természeti kincseit egy-
aránt tönkretenné - megakadályozzuk. Akkor

A Civil Kör éves beszámolója

A Pilisborosjenői Civil Kör két éve alakult
meg. Egyrészt évszázados hagyományt kíván-
tunk feleleveníteni, másrészt lehetőséget te-
remteni az emberek kötetlen beszélgetéseire.
Havonta egyszer jövűnk össze, a Hírmondó-
ban elöre közölt időpontban. Kellemes baráti
beszélgetések során megismerjük egymást, de
foglalkozunk a falut érintö kérdésekkel és álta-
lános kulturális témákkal is. A falu minden
lakóját hívtuk és hivjuk különbözö témájú
összejöveteleinkre.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a képviselö-
testület több tagja rendszeresen megtisztelte
részvételével körünket. Szegedi Róbert polgár-
mester az összejöveteleknek több mint a felén
itt volt, és így a felvetett kérdésekre baráti
légkörben megismerhettük nem-hivatalos vé-
leményét. Küller János alpolgármester nagysi-
kerü előadást tartott a falu fejlesztési és rende-
zési elképzeléseiről Esetenként eljöttek a
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület vezető
tagjai is. A Kör nevében minden résztvevőnek
ezúton fejezzük ki köszönetünket.
Már az első összejövetelen többen pártolták,
hogy egy magyar dalkör alakuljon. Felkértük
Czigány Ferenc nyugdíjas igazgató urat a dal-
kör vezetésére. A dalkör szépen fejlődött, si-
keres szereplését láthattuk az idősek napján.
Szívesen biztatjuk azokat, akik szeretnek éne-
kelni, éljenek a lehetőséggel, jöjjenek a dal-
körbe.

Voltak azonban kudarcaink is. Pártoltuk a

volt INERPRIMA épület hasznosítását. Ez egy
nagy műhelycsamok, a Fő utcán az iskolával
rézsút szemben, az Onkormányzat tulajdoná-
ban. Kétségtelenül ez a legnagyobb terem a
faluban. Használható lenne közösségi összejö-
vetelekre, bálokra, falu-gyűlésekre, különbözö
edzésekre. Gondoltunk arra is, hogy amíg az
iskola tomaterme megépül gyerekeink ide
járhatnának tomázni. Ehhez persze átalakítá-
sokat kellett volna végezni (az üvegablakok
elé védőháló, a fütőtestek elé palló, még egy

az MO gyürü csölátású útépítök által megál-
modott bezárásának rémképe késztetett minket
küzdelemre.

Ma - egy évvel a "Zöld végvárak a Pilisben"
címmel megrendezett konferencia után - több
oldalról ostromlott végváriak módján külsö és
belső ellenségtől egyaránt fenyegetve élünk.
Az útépítők mára látszólag visszavonták harc-
állásaikat, helyettük ingatlanfejlesztőknek
álcázott rablók ágyúznak minket, busás ha-
szonnal kecsegtetve önkormányzatainkat és
közülünk azokat, akik még be nem épitett
zöldterülettel rendelkeznek. A megváltóként
fellépő támadók kulcsszava az ingatlanfejlesz-
tés.

Valójában: zöldterületek letarolása, lakópark,
lakóliget, álompark, ökoház, ipari park, bevá-
sárlóközpont, konzumliget, metróvölgy stb.

WC és zuhanyozó). Vázlatos költségvetést
készitettünk, mintegy 1 millió Ft elég lett vol-
na. Az Onkormányzat támogatta az elképze-
lést, és megszavazott erre a célra részünkre 1
millió Ft-ot. A polgármester úr kihívta az
ANTSZ szakértőjét, aki további követelmé-
nyeket togalmazott meg (úgynevezett sport-
padló lerakását). Ez további 1 mFT-tal megnö-
velte volna a költségeket (de a közösségi ösz-
szejövetelek céljára a terem e nélkül is hasz-
nálható lett volna). Hozzáfogtunk a munká-
hoz. A betört ablakokat beüvegeztettük. Az
ablakokra rácsokat erösítettünk (korábban
valaki bemászott, tüzet gyújtott a teremben, és
a padló egy része elégett). A tetőn ideiglenes
javítást végeztünk (korábban bent csepegett az
esöviz). Lebontottuk az életveszélyes villamos
szerelvényeket és új zárat szereltünk az ajtóba.
Anyagokra (főleg a rácsokra) 70 ezer Ft-ot
költöttünk. Barátaink ezt a munkát szabad

idejükben végezték, ellenszolgáltatás nélkül.
Ezért felsoroljuk a munkában részt vevők ne-
vét: Bódi Sándor, Fáy Arpád, Heves László,
Marosi Mihály, Mester Albert, Soltész And-
rás. Bőven lett volna még tennivaló, azonban
fontosabb volt a WC és a zuhanyozó megter-
vezése, valamint a használatbavétel engedé-
lyeztetésre. Magunk is konzultáltunk építész
mémökökkel, azonban ezt a munkát végül is
az Onkormányzat műszaki osztályától kértűk.
Az építészek (öt szakértő) úgy nyilatkoztak,
hogy nem érdemes az épület átalakításait kivi-
telezni, mert távlatilag úgy sem felel meg. Ma
sem értjük teljesen az érveiket. Volt aki az
épület víz szigetelését kifogásolta, a másik a
fütés költségeit sokallta, volt aki életveszé-
lyesnek tartotta az épületet (de pár éve, amikor
munkások dolgoztak ott, nem volt életveszé-
lyes?) Végeredményben nem találtunk olyan
építészt, aki a "szegény ember vízzel föz" elve
alapján a legszükségesebb átalakitásokat meg-
tervezte volna, és az engedélyezés sem volt
biztosítva. Ezzel terveinkről szomorúan le-

mondtunk, az épület hasznositásának problé-
maja visszakerült az Önkormányzathoz. Azóta
valaki megkérdezte: miért nem költöttük el a
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megépitése céljából. A támadók jól tudják,
hogy kapitányaink és közlegényeink egyaránt
gyengék és szegények. Szemüket elvakitotta a
területeikért ígért üveggyöngyök talmi csillo-
gása. Tisztjeink nem állnak hivatásuk magas-
latán, áruló is akad köztük szép számmal. Sok
olyan végvári is akad közöttünk, aki tenyémyi
szűz foldjét is eladja a mai haszon reményé-
ben. Nem látja, hogy ezzeljövőjét adta el, s
feladja a várat is. De hála Istennek, sokan va-
gyunk, akik Dobó kapitány parancsa szerint
élünk. Eröt ad harcunkhoz, hogy szép szám-
mal vannak a pilisi végeken magukat konokul
tartó, elszánt várvédők. Pilisborosjenő, 2002.
január13.

Keresztessy Péter
A Ne"MO" Pilisborosjenő és Üröm Érdekvé-

delmi és Erdekképviseleti Egyesület elnökségi
tagja

részünkre megszavazott 1 mFt-ot? Erre csak
azt tudjuk felelni, hogy az épületbe való beha-
tolás megnehezitésére 70 eFt is elegendő volt,
és alapelvünk az, hogy csak alegszűkségeseb-
bekre költjük a falu pénzét.

Egy másik témát is felvetettünk.
Pilisborosjenőn a 18 év alatti lakosok száma
640. Sok szempontból szükséges lenne a fiata-
lok szabadidő tevékenységének szervezett
biztosítása. Felvetésünknek nagy visszhangja
volt, sokan jöttek el összejövetelünkre. Sajnos
anyagi eszközeink nincsenek (helyiség, számí-
tógép, ifjúsági vezetök fízetése) ezért csak
annyi történt, hogy javasoltuk az Önkonnány-
zat Kulturális IQúsági és Sport Bizottságának
a téma kiemelt kezelését. Társadalmi segitsé-
günket természetesen továbbra is felajánljuk.

A Hírmondóban közzétettünk egy olyan fel-
hívást, ami az idősek, főleg a nyugdijasok ré-
szére biztosítana az érdeklődésüknek megfele-
lő előadásokat. Csak egy előadó jelezte, hogy
a számítógépekről (de más kapcsolódó témák-
ról is) szivesen tartana előadást. Hallgatónak
senki semjelentkezett. Ez azért fürcsa, mert a
nyugati országokban nagyon népszerüek az
ilyen előadás sorozatok. Remélem falubéli
nyugdijas sorstársaim elgondolkoznak betel-
jesületlen vágyaikon és jelentkezni fognak
igényeikkel.

A Civil Kör eddig összejövetelein
elhangzott néhány kulturális témájú előadás is,
amelyeket a hallgatóság kedvezően fogadott.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Civil
Kör működik: ez eredmény, de nem elég haté-
konyan: ez hátrány.

Ezért a Kör következő összejövetelén azt
fogjuk megbeszélni, hogy mit lehetne másként
csinálni? Akinek ere ötlete, mondanivalója
van, jöjjön el, örömmel várjuk.
A Civil Kör következő össze'övetele 2002.
február 12-én kedden este 6 órakor lesz. Té-
mája: kerekasztal megbeszélés a Civil Kör
tevékenységéröl.

dr Fáy Arpád
a kör vezetője
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Pengő Ingatlaniroda,
Ugyvédi közreműködéssel,

TISZTELT
PILISBOROSJENOI

LAKOSOK!

Örömmel értesítem Önöket, hogy 2002.
januárjától

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

kezdi meg működését Pilisborosjenőn, a
Missziós Ház - Gondozási Központ -
épületében, Iskola utca 2. szám alatt.

A szol álat n itvatartási ide'e:

Hétfő: 8,30-16, 30
Kedd: 9,00-12, 00
Szerda: 9,00-11, 00
Csütörtök: 8,30-15,30

Ü félfo adásiidő:
(amikor az irodában vagyok)
Hétfő: 12,30-15, 30
Kedd: 9,00-12, 00
Szerda: 9,00-11, 00
Csütörtök: 9,00-11, 00

züsthegy
'svendéglő

Előfizetéses étkezés,
elvitelre, UIetve helyben

fogyasztásra.
Ár: 350,-Ft/ adag

Társas összejöveteleket,
nevnapi es

születésnapi rendezvényeket
vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cim:
Pilisborosjenő Barack köz

( az Ezüsthegyi u. sarkán)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat segítséget nyújt:

. a családban előforduló problémák,
konfliktusok megoldásában, a család
egységének helyreállítása érdekében

. válás, gyermekelhelyezés és a kap-
csolattartás nehézségeinek feloldásá-
ban

. nehéz anyagi helyzetben lévö csalá-
dok hivatalos ügyeinek intézésében

. életvezetési nehézségek esetén ta-
nácsadásban illetve megfelelő szak-
ember keresésében

. anyagi, családi nehézségekkel küzdö
kismamáknak életkörülményeik ren-
dezésében

. a gyermek bármely életkorában fel-
merülő gyermeknevelési,
pszichopedagógiai kérdésekben

. iskolaérettséggel, iskoláztatással kap-
csolatos gondok esetén

. óvodában, iskolában felmerülő beil-
leszkedési, magatartási, tanulási za-
varok megoldásában

. gyermekek és tizenévesek családi és
iskolai nehézségei esetén

. alkohollal és droggal kapcsolatos
problémák megoldásában

. gyennekek veszélyeztetettségének
gyanúja esetén.

Ha úgy érzi, hogy ezekben ill. ehhez ha-
sonló esetekben segítségre van szüksége,
forduljon hozzám bizalommal!

Idöpontegyeztetés céljából hívjon a 336-
094 telefonszámon!

Amennyiben családnál, óvodában, iskolá-
ban vagy hivatalos ügyintézésen vagyok,
kérem, hagyjon üzenetet, visszahívom!

Klinger Magdolna
gyógypedagógus - pszichopedagógus

Egyedi igények szerint kedvező
áron gyártunk szaunát az On által
megálmodott minőségben, méret-
ben, formában építjük meg családi
szaunájat

Fork-Lifl Bt.
2096 Uröm Petöfi u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, frissesség

télen-nyáron.

Konténeres

szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

.......................
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TOP VIDEO TÉKA
Hetente bővülő választékkal várjuk Önöket!

Ajánlatunk: Tomb Rider, Evolució,
Pearl Harbor-Égi háború, Eszeveszett birodalom
Pilisborosjenő Rózsa u. 2. sz. (a templomnál)

Nyitva:
Hétfotől szombatig: 16-21-ig

vasámap: zárva
DVD kölcsönzés!

Telefon: 06-26-336-396
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.
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.
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mengwSmény

wából *

Pilisborosjenő Fő út. 2. 06-26-336-593

.......................

Konténeres törmelék

és folyóáru szállítás
4 m3 - 6 m3- 8 m3 -es, ajtós konténerekkel,

kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

/

^/
i^autóértékesités
haszRáltautó értékesités
garanciális és garancián túli javitások
karambolos javitás, biztositási ügyintézéssell
eredetiség vizsgálat

-w

limitált modellek kivételével

; út 25i5
T<l: 388-6996, 387-8467, 388-6443

Nyitva: H-P: 9. 18,
Szo:9-13óraig

IV 22
Tel: 225-3758, 06/20/936-3042

R R



^

^

9. évfolyam 2002. február

Különszám

Pilisborosjenő település-szerkezetí terve A Német Nemzetiségi Altalános Iskola

Jelen Különszámunkban közzétesszük a község Település-

szerkezetitervének (a jelrendszerrel együtt) a terület felhasz-

nálással együttes ábrás anyagot, figyelem felhívásként.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat, hogy a Település-szerkezeti ter-
vet a helyi EpítesiSzabályzatot teljes teljedelemben, a Polgár-
mesteri Hivatalban kifíiggesztettük, 2002. február. 03-án. Tehát
részletesebb információt ott lehet kapni. (2-3. oldal)

Az iskola 2002-ben betervezett bővítésének tervét mutatjuk be

Onöknek. a beruházás eredményeként létesülő új iskolaszámy
térláttatós ábrájának segítségével. (4. oldal)

Pilisborosjenő 2002. febmár 11.

Szegedi Róbert

Pályázati felhívás
Pilisborosjenő Község Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet személy- és munkaügyi feladtok ellátására heti 20
órában.

Pályázati feltételek:
. magyar állampolgárság
. bünteüen előélet és cselekvőképesség

. a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség /a köztisztviselők képesitési előírásairól szóló
9/1995. (11. 3. ) sz. Konnányrendelet előírásai alapján/

Bérezés: a köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat tartalmazza a következőket:
. a pályázó részletes szafcmai önéletrajzát

. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

. iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolatát

. a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetését

A pályázat benyújtásánakhatárideje: 2002. március 30.
A pályázatelbírálási határideje és Biódja:

a pályázati határidőt követő 30 napon belül.

Az állás betölthetö: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázatot a Polgármesteri Hivataljegyzőjéhez kell benyújtani.

Cim: 2097 PiUsborosjenő, Föt 16.
Telefon: 06-26-336-028

Felhívás

Az első lakáshoz

jutó fíatal házasok
kamatmentes
kölcsönéről

Kivonat az Önkor-
mányzat 13/2001.
(VIII. 6. ) KT. sz. ren-
deletéből:

A támogatási igényt
írásban kell benyújta-
ni a Polgármesteri
Hivatalba, legkésőbb
folyó évmájus 15-ig.

Bővebb tájékoztatás a
Polgármesteri Hiva-
talban kérhető.
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A Ne"MO" Pilisborosjenő és Üröm Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület és a
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület kivonatos véleménye

Pilisborosjenő Településszerkezeti Tervének (a továbbmkban: terv) 2001. novemben változatáról

A Településfejlesztési Konzultációs Munkacsoport (TKM) 1998-ban Pilisborosjenőjövőjéröl így rendelkezett:
Minöségi zöldövezet

. a falusi magot körülvevö kertvárosi arculat, a peremeken gazdasági beruházásokkal,

. céltudatosan szigorú szabályozás, ^, -------^.,
* merseke!ten növekedö önkoTá"yzati bevételek, fokról-fokra lépegetö belsö fejlödés,
. mérsékelt ütemü, saját fon-ásokra épülő gyarapodás, inkább minöségi, mint mennyiségi fejlödés.

A településszerkezeti terv azonban mindezzel ellentétes módon készült el! Mi bizonyítja ezt?
LIdtT, l-t^JSV eges. részéböl: ^... sa]iítos^tíízése volt a terve. ésnek az, hogy a falujövőjére vonatkozó
te^kmmélwb a he!yi társadalom lg^, elképzelesei^ v^Ósu1jaunaklm^lu julujuvujere 1

L9?.^m^s^ma_munkacsoport befeJ.e-zte^"kájat. Attól kezdve a'te7vezÖ"esvaz"Önkormányzat nem tartotta^^^l[en^s^^IaMa^71^S^^^^^^^^Z^tn^^;1
- S;:^ ̂ ^m^^^letéttözel^et^mtív^a^lá rte^^;^e^
' ^S (6.°^mL 320^kasÍpapföldek ^a748 l^s):papiföldekn^ekmeny^^1^ ^^s),
^ra í^^e^haL 12°kkas)' NT-kevély ̂ ti-terület'(6?h^60 lakas);l;Tü^Vutc;kö^a^
^ll lakas). iSagÍI"ut^7. h^:, 60 lakás)- Ez ^dosszesen"685"lakls ;7'amih^^ ̂ z^ ^
kereskedelmi-szolgáltató és egyéb területeken létesíthetö-lakasok"-"aka7200"-t'isuel^ö -Tzalmt UICS nuzzajün a

2^ZSk^ ̂  e!!;Ía!^l, !TT lben atórv. -^az Önkormányzati Hivatal emeleti folyosóián került

^Tlm^e:i.tSelLam^tartalmáva1'. a változt^á^okkal kapcsoTaÍban rter7elfogaldasaue?Ötr^Iy ̂ el
megj-elent különszámig egyetlen sor sem jelent me^a~zOnkoi:mán7zaThÍ;autalaosl kpjacbaun"THTT oündó?^^^
A beltemletbe vonások (lakóházépítések) képezik a terv legsúlyosabb problémáit, uqyanis:
' ^^^zym^wm^öswz^ez^e^^ö^A^^^^^^en

mtt^la!íulast. okoz a_falu belterületének'^^^
* ^belterületbe vonások szmte mmden esetben klzárólag magánerdekeket'szoÍgáÍnak'
' Sm.készü!tekgazdaságl,és. egyeb számítások- független hatástanulmányook~a7árható költségek és az

SrnSSra^kés°S"terhek meglsmeréser^ valan.nt^az'életn.n^egmegválto^á^'N^^ész^
o}ym. KláSl'm^ rogzítené' tK)gya belterületbe^vonásokbóÍ'adodo'teAelS'(az"^^: ^IT^
^sl ren?:lo-;p;téstközmuberuhazás' útéPítes', erdö^"P^Ítá^tb:)l^^óZé^^élA^
^seh""L^)emhazoJS, az önkormá"yzat.

' 

Ehelyett az 

' 

onkommnyzat'7 egy^zerF'b^et^1^1
magánszemélyekkel történő egyezkedéseiről van szó. J ~" ~°-/"""' "---> ^iu,

. A terv egyértelmüen két Pilisborosjenő Q'elenlegi falu +Malomdülö) kialakítását rajzolja fel.

 

^eSgn^o6^^SlS^bS^05ha, új.lakóövezetbeepítését tervezA. Ajelenleg, lakásszám

kb. 930, ezt mm. 685 lakással kívánják bővíteni, amelymmtegy2500főnyinépesseggyaraJpodasT, lelelnT:
^ft^^^S?St ^loz^^. kozv!l^tás nem llleszkedlk a faluképbe- túlzott szabályos-
18a^l,, ek.teknkedik'. E;erül?ez nyugatl^ldalról további 1, 3 ha -terüTeteThozzákapZoTnaku anuelkürlh^:'a
magántulajdonosaik a (a falu számárakb; 18 ̂ ó íon^^^ :tö^^^^ iTf^z^eT a
^HAlAu^fle ttLt erüIetek"beépltesét az MoautóPá^ megakadályozása céljából támogatjuk, m, vel e

^^^^S^r^liu ^enoll^7TO^a^ko;:e^^t^^^^^
már 800 m'-es minimális teleknagyságot is megenged. -- ----,
Hiányzik egy a Pilisborosjenöt és Ürömöt elválasztó zöld sáv is en-öl a területröl.

6^^Matm dT/Lkb^Ío. ^lT, Lakóterule^TO számolnak. Ez a beépítés kizárólag néhány
^S !gl;s^maganérdekét_szolgálJa'. A beruházás elökészítése'titokban foÍyÍkFa p^üg^ ^
^^^^ZZ^^}to r^]^I^:u^l^TZ^
^Sv^L^el. miJCL.bll ^ezödü<^ bSzás^ a^eí ^ladh^r;es^e^TI r^
^man^alh aszonra. nmcs garancla;^z em ^teruletre^onatkozó^gán^;^; S^a^z^;;
^lyo^ásLS. Ugyanaz.lt erveTO (on^erth Rlchárd) készí. 'eÍ:mint"?iÍÍsbo^ ^pÜ^^'^;:
tervét, ami véleményünk szermt összeférhetetlen. ' ' -------".'-""-'-." -t-"^.^/. -:
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7. Az Ürömröl bevezetö Fö út mindkét oldalán, illetve a Budai út jobb oldalán sűrű, városias beépítésű
övezeteket terveznek. A kereskedelmi és gazdasági besorolás akár parkolóház, irodaépület, illetve üzemanyag-
töltő állomás építését is lehetövé tenné. E területek ollóba fognák a megmaradó kb. 13 ha mezögazdasági
területet. Ezen területek tulajdonosainak konstmktív elképzeléseit a terv nem vette figyelembe.

8. Ajátszótértöl a Teve-szikláig tartó területek sorsa rendkívül érzékenyen érinti Pilisborosjenő jövőjét. Itt kb.
11 hektáron üdülőterületet jelöl ki maximális 15%-os beépíthetöséggel és 6-10 m-es épületmagasságokkal.
Ilyen sűrű beépítésre e területek nem alkalmasak. A terület hasznosítását sokkal gondosabb előkészítésnek,
teljes lakossági konszenzusnak kell megelöznie.

9. A Kálvária melletti területeken kb. 4,5 ha sportövezetet terveznek. A beépítésre vonatkozó előírások itt
szélsőségesen megengedőek: 20 százalék a beépíthetöség! Mivel sportterületként 1988. óta számos területet
kijelöltek már, világos, hogy nincs átgondolt és letisztult elképzelés ebben a tekintetben.

10. Az új temető szinte már Urömben található. Gyalogosan nehezen megközelíthető az idösek számára,
tömegközlekedés nincs, semmiféle kegyeleti jelleggel nem bír. Uj temető kialakítására alkalmasabb lenne a
jelenlegi temetövel szemközti terület, vagy a Kálvária kömyéke.

11. Majorterületet az Egri vár völgyének baloldali lejtöjén jelöl ki a Terv. Ez az elképzelés a terület
bekerítésével, építmények megjelenésével jáma, ezáltal tönkretenné a völgy érintetíenségét, az emberi
építményektől mentes zártságát. A kirándulók és a lakosok által igen kedvelt völgy ilyen tönkretételét a
leghatározottabban ellenezzük. Allattartásra, termékfeldolgozásra kijelölhető majorsági területet sokkal
gondosabban kell megválasztani!

12. A Terv nem rendelkezik a jelentős belterületbe vonásokkal szükségszerűen együtt járó közintézmény-
hálózat bövítésének koncepciójával. Elszórt megjegyzések azt sugallják, hogy a jelenlegi intézmények nem
képesek ellátni az igényeket, és bövítésre sincs lehetöség helyhiány miatt. Emiatt több iskola és óvodaépület
megépítésére és üzemeltetésére is szükség lehet (a Malomdűlön és az AURA kömyékén), gazdaságossági
számítások azonban nem készültek.

A terv megvalósulásának valós és lehetséges rossz következményei:

Az új lakóövezetekre összpontosulnak az önkormányzat eröforrásai, az ófalu állapota tovább romlik, az
esetleges beruházások az új területekenjelennek meg. Lehetséges, hogy a Malomdűlö leválik Pilisborosjenötöl.
Az ófalu ingatlanjai elértéktelenednek. Az új területeken épülő építmények nem falusias jellegűek lesznek, kis
telkeken nagy házak épülnek. Sikertelen beruházások esetén félbehagyott építkezések csúfítják el a tájat,
ellenörizetlen, kaotikus állapotokjönnek létre.

Az új területeken élök nem illeszkednek be a faluközösségbe, azonban sajátos érdekeiket az ófalu
rovására képviselik az önkormányzatban. Hirtelen megváltozik a lakosság összetétele, városias életformák
uralkodnak el. A falu nemzetiségijellege végképp megszűnik.

A lakosság számának növekedését nem tudja kiszolgálni sem az óvoda, sem az iskola, sem az orvosi
rendelő, sem az önkormányzati hivatal, a közművek pedig állandó túlterhelés alá kerülnek. A parkolás
megoldhatatlansága miatt állandóak lesznek a torlódások. Az önkormányzati kiadások megnőnek, ezért a
jelenleg is érthetetlenül magas díjak és adók mértéke tovább növekszik. Az önkormányzataak a beépítésekből
származó esetleges egyszeri bevételei gyorsan elfogynak, azután azonban forráshiány lép fel.

Veszélybe kerül a falu zsákfalujellege. A Teve-sziklák felé terjeszkedés és a Bécsi úti új összekötő út
miatt az ófalu föútjain megnö az átmenő forgalom és a balesetveszély. Romlik a közbiztonság. Gyermekeink
csak kísérettel járhatnak az utcákon. Sétáláskor, kerékpározáskor kilométereket kell megtenni, mire elhagyjuk a
lakott területeket. A buszok zsúfoltsága elviselhetetlenné válik, a városba való bejutás időigénye megnö. Megnő
a kömyezet terhelése, szemetesebbek lesznek az erdök, árkok, a mezögazdasági területek eltünésével tovább
csökken a madárállomány, a falu elveszti természetközeli jellegét.

Mindezek miatt a terv jelenlegi formájában elfogadhatatlan. Ezúton önmérsékletre intjük a tisztelt
önkormányzati Képviselöket, ugyanis a falu sorsát évtizedekre meghatározó döntéseket kívánnak hozni, amihez
ajelenlegi lakosság véleményét sokkal szélesebb körben - például népszavazás útján - meg kell ismemiük.

Pilisborosjenö, 2002-02-25
Dér András
elnök

Pilisborcsjenöi Községvédö Egyesület
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Körtvélyesi Tibor
elnök
Ne"MO" Egyesület
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9. évfolyam 3. szám

Meshívó
A Pilisborosjenői Önkormányzat K-ulhirális Bizottsága szeretettel meghívja Ont és kedves családját

2002. március 15-én (pénteken) 18 órára
a Reichel JózsefMüvelödési Ház és Könyvtár nagytermében tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Szegedi Róbert polgármester úr
Fellépnek: Zeneiskola növendékei, Magyar Dalkör tagjai

A megemlékezés után fogadást adunk a megjelentek részére.
Kulturális Bizottság

SZOMSZÉDOK
EGYMÁSÉRT

Ismerösünk mesélte - szerencsé-
re nem Borosjenőn történt - hogy
szomszédja végignézte a házának
ablakából, ahogy a kocsiját feltör-
ték és kiszereltek minden elvihetőt.
"Miért nem szóltál?" - kérdezte.
"Nem tudom a telefonszámodat. " -
mondta a nem nagyon segítőkész

"szomszéd. Az esetből tanultunk.
Azt javasoljuk falunk lakóinak,

hogy írják fel szomszédaik telefon-
számát, valamint a Polgárörség
telefonszámát (elég nagy betükkel,
hogy éjszaka, gyenge világitásban
is elolvashassák), tegyék a telefon
mellé, és bármiféle rendellenessé-
get észlelnek a kömyezetükben, az
utcán vagy szomszédaiknál, vagy
ha maguk segítségre szomlnak
(mondjuk rosszullét esetén), akkor
azonnal jelezzék! Felelősek va-
gyunk egymásért. Segitenünk kell
egymást. Betöréseket, romboláso-

2002. március

Kérjük falunk
lakóit, hogy nemzeti

ünnepünkön
tűzzék ki házaikra a

nemzeti zászlót!

Ez nem a magyar nem-

zeíiség szimbóluma,
nem fölösleges magyar-

kodás, hanem a magyar

nemzet és az összes itt

élő nemzetiségé szim-
bóluma, az 1848-as és

1956-os szabadságvágy
és az összetartozásunk

jelképe.

KUTYA TÁMADÁS...

Pár hete két harci kutya (rotweiler alakúak) benyomta az ezüsthegyi
oldalon egy pilisborosjenői ház vas kapuját és a kertben megkötött kis
kutyát széttépték. Megütközve tárgyaltuk az esetet a Civil Kör febmári
összejövetelén. A harci kutyák embert is megtámadhatnak, az ilyen ese-
teket mindenképpen el kell kerülni. Jelen volt a Kör tagjaként Szegedi
Róbert polgármester Ür is, aki hathatós intézkedéseket ígért. Tagtársaink
ötletei sokfelé vitték a beszélgetés fonalát. Felmerült a kutyák bej^lenté-
sének ellenőrzése. Úgy tudjuk, hogy ilyen típusú kutya nincs bejelentve
az Önkormányzatnál. Kérjük a falu lakóit, hogy akinek tudomása van
ilyen kutyákról, jelentse be! Beszéltünk a kóborió kutyák ellenőrzéséről
is. Ha a kutya tulajdonosok egy "csip"-et ültetoének a kutyák bőrébe
(költsége talán 2000 Ft) és az Önkormányzat megvenne egy csip olvasó
készüléket (talán 40000 Ft), akkor az ellenőr távolról is azonosítani tudná
a kutyákat. A csip nélküli kóborló kutyákat altató lövedékkel ki lehetne
vonni a forgalomból. A csip révén azonosított, falunkba tartozó kutyák
kóboriása esetén pedig a gazdajának nagyobb büntetést kellene fizetni.
Addig is, amíg bámiilyen rendelkezés megvalósul, kérjük a kutyatulaj-
donosokat, ügyeljenek kutyáikra.

(Szerk.)

A tartalombél

Pályázat ( 2. oláal)
Egyhazi hírek ( 2. oldal)
Iskola (3. oldal)
Események képeicben ( 2-3. oláal)
Művelődési infemtációk ( 3. oláal)

kat előzhetünk meg, bajbajutott
embertársunkon segíthetünk így.
Figyeljük, hogy mi történik a kör-
nyezetünkben!
Itt említjük meg, hogy az 1996-os
helyi telefonkönyv már elavult.
Kérjük, jelentkezzenek azok,
akik szeretnének a készülő új
könyvbe bekerülni és azok is,
akik nem járulnak hozzá, hogy
nyilvános legyen a telefonszá-
muk'

(Szerk.)

ÁLLATBARÁTOK TALÁLKOZÓJA

A Civil Kör febmári ülésén egyik tagtársunk felvetette, hogy ala-
kitsuk meg az "Állatbarátok Körét". Sokan vagyunk, akik szeretjük az
állatokat. Összejöhetnénk, beszélhetnénk róluk, kisebb nagyobb prob-
lémákat megtárgyalhatnánk, segítséget kérhetnénk szakemberektől,
vagy egyszerüen csak örülhetnénk, hogy más is örül ugyanannak ami-
nek mi. Kisérletképpen először főleg a madár-barátokat szeretnénk
összehozni. A téli etetés tapasztalatait szeretnénk kicserélni. Közös
erövel összegyüjthetnénk a faluban előforduló madár fajok jegyzékét.
Tudjuk, hogy a Magyar Omitológiai Társaságnak is vannak falunkban
jeles képviselői. Oket nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mondjanak pár
szót a társaság tevékenységéröl. A fiatalokra és az idősekre is számí-
tunk.

Az ÁllatbarátcA: találkozóját a CIVIL KÖR következő összejövete-
lén március 12-én este 6 órakor tart'uk a Művelődési Házban. A
madár barátokon kívül várjuk más állatok kedvelőit is, mert igy ismer-
hetjük meg egymást.

(FáyÁ.)

Rs%.

fSf^e^^aS-yiy&^.

A tartalomból
A aémgt kisetibségi ÖiikorEaanyzat
2001. évi beszámolo^a ( 4. otdat)
loterjü Dr. Prajna Imrével (5 oldal)
Hirdetések, felhívások
Patika oyitva tartás ( 6. oldat)



Felhívás
épitési telkek nyilvános árverésére

/licitálásra/

Pilisborosjenő Önkormányzat nyílt árveréssel eladásra kínál
kitünő fekvésű és gyönyörü kilátást nyújtó, közművesített
építési telkeket.
Á telkek nagysága átlagosan 1000 m .

Az érdeklödők a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalban
átvehetik a részletes pályázati feltételeket és az ingatlanokra
vonatkozó egyéb előírásokat és tájékoztató anyagokat,
5.000.- Ft-ért.

">w
w ^/

Jelentkezési határidő:
2002. március 1. 1200 óra
Árverési nap: 2002. március 5.

Jelentkezési határidő:
2002. március 14. 1200 óra
Árverési nap: 2002. március 19.

Jelentkezési határidő:
2002. április 5. 1200 óra
Árverési nap: 2002. április 9.

Várjukjelentkezésüket a közjegyző előtti árverésen.

Cím: Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Tel: 06-26-336-028
Fax: 06-26-336-313
Pilisborosjenő Község Önkormányzat

A Német Dalkörfellépése a Kultúra Napján a Müvelődési Házban A Magyar Dalkör a előadása a Kultúra Napján a Mwelődési Házban A győztes Mesevonat-jelmez az iskolaifarsangon

Szobafestő,
mázoló, tapétázó

Nagy János
2097 Pilisborosjenö

Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

A Római Katolikus
Egyházközség

2002. március havi hírei

Imaszándék: Hogy az egyházi szervezetek
szociális munkájukkal hirdessék a szeretet
Evangéliumát.

03. Nagyböjt 3. Vasárnapja
A téli hideg hetek után bízva, reménykedve
nyitunk ajtót a tavaszt hozó márciusnak. A
kertekben lassan nekiindul az élet, a fák

örömmel várják a metszőollók csattogását, s
ez a kedves március örömmel várja a ta-
vaszt beköszöntő takaritásokat.

Lelkünk is várja a takaritást, az ujjá szüle-
tést, szelíden kopogtat a nagyböjt. Ennek az
időnek munkaját minden ember saját lelké-
ben egyedileg végzi el, be kell tekinteni
életünkbe, mi van a lelkünk mélyén, ami
nem a jóságos Alkotó elgondolása, mi az
ami Neki bennem visszatetszik? Uram, a Te

elgondolásod szerinti ember szeretnék lenni.
Kereszted elé roskadok. Ertem, megfeszített
Jézus hozzád kiáltok. Önmagam megismer-
ve, kegyelmeddel olyanná alakuljak, ami-
lyenné Te elképzeltél engem.

10. Nagyböjt 4. Vasárnapja
Dr. Kovács Dénes írja Jászai Mariról. "A
nagy tragika, mikor a jubileumi ünnepségen
az egész ország lábai elé hozta virágait,
ezekkel az egyszerűen monumentális sza-

vakkal köszönte meg a nemzet hódolatát:
Azt hittem hogy ilyen felemelö ünnepség
csak azoknakjár, akik valamilyen áldozatot
hoztak a hazáért. En csak a művészetnek
áldoztam, nem érdemlek ünneplést, hisz én
tartozom csak hálával és köszönettel a

Nemzeti Színháznak. Boldog vagyok, hogy
a Nemzeti Színház szolgálója lettem, hogy
nekem meleg, puha és dicsőségteljes otthont
adott". Valóban csak a müvészetnek áldo-

zott, de ez az áldozat őszinte, odaadó és
egész életen át lobogó volt. Jászai Mari
mindig az igazi embert, az igazi életet élte
művészetté a legmegkapóbb természetes-
séggel. Ez az ő egyéniségének legnagyobb
értéke. Soha egy hamis hang nem hangzott
el az ő szájából a színpadon, soha egy gesz-
tusra, amely nem lett volna emberien igaz,
nem lendült karja."

17. Nagyböjt 5. Vasárnapja
19. Szent József a Boldogságos Szűz Má-
rla jegyese ünnepe

24. Virágvasárnap
Leonárdo da Vinci elvállalta, hogy nagy
freskót fest Milánóban a Santa Maria delle

Grazie monostor ebédlőjének falára, amely
Jézus utolsó vacsoráját ábrázolja majd apos-
tolaival. Mesterműnek szánta a készülő
freskót, ezért higgadtan és nagy figyelem-
mel dolgozott. A mü azért nagyon lassan
haladt, a barátok sürgetése ellenére.
Jézus arcához Leonardó hónapokon át kere-
sett modellt, aki minden követelménynek

Konténeres

törmelék

és folyóáru szállítás
4 m -6m3- 8 m3 -es, ajtós

konténerekkel, kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

megfelelne. Olyan arcot, amely eröt és
gyengédséget, mély lelkiséget és sugárzó
intenzitást egyaránt kifejez. Végül megtalál-
ta: Jézus arcának Agnello vonásait adta, egy
olyan egyenes lelkű és tiszta tekintetü em-
berét, akivel az utcán találkozott.
Egy éwel később Leonárdo a város rosszhí-
rü negyedeibe és a legkétesebb kocsmákba,
gyanús ivókba kezdett eljámi. Olyan arcot
keresett ezúttal, amely nyugtalanságot, bi-
zalmatlanságot és kiábrándultságot fejez ki,
olyan ember arckifejezését, aki képes a leg-
jobb barátját eléámlni. Különböző gazfic-
kók között eltöltött sok-sok éjszakai keresés
után rátalált arra, aki Judás modelljéül szol-
gálhatott. El is vitte magával a kolostorba,
és nekilátott, hogy lefesse, amikor modellje
szemében könnyet látott megcsillanni.
Ugyan miért? - kérdezte Leonardó a sötéten
zord arcra tekintve. Agnello vagyok - mo-
rogta a csavargó -, ugyanaz, aki ezelőtt
Krisztus arcának modelljéül szolgált.

28. Nagycsütörtök
Esti mise az utolsó vacsora emlékére.

29. Nagypéntek
Az Ur szenvedésének ünneplése. Délután
Krisztusi ájtatosság, majd Igeliturgia, Egye-
temes könyörgések. Aldozási szertartás.
30. Nagyszombat
Húsvéti vigília mise és feltámadási körme-
net.

31. Húsvét vasárnap
Krisztus Feltámadása.

A farsang napja az iskolában

Az ez évi farsang február nyolcadikán volt.
A felsösök feldíszitettek a termet azokkal a
diszékkel, amelyeket az alsósok készítettek.
Rengeteg ötletes jelmezt láttunk. A szülők
sokat segítettek a jelmezek készítésében és
finom szendvicseket, süteményeket hoztak a
büfébe. A csoportos jelmezek kategóriájában
a 4.a osztály első helyezést ért el a "Mese-
vonattal". Az egyéni jelmezek között Aczél
Sára 2.b osztályos bizonyult a legjobbnak, ő
nagypapának öltözött.
Az eredményhirdetés után táncházzal és kéz-
műves foglalkozással lehetett eltölteni az
időt. A kézműves foglalkozáson bohócsipkát
és álarcot k.észíthettünk.
Ezen a farsangon is nagyon jól éreztük ma-
gunkat.

Nemes Réka, Slosár Livia, Mankó Zsófia
4. a osztályos tanulók

Kérés
A Pilisborosjenöi Német Nemzetiségi
Általános Iskola számára keresek ha-
gyományos, mechanikus (karos) lemez-
játszót, mely az ének-zeneoktatásban
lenne nagy segítségemre. Amennyiben
valakinek van ilyen, de nincs rá szüksé-
ge, szívesen fogadnám, ha az iskolának
adományozná.
Köszönettel:

Antonovits Márta

Szauna
Egyedi igények szerint kedvező áron
gyártunk szaunát. Az Ön által megál-
modott minőségben, méretben, for-
mában építjük meg családi szaunáját.

Fork-Lift Bt.
2096 Üröm Petöfi u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, frissesség

télen-nyáron.

Iskolai szintű

Kazinczy-verseny eredményei:

3-4-osztály:
I. Bozsódi Borbála 4.b
II. Gyarmati Zsófia 4.a

Antonovits Bence 3.0.

III. Zakariás János 4.a
Szabó Márta 4. o.

5-6. osztály:
I.
II.
III.

Peltzer Dóra 6.0.
Papp Sára 6.0.
Szabó Zsófía 5. o.

7-8. osztály:
I. Lantos Piroska 7.o.
II. Zsíros Annamária 8.0.

III. Verseczi Ivett 8.0.

A pilisborosjenői
Reichel József Művelődési Ház

márciusi programja

Az állandó programok mellett márciusban is
tartalmas programok várják a Miivelődési Ház-
ba látogatókat. 'i

Március 2-án szombaton 15-17-óráig megnyit-
juk bolhapiacunkat. Várunk minden eladót, aki
megunt könyveit, ruháit, cd-it, bábjait vagy
saját maga készítette tárgyait eladásra kínálja
és várunk minden vevőt, akit érdekehiek az

effajta "antikvitások".

Március 9-én szombaton 18 órától a Kézfogó
klub kulturális estjére kerül sor.

Március 12-én kedden 18 órára a Civil Kör
hívja az áliatbarátokat.

Március 15-én pénteken 18 órától ünnepi meg-
emlékezésünket tartjuk az 1848-49-es szabad-
ságharc hőseinek tiszteletére.

Március 16-án szombaton 16 órától Német
nemzetiségi kórustalálkozó.

Meghívó

Tájékoztatót tartunk az iskolában 2002. március
12-én, kedden 18 órakor az 1. osztályosok be-
iratkozásával kapcsolatban.
Reményeink szerint két első osztályt inditunk
szeptemberben.
Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik.
Megismerkedhetnek a szülők az iskola pedagó-
giai programjával, a választott tankönyvekkel, az
alkalmazásra kerülő módszerekkel.

Szeretettel vámnk minden kedves szülőt. akinek

gyermeke 1. osztályos lesz a 2002/2003 tanév-
ben.

A beiratkozás időpontja:
2002. április 22-23. (8-16 óra között)

Tisztelettel:

Papp Józsefné
igazgató

Március 23-án szombaton 10 órától folytatjuk
Játékos Utazásunkat, amelyen most szomszé-
dolunk egy kicsit. Magyarországgal határos
népek játékait, énekeit, szokásait ismerjük
meg.

Március 23-án szombaton 16 órától Tavaszkö-

szöntő ünnepségünkre kerül sor. Néptáncosok
és színjátszók vidám délutánja, ami egy tavaszi
fáradságot űzö hatalmas táncházzal záml.

Március 31-én vasámap 20 órától levetjük a
böjt láncait és bállal köszöntjük a húsvétot. A
Locsoló bálra jegyek a (26) 336-377-es tele-
fonszámon igényelhetők.

Allandó programjaink közül kiemelnénk az
újraindult kézműves szakkört, ahol Március 5-
én Drótfigurák, drótékszerek készitése,
Március 12-én spárgakép készítés,
Március. 19-én szárazvirág dísz készítés,
Március 26-án tojásfestés a program. Mind-
egyik foglalkozás 16 órakor kezdődik.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel vá-

runk!
A Müvelődési

Ház dolgozói



A Német Kisebbségi
Önkormányzat

2001. évi beszámolója

Nehéz és szomorú évet zártunk az idén. Elnö-

künk Stampf Román betegsége, majd halála
miatt, tervezett rendezvényeinket nem tudtuk
megtartani. Tavasszal a mütétje, majusban
balesete, majd halála miatt 3 rendezvényünk
elmaradt, amit ez évben mindenképpen pótolni
szeretnénk.

Szeptember 24-én a vezetőséget újra
választottuk. Behívtuk a póttagunkat, Szegedi
Ferencet. Így Peltzer Gézáné lett az elnök,
Galambos Ferenc alelnök, Wippelhauser
Jánosné maradt pénztáros, Mayer Róbert, Sze-
gedi Ferenc képviselői tagok.
Ez évben egyik fő feladatunk volt:
a klubon kívüli nemzetiségiek bevonása a
nemzetiségi. hagyományok és rendezvények
részvételére._Ennek érdekében a kitelepítési
emlékünnepélyre 260 meghivót küldtünk ki,
nemcsak a faluban lakóknak. hanem a kör-

nyékre, vagy Pestre költözötteknek is. Szép
számmal meg is jelentek. Június 10-én a
Csobánkai Szentkútra, zarándokútra hívtuk

meg a faluban élő nemzetiségieket. Augusztus
4-én egész napos kirándulásra vittünk 45 főt
Pannonhalmára, múzeumlátogatásra, megven-
dégeltük a meghivottakat, majd Zircre látogat-
tunk.

Szeptember 3-án a Szt. Rozália kápol-
nához vonultunk gyertyás menettel, ahol volt
elnökünkért imádkoztunk, itt 51 fö vett részt.

Október 22-én nemzetiségi nyugdijas
délutánt szerveztünk, 100 meghívót küldtünk
ki, 89 személy jött el. Iskolások szerepeltek
német nyelven, és a Német Énekkar énekelt.
Fehér asztal mellett közösen énekeltünk. elbe-

szélgettünk, megvendégeltük a nyugdíjasokat,
a kisebbségi önkomiányzat pénzén.

Másik fő feladatunk volt a két oktatási
intézmény óvoda- és iskolatámogatás, mindkét
intézményben nemzetiségi oktatás folyik.
Négy nevelönek a továbbképzéséhez anyagi-
lag hozzájárultunk. 2 óvónő és 1 tanámő 3
napos ellátását fínanszíroztuk. Taskovics

Jánosné németországi továbbképzésének úti-
költségét fizettük.

Továbbiakban az elsö és nyolcadik
osztályosoknak német tankönyveket, német
szótárakat, óvodának bábfelszerelést vettünk.

A Deutschklub csobánkai, szendehelyi
és ausztriai autóbuszköltségéhez jámltunk
hozzá. Az Egyháznak a hősi emlékmű felújítá-
sához 60. 000 Ft-aljárultunk hozzá.

A Tűzoltó Egyesületet 10.000 Ft-al
támogattuk, a Németországból érkezett vendé-
gek megvendégelésére.

A faluban lévő rendezvényeken min-
den alkalommal részt vettünk, akár egyházi,
akár világiak voltak.

Peltzer Gézáné elnök

Jahresbericht über

2001 der Deutschen Minder-

heitsverwaltung in Weindorf

Wir haben ein schweres und trauriges Jahr
nach uns gelassen..Vorher wegen der Krank-
heit unseres Vorsitzendes, Roman Stampf,
dann wegen seines Todes haben wir viele un-
serer geplanten Veranstaltungen nicht ver-
wirklichen können. Im Frühling 2001 hatte er
eine Operation, im Mai einen Unfall, dann
wegen seines Todes wurden 3 geplanten Ver-
anstaltungen nicht stattgefiinden, welche wir
dieses Jahr unbedingt ersetzen möchten.

Am 24-en September wairde die Lei-
tung wieder gewáhlt. Wir haben unseren Kan-
didaten, Ferenc Szegedi dazugezogen. Zur
Vorsitzende wurde Frau Gézáné Peltzer, zum
Stellvertreter der Vorsitzende Herr Ferenc
Galambos gewáhlt, Frau Jánosné Wippelhau-
ser ist weiter die Kassierin geblieben, Herm
Róbert Mayer und Ferenc Szegedi sind Mit-
gliedem.

Eine unserer wichtigsten Aufgaben
war im Vorjahr: die Einbeziehun der Natio-
nalitáten aufier des Deutschklubs fiir die e-
meinsamen traditionellen Veranstaltun en. Im
Interesse dieses Ziels haben wir 260 Einladun-
gen zum Gedenkfest der Aussiedlung verschi-

cken, nicht nur für die Bewohner im Dorf,
sondem fíir die Ubersiedelten in der Umge-
bung oder in Budapest. Zahlreiche Leute er-
schienen. Am 10-ten Juni haben wir alle Mit-
glieder der im Dorf lebenden Nationalitaten
zur Wallfahrt nach Csobánka eingeladen. Am
4-ten August haben wir 45 Leute für eine Ta-
geswanderung nach Pannonhalma mitgenom-
men.

Nach dem Besuch des Museums und Mittag-
essen sind wir nach Zirc weitergefahren. Am
3-ten September haben wir einen Kerzen-
marsch ziir St.Rosalie Kapelle veranstaltet, wo
wir um unseren ehemaligen Vorsitzenden ge-
beten haben, es haben 51 Leute teilgenommen.
Am 22-ten Oktober haben wir einen Rentner-
nachmittag für Nationalitáten organisiert , aus
100 Eingeladenen sind 89 gekommen. Nach
dem deutschsprachigem Vortrag der Schulkin-
dem sang der Deutscher Singkreis. Mit Spei-
sen und Getránken haben wir unsere Pensio-
nisten bewirtet, dann haben wir bei weiGen
Tischen gemeinsam gesungen und geredet-
auf Kosten der Minderheitsverwaltung.

Unsere andere wichtige Aufgabe war
die Beihilfe der Kindergarten und der Grund-
schule , beide Institute halten deutsche Unter-
richt. Wir haben zur Weiterbildung fíir 4 Per-
sonen den Zuschuss geleistet. Wir haben die
Bewirtung fiir 3 Tage für 2 Kindergartnerin
und 1 Lehrerin geleistet. Wir haben die Fahr-
kosten nach Deutschland ffir Weiterbildung
von Frau Jánosné Taskovics. Weiterhin haben
wir für die erste und die achte Kiasse deutsche
Schulbücher und Wörterbücher, fiiir den Kin-
dergarten Puppen gekauft. Zu den Busfahrkos-
ten des Deutschklubs nach Csobánka, Szende-
hely, Österreich haben wir Geldmittel zur Ver-
fügung gestellt. Bei den Emeurungsarbeiten
des Ehrenmals haben wir die Kirche mit
60.000 Ft unterstützt. Die Brandschutzhelfer
haben 10.000 Ft bekommen - für das Trakta-
ment der deutschen Gáste.

An allen Veranstaltungen im Dorf
haben wir teilgenommen, ob sie kirchlich oder
weltlich waren.

Peltzer Gézáné

Figyelem!
2002. január hótól a szociális
juttatások folyósítása postai
úton történik. A tárgyhavi
segélyek összegét mindig a
következő hónap 5. napjáig
kell kézhez kapni az érintet-
teknek.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Csoport

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

Cim: 2097, Pilisborosj'enő Pf. :23
E-mail: pbjpolgarorseg@pannongsm. hu

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

65700093-10115387

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkezés, elvitelre, illetve helyben

fogyasztásra.
Ar: 350,-FÜ adag

Társas összejöveteleket,
nevnapi és

születésnapi rendezvényeket vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)

R R

Pengő Iiigatlaniroda,
ügyvétíí tözreiBÉködéssel,

Piishw@^ei>@ FŐ ut. 2.
06-26-336-593

R R
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? TOP VIDEO TÉKA
. Hetente bővülő választékkal várjuk Önöket!
. Aj ánlatunk; A pók hálój ában, Jurassic park 3 ., Kutyák és macskák
^ Pilisborosjenő Rózsa u. 2. sz. (a templomnál)
^ Nyitva: Hétfotölszombatig: 16-21-ig
^ vasámap: zárva
^ DVD kölcsönzés!
^ Telefon: 06-26-336-396
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Országgyűlési képviselői beszámoló

Dinamikusan fejlődik a térség

Interjú Dr. Frajna Imre
országgyülési képviselövel

A 2002-es választás idöswka jó al-
kalmat kinál az ele'rt eredmények, megvála-
szolatlan kérdések számbavételére, annak
végiggondolására, hogy az elmúlt idöswk
milyen váltowsokat hozott a magunk, csalá-
dunk vagy a nagyobb köwsség, a település, a
válasstókerület, az orswg swmám. Nem ne-
héz belátni, hogy boldogulásunk nagyban
fögg attól is, hogy mi történik az, ország házá-
ban, választott képviseloink mit képviselnek,
milyen döntéseket hoznak a Parlamentben. A
Pest megyei 10-es országgyűlési választóke-
rületet Dr. Frajna Imre Fideszes honatya
képviselte az elmúlt négy e'vben.

-Képviselő úr! Hogyan itéli meg a választóke-
rületfejlödését?
-Dinamikusan fejlödő térségnek látom a vá-
lasztókerületet. Az elmúlt években az itt élő
polgárok tenni akarásának, tehetségének kö-
szönhetően sokat javultak az életfeltételek, de
a jelentős kormányzati segitséggel megvaló-
sult fejlesztések, bemházások, önkormányzati,
kistérségi, megyei eröfeszitések is sokat segí-
tettek ebben. A polgárok, polgári szervezetek
és a választott testületek nagyon sok esetben
összefogva munkálkodtak, munkálkodtunk a
térséget otthonukul választók életminőségének
javításán. Fontos megemlékeznünk arról az
egész országot, s benne a választókerületet is
megmozgató eseménysorozatról, ami a Ma-
gyar Millennium megünneplését kíséne. Meg-
ítélésem szerint a millennium kapcsán a kö-
zösségek által együtt létrehozott értékek méltó
emléket állítanak államiságunknak.
-A térségben élök swma folyamatosan emel-
kedik. Ennek pozitív hatásai mellett az Ön
tapasztalata szerínt vannak-e más vonatkow-
sai?
-A lélekszám emelkedése visszaigazolása an-
nak, hogy jó úton járunk, hiszen az emberek
azt látják, érdemes Pest megyének ebben a
térségében letelepedniük. Kétségtelenül igaz
az is, hogy ez a folyamat feladatokat ad, kér-
déseket vet fel és erősíti az elöző időszakok-

ban elkövetett hibák okozta problémákat is.
Ezek közül talán a legfontosabbak a térség
fejlesztésével, a közlekedéssel, úthálózattal,
kömyezetvedelemmel, közbiztonsággal kap-

AHeIyi
tfaoltófe

telefbiaszániai

C6-30-3-464-fll
(KoiriósTftw

para&ssno. k)

06-30-9-327-097
( Kiiesera Lászlé dBÖk)

csolatos kérdések. Az érintett polgárokkal,
szervezetekkel párbeszédben, véleményükre,
igényeikre, elvárásaikra figyelemmel keres-
tünk válaszokat ezekre a kérdésekre. A térség
gazdaságának fejlesztésénél például elsődleges
szempont a munkahelyteremtés, kömyezetba-
rát technológiák alkalmazása, a kömyezetvé-
delmi szempontok következetes érvényesítése.
Ehhez a most készülö agglomerációs törvény
is alapot, segítséget adhat. Nagyon fontos fel-
adat a közlekedési terhelésből adódó kömye-
zeti és mentális ártalmak csökkentése. Ebben a

témában is jelentős eredményekről adhatok
számot. Több településen került sor utak építé-
sére kormányzati, megyei segítséggel. de a
legnagyobb eredmény mégis az, hogy elkez-
dődnek a 10-es út építési munkálatai. A vasúti
közlekedés fejlesztésére és a 10-es utat az Ml
autópályával összekötő út épitése is fontos
feladat.
-Mi a helyzet a közbktonsággal?
-Az önkormányzatokkal összefogva dolgoz-
tunk azon, hogy a térségben rendőrkapitány-
ság működjön, számottevőbb, űtőképesebb
rendőri erő vigyázza az itt élők személyi és
vagyonbiztonságát, ezáltal erösödjön a polgá-
rok biztonságérzete. Az önszerveződö csopor-
toknak, önkéntes tűzoltó-egyesületeknek, pol-
gárörségeknek nagy szerepűk van ebben. Mű-
ködésüket jelentős mértékben segíti a megyei
és önkormányzati forrásokból biztosított támo-
gatás.
-A listán választott parlamenti képviselönek
talán könnyebb a dolga, hiszen nem kell köz-
vetlenül is számot adnia az őt megválasztók-
nak. Koncentrálhat a pártpolitíkai szempon-
tokra. Az egyéni képviselo munkájában vi-
swnt lehetnek olyan helyzetek, amikor az
orswgos politíka és a választókerület polgá-
rainak érdekei nem teljesen esnek egybe. Ez
a rendelkezésre álló véges források elosztásá-
nál jelenthet problémát. Hogyan éli meg ew-
ket a konfliktusokat?
-A listás és az egyéni képviselö jogállása kö-
zött nincsen különbség. Az, hogy a választók
közvetlen akaratából kerültem a parlamentbe,
nagy megtiszteltetés és fokozott felelősséget
jelent számomra. Es hogy a helyi igényeket
hogyan lehet összeegyeztetni országos célok-
kal? A magam munkajában nem éreztem ezt
konfliktusnak. Tennészetesen mérlegelni kell,
mert az elosztható források a magyar gazdaság
imponáló teljesitménynöveke4ésének ellenére
is kisebbek a jogos igényeknét. Az évtizedes
lemaradásokat nem lehet egyik napról a má-
sikra pótolni. A polgári kormány időszakában
meghozott intézkedések, elinditott folyamatok

Konténeres

szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

az ország lakosságának, ezen felül a Pest 10-es
választókerületben élőknek is pozitív változá-
sokat hoztak. Gondoljunk csak a gazdaság
teljesítményének növekedésére, a lakáshoz
jutás feltételeinek változására, a tandijak és a
diákhitel kérdésére vagy a nyugdíjak értéké-
nek növekedésére, de hosszan sorolhatnám.

Ilyen jellegű konfliktusok tehát nem voltak a
képviselői munkámban, ezért meggyőződéssel
szavaztam a konnányzati elöerjesztésekre, a
kormánypárti oldalról érkezett javaslatokra,
hiszen azok meggyöződésem szerint az itt élök
érdekeit is szolgálták.
-Az országos politíka, a kisebb, nagyobb tér-
ségeket érintö kérdések meüett mégis saját
boldogulásuk, a saját közosségükkel, telepü-
le'sükön történtek foglalkoztatják leginkább
az embereket. Beszéljünk Pilisborosjenőrol!
-A pilisborosjenöi polgárok számos alkalom-
mal kerestek meg egyéni problémáikkal, köz-
érdekű felvetéseikkel. Az egyéni választókerü-
letben mandátumot szerzett országgyűlési kép-
viselőnek az az egyik legfontosabb feladata,
hogy segítséget adjon a hozzá fordulók problé-
majának megoldásában. Igyekeztem eleget
tenni ennek a követelménynek. Pilisborosjenö
esetében példaértékűnek tartom, hogy a civil
szervezetek munkájuk során igénybe veszik,
kihasználják a különböző pályázatok nyújtotta
lehetőségeket. Említésre méltó többek között a
pilisborosjenői polgárörség, mely több alka-
lommal is sikeresen pályázott a megyei önkor-
mányzat által szétosztott fon-ásokra. Az inf-
rastruktúra fejlesztés említésre méltó eredmé-
nye a szennyvíztisztitó telep és a csatomaháló-
zat kiépítése, mely minisztériumi és területfej-
lesztési támogatások segítségével és természe-
tesen a településjelentős önerejével valósulha-
tott meg.

-A 2002-es országgyűlési választásokon isme't
ön a Fidesz Magyar polgári Párt és az MDF
közös jelöltje, melyet a Magyar Keres^tényde-
mokrata Swvetség is támogat. Milyen célok-
kal, elképzelésekkel indul?
- Az eddig elvégzett munka eredményei remé-
nyeim szerint már érzékelhetök. Meggyőződé-
sem szerint helyes irányban indultunk el. A
megkezdett munkát folytatni kell. A térségröl
alkotott képem egy olyan térség képe, ahola
polgárok és közösségeik megtalálják boldogu-
lásukat, egészséges, biztonságos, igényeiknek,
elvárásaiknak mindenben megfelelö kömye-
zetben valósíthatják meg céljaikat. Kész va-
gyok arra, hogy a választók bizalmából foly-
tassam ezt a munkát, legjobb tudásom szerint
képviseljem az itt élők érdekeit.

ÁRPA -BÚZA - ZAB -
KUKORICA

iLLAC
Az Uröm és

Budakalász közötti
öszibarackosban, a
Shaffer Tanyán.

T: 06-26-342-106
06-20-9350-768

............................



Orvosi űgyeleti beosztás

Kedves Olvasóink!
Sajnos technikai okokból az orvosi ügyeletí beosztás
lapzártánkig nem érkezett meg szerkesztőségünkhöz. Ke'rjük
swkség esetén az orvosi rendelőkben vagy a közőlt
telefonszámokon az orvosoktól szíveskedjenek érdeklődni.

A szerk.

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
SchraufLászló

Pilisborosjenő, Iskolau. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Dr. líovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter
Dr. Borsi ZsóHa

Üröm. Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Oröm, Kevély u. 2091/11.
Pbj. Rákóczi u. 18.

351-410
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Éjszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
Í4°°-től
-, hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfotöl csütörtöki a sürgőssé i ellátást biztositják

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

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

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Orömrend.) 350-733
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend. ) 350-224

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

Kevélygáz Bt. és
Épületgépészeti Betéti

Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi futőberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás,
vizellátás, csatomázás, külső csatomabekö-
tések tervezése és a kivitelezés megszerve-
zése, hatósági eljárasok ügyintézése, enge-
délyek beszeizése. Anyagkivonatok és
költségvetések készitése. Gázkészülék
javitás és szerelés.

ÁMatéIetíR! l>olt
vátja vásárléit Pflisbarosjeaőa

a Fő ét 47-ben, a Tenftploin u. sMkán
lévő buszmegállónál.

Nyltro tartás:
hétffitől péntekig 73°-t6l 12-ig

iBetve N-tfit 18-ig,
szorofaaíw ?3n-t61 i2-ig.

KÖZKÍVÁNATRA MÁRCIUSBAN IS
A SUZUKI RÓMAINÁL!

(Nagy sikerii akciónk tovább folytatódik!)
-O % vagy 10% előleg
-vagy pl. Swift 1.0 GL: 19.000,- Ttíhó +Casco-mentesség!
-vagypl. Swift 1.3 GLX 32. 123,- Ffhó 60 hónapra ( és 6 hónap ajándékba!)

Új Swift 1.3 Sport V .sok extrával, 1.9 5.000 Ft-ért!

ÓRIÁSI használt autó V ÁSÁR!

Megkimélt állapotú, használt Suzukik, kedvező hitelfeltételekkel!
(Amig a készlet tart!)

PL.: '94-es Swift 14.302,- ft/hó + Casco-mentesség!
1-2 éves Suzukik nagyonjó áron, már 1.200.000 Ft-tól!

E hónapban minden vásárlónk meglepetést kap!
A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!
www .suzukibarta.hu, www .autodata.hu www.vezess.hu

1 -Teljes körü szervizszolgáltatás
-Zöldkártya
-Karosszéria és biztositási munkák

Bp. III, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út)
Tel. : 240-4444 (Szalon)
436- 7920 (Szerviz)
Ny.:H-P:8-18, Szo-V:9-13

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 Uröm Templom tér l. (voltJúlius Meinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-ig szombat: 9-11-ig

Teljeskörü biztositási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések ügyin-
tézése a nyitvatartási idön belül, akár az Ön lakásán, vagy telephe-
lyén.

Mohos Gyorgy telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

engő olt
Iskola és irodaszerek, nyom-
tatványok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÚJ JÁTÉK: A
LUXOR!

hírlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement. mész.

Ömlesztett anyagok:
homok, sóder, termőfold. stb.

GÁZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtől - péntekig 7-17-ig

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

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás kül-
földieknek is, számitógépes adatfeldolgozás, érték-

becslés, ügyvédi közremüködés.
Elsősorban Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász terüle-

tén lévö ingatlanok közvetltése.
Tel/Fax: 06-26-336-504;

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

szombat: 10-14
ügyvezetö igazgató: Kerényi István

ÜGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Oaray Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ugyvédi Kamara tagja

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

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

Bejelentkezni lehet:
hétköznap 11-19 között a

336-504-es telefonon

< >

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti biztosítások

kötése

(jövedelem igazolás nélkül),
egészségügyi, nyugdij és

lakásbiztosítás,
gk. biztosítás ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenöi polgámiesteri
hivatalban.

Süveges Lászlóné

AB-AEGON területi
képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

fw^wW^^^v^v^^^^^^v^í^<^í^<W^^rW<tW:f^-f< ^YVSTyt F^^VÍF^W^

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typografia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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Pilisborosjenő Német Kisebbségi Onkormanvzat

MEGHÍVÓ
mcgemlékező koszorúzasra és szcntmisere.

Pilisborosjenő történetének legsötétebb korszakában 1946. ápri-
lis 17-én és május 2-án a német lakosság 85 %-át marhavago-
nokba kényszeritve, családokat, barátokat egymástól elszakitva
kitclepítették Németországa.
56 év távlatából a Német Kisebbsé ' Onkormányzat e traeikus

esemónyre emlékezve meghívja Oiit és Kedves Családját

2002. április 27-én szombaton 16 órakor

a Reichel JózsefMűvelődési Ház elött lóvö emlékoszlop meg-
koszorúzására és az azt követő német nyelvü engesztelő szent-
misére a Római K-atolikus Templomba.

2002. április

Deutsche Minderha itsselbstverwaltung Weindorf

EINLADUNG
zur Kranzniederlegung mit Gedenkgottesdienst.

Zu den düstersten Epochcn der Geschichte von Weindorfzáhlt
die Vertreibung von 85 % seiner deutschstámmigen Bewohner
am 27. April und am 2. Mai 1946. Ohne Rücksicht aufBanden
der Familien und der Frcunde wurde dieser Teil der Bevölke-

rung nach Deutschland ausgesiedelt. In Erinnerung an jene tra-
gischcn Ereignissc vor 56 Jahren ládt die Selbstverwaltung der
Deutschen Minderheit von WeindorfSie und Ihre Familie am

Samstag, dem 27. April 2002. um 16 Uhr

zu einer Kranzniederlegung an der Gedenktafel vor dem Josef
Reichel Kulturhaus und im Anschluss daran zu einem Sühnegot-
tesdienst in deutscher Sprache ein.

Eboltás

Pilisborosjenőn az ebek veszettség elle-
ni K.ÖTELEZÖ védöoltása az alábbi
idöpontokban lesz:

Föoltás:
2002. április 15 8-lü óráig
(Polgármesteri Hivatal)
Külterület:

2()02. április 15. 13-14 óráig (Kd,. za Já-
nos háza Béc.si út 3ő.)
Pótoltás:

2002. április 22. 8-9 óráig
(Polgármesteri Hivatal)
Az oltás díja: 1. 000, -Ft/eb

Dr. Molnár Attila állatorvos

Dr. Hegedűsnés SchmidtAgnesjegyzö

Kedves Pilisborosjenői
Polgárok!

Ebben az évben esedékes a

négyévenkénti országos vá-
lasztás, melyen eldönthetjük,
hogy milyen legyen sorsunk
a következö négy esztendö-
bcn. Eízért önmagával szem-
beni kötelessége mindenki-
nek, hogy a választásokon
részt vcgyen:

Aprilis 7. első forduló
Aprilis 21. második forduló

(1. és 2. körzet Müv.ház.
3. körzet Bécsi út)

Kedves idös barátaink!

Szomorúan értesítjük Önöket, hogy a
Karitász Csoportot Sikos Antal plébános úr
feloszlatta, és ezért a hagyományos május
1-ei kirándulás elmarad.

Volt Karitász Csoport

A CIVIL KÖR
következő összejövetele
2002. április 9-én
kedden este 6 órakor

lesz a Müvelődési házban. Baráti beszélge-
tésre jövünk össze, előre megjelölt téma
nélkül. További tevékenységünk céljait is
szeretnénk megbeszélni. Falunk minden
érdeklődö lakóját örömmel várjuk.

CIVILKÖR

A tartalomból

Önkormányzati rendeletek
(2-3. oldal)
Egyházi hírek ( 5. oldal)
Felhívások

Közlemények

.afr A tartalomból

Orvosi felhivás (4. oldal)
A Müvelödési Ház programjai
(5. oldal)
Álláshirdetések ( 5. oldal)
Orvosi ügyeleti beosztás (6. oldal)



Pilisborosjenö Onkormányzat
1/2002. (IV. 5.) számú

önkormányzati rendelete
az önkormányzat

2002. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az ál-
lamháztartás működési rendjéről szóló, több-
ször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény

alapján, valamint az államháztartás működési
rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30. ) Korm.
rendelet alapján a 2002. évi költségvetésről
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya

l.§
A rendelet hatálya a ké viselö-testületre és
annak szerveire. a polgármesteri hivatal és az
önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§
A polgármesteri hivatal költségvetésében
szereplö szakfeladatok az 1. számú melléklet
szerinti felsorolásban külön-külön címet al-
kotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása
3.§

A képviselö-testület a polgarmesten hivatal
és az intézmények 2002. évi költségvetését
643.204 eFt bevétellel és kiadással állapitja
meg.

Az önkormányzat bevételei
4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg
forrásonként a 2. számú mellékletben megál-
lapítottak szerint alakul.

4/a.§
A 4. §-ban megállapított bevételeket forrá-
sonként a 2/a számú melléklet tartalmazza.

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül az
intézmények szakfeladatonkénti bevóteleit az
1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai
6.§

A képviselő-testület a 2002. évi költségvetési
kiadásokat címenként és kiemelt előirányza-
tonként a 3. számú melléklet szerint állapítja
meg.

7.§
Az önállóan gazdálkodó általános iskola költ-
ségvetési támogatását a képviselő-testület
havi 1/12 szerinti ütemezésben biztositja.
Ettöl eltémi csak a testület engedélyével le-
het.

8.§
A képviselő-testület a bemházási, felújítási
előiránvzatok címenként és célonként történö
felosztását a 4. számú melléklet szerint hatá-

AIapilletmény és létszám
meghatározása

10. §
A köztisztviselők alapilletményét a képvise-
lő-testület 33.000 Ft-ban állapítja 2002. janu-
ár 1. napjától.

11. §
Pilisborosjenő község önkormányzat a köz-
tisztviselök létszámát az ügyrendben megha-
tározottak szerint állapítja meg, az intézmé-
nyekben dolgozó közalkalmazottak létszámát
az Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Mű-
ködesi Szabályzatban meghatározottak sze-
rint biztosítja.

Altalános tartalék

12. §
A kép\iselö-testület az önkormányzat általá-
nos tartalékát 12. 905 eFt összegben hagyja
jöva.

13. §
A rendelet 2002. április 5. napján lép életbe,
rendelkezéseit azonban 2002. január 1. nap-
jától keli alkalmazni. A rendelet kihirdetésé-
rol ajegyzo gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
polgármester Jegyző

tásonként külön-külön kell megállapíta-
ni.

(3) Ha adott költségvetési évre a képviselő-
testület

a/ juttatásokra előirányzatot nem állapí-
tott meg, vagy
b/ a juttatásokra megállapított keretösz-
szeg a kiadásokat nem fedezi
a jegyző pótelőirányzat kéréssel fordul-
hat a képviselö-testület felé. A képvise-
lö-testület a hatályos rendelkezések.
illetve a helyi rendeletben szabályozot-
tak alapján a költségvetési rendeletet
módosítja.

(1) A jegyzö felelős e rendeletben szabályo-
zott juttatások fedezetéül szolgáló
a/ elöirányzatok költségvetési rendelet-
tervezetben való megalapozott, reális
igényekhez igazodó szerepeltetéséért
valamint

b/ a jóváhagyott előirányzatok e rende-
letben szabályozottak szerinti felhasz-
nálásáért;

(1) Az egyes juttatásokról évenként elkülö-
nített nvilvántartást kell vezetni.

A jegyző feladata a juttatásokkal és támoga-
tásokkal kapcsolatban

Pilisborosjenő Község Onkormányzat
2/2002. (IV. 5.) sz.

önkormányzati rendelete
a köztisztviselők szociálisjóléti, kulturális,
egészségügyijuttatásairól, valamint szociális

és kegyeleti támogatásairól

Pilisborosjenö Község Onkonnányzat K-épvi-
selő-testülete a köztisztviselök jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény'továbbiakban
K.ty./ 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
a kovetkező reiidűletet alkotja a köztisztvise-
lők szociális, jóléti, kultiirális. egeszsógügyi
juttatásairól, valamint szociális és kegycleti
támogatásairól:

A rcndelet hatálya

l.§

O ) A rendelet hatálya kiterjed a Polgármes-
teri Hivatalban /továbbiakban hivatal/

teljes és részmunkaidöben foglalkozta-
tott köztisztviselőire.

(2) A rendeletben meghatározott juttatások
és támogatások a nem teljes munkaidő-
ben foglalkoztatott köztisztviselőket
munkaidő-arányosan illetik meg.

3.§

(1) A jegyző köteles intézkedni
A/ ajuttatások és támogatások körültekintő
felhasználásának biztosításáról;

b/ az egyes juttatásakra való jogosultság
megállapitásáról;

c/ az egyes megitélt juttatások folyósítá-
sáról és nyilvántartásáról.

(1) A jegyzö köteles a rendelet 4 § (4) be-
kezdés, 6 § (5) és (6) bekezdés, 7.§ (3)
bckezdéscben meghatározott juttatások
ós támogatások
a/ inértékét;
b/ feltctelcit;

c/ az elbirálás és az elszámolás rendjét;
(l/ valamint a visszatórités szabályait
megállapitani.

Juttatások és támogatások

4.§

Utazási költségtérítés

(I) A közigazgatási határon kívülről történő
munkába járás esetén a köztisztviselő, a
munkábajáráshoz szükséges helyi közle-
kedési bérlet díjának 80 %-árajogosult.

rozza meg. (2) A bérlet - tárgyhó végén történö - leadá-
9. § 2. § sa kötelező.

A képviselő-testület az önkormányzati költ- (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott (3) Az űgyintézés gyorsítása és hatékonyab-
ségvetés terhére történő támogatások, pénz- évben kifizethető keretösszegeket a bá tétele érdekében a köztiszfviselőnek a
eszközök átadásainak bemutatását alcímek képviselő-testület a költségvetési rende- munkáltatói jogkör gyakorlója ía/'á^ép-
szerint az 5. számú mellék szerint határozza letében állapitja meg. kocsi hivatalos célú használatát ingedé-
meg. (2 > A keretet juttatásonként, illetve támoga- lyezheti.

A juttatások és a támogatások fedezete

2.§

5.§

Illetményelőleg

(1) A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjai
enyhítése céljából illetményelőleg felvé-
telére jogosult, évente egy alkalommal.

(2) Az illetményelöleg iránti kérelmet a
jegyzőbíráljael.

(3) Az illetményelőleg összege a mindenko-
ri illetményalap kétszerese.

(4) Az illetményelőleg kamatmentes, mely
összeg - havonként egyenlő részletek-
ben történő - visszafízetésének idötarta-
ma; 6 hónap.

(5) A tartósan távollévö köztisztviselö illet-

ményelőlegben nem részesíthetö.'

6.§

A köztisztviselő képxése, továbbkcpzése,
nyelvtanulási támogatása

(1) A köztisztviselö számára kötelezően
előírt közigazgatási alap- és szak\izsga
sikeres megszerzése érdekében fízetett
szabadság igénybevételére jogosult.

(2) A tanulmányi szabadságot a vizsga elött
maximum 30 nappal előbb veheti
igénybe a köztisztviselö.

(3) A tanulmányi szabadság mértéke:
a-' alapvizsga esetén: 3 nap
b/ szakvizsga esetén: 5 nap

(1) A köztisztviselő jogosult az elömenetel-
hez, és köteles a központilag vagy a
közigazgatási szerv által előírt képzés-
ben, továbbképzésben vagy átképzés-
ben - ideértve a közigazgatási vezető-
képzést is - részt vermi. /Ktv. 33. §. (l)/

(2) Az iskolarendszerü továbbképzés költsé-
geit a közigazgatási szervek saját költ-
ségvetésükböl fedezik /Ktv. 33. §(3)./

(3) A köztisxtviselö nyelvtanulási támoga-
táshan is rószesithető. mely az angol, a
nómet és a francia nyelvekre vonatko-
zik. A nyelvtanulási támogatás szabá-
lyait a miinkállató és a munkavállaló
közötti mcgállapodásban kell szabá-
lyozni.

8.§

Köztisztviselő munkájának lismerése

(1) A köztisztviselö az adott közszolgálati
feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve
feladatainak hosszabb idön áttörténő

eredményes végzéséért a következő elis-
merésekben részesíthető:

(a) pénz- vagy tárgyjutalom;
(b) hazai agy külföldi jutalomüdülés;
(c) a miniszter által adományozott,

névre szóló emléktárgy>
(d) a miniszter által alapított kitüntető

cím, díj, plakett, oklevél, emléklap
stb.

(e) kitüntetés. /Ktv. 49/N. § /

(1) Az elismerések irásban történő doku-

mentálása a munkáltató jogkör gyakor-
ló kötelességc és feladata.

9.§

'l'emetési segély

(1) Az elhunyt köztisztviselőt a hivatali
szerv vezetője a közszolgálat halottjává nyil-
vánithatja. ./Ktv. 49/M. §/
(2) A köztisztviselő munkáltatója a közszol-
gálat halottjává nyilvánított személy temetési
költségeit egészben átvállalja.
(3) A köztisztviselőnek közeli hozzátartozó-
ja halál esetén - kérelmére - temetési segély
adható.

(4) A temetési segély összege a mindenkori
helyi szociális rendeletben megállapított ösz-
szeg.
(5) A temetési segély kifizetését a munkál-
tató jogkör gyakorlója engedélyezi. A mun-
káltatói jogkör gyakorlójához benyújtott ké-
relemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi
kivonat másolatát.

Pilisborosjenő község Önkormányzat
3/2002. (IV. 5.) számú

önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásáról,

költségtérítéséről

Pilisborosjenő község Önkormányzat Képvi-
selő-testűlete a helyi önkormányzatokról szó-
ló, többszörösen módosított LXV. törvény
20. § (2) bekezdésében, valamint a polgár-
mesteri tisztség ellátásának egyes kérdéséröl
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjá-
ról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján az
alábbi rendeletet alkotja

l.§

(l)Az önkomianyzati kcpviselő hjvi
tisztelet dija a polgármester részere
megállapított tiszteletdij 20,3 %-a
(továbbiakban alapdíj) (21. 100 Ft/hó);

(2) A bizotlság elnökcnck tiszteletdíja az
alapdyon felül - több tisztség, bizott-
sági tagság csetén is - az alapdíj 56.4
%-kal növelt összegc (33. 000 Ft/hó);

(3) A kisebbségi önkormányzat elnöké-
nek tiszteletdíja az alapdíjon felül, az
alapdíj 56, 4 %-kal növelt összege
(33. 000. Ft/hó);

(4) A kisebbségi önkormányzat képviselő
tagjainak tíszteletdija (kivéve a ki-
sebbségi önkormányzat elnökét, a
község képviselő-testületének képvi-
selö tagjait) az alapdíj 43,6 %-a
(9. 200 Ft/hó);

2.§

10. §

Záró rendelkezések

7.§

Költségtérítés

(1) A köztisztviselő munkavégzése során
fclmerült - szükséges és indokolt költ-
ségeit meg kell téríteni.

(2) A költségtérítés elszámolását a jeg\'ző
igazolja. A kérelemhez csatolni kell a
felmerült költségeket igazoló iratokat.
/buszjegy, metrójegy stb./

(3) A köztisztviselő saját tulajdonát képező
berendezés, eszköz, felszerelés használa-
táért téritési díj vagy átalánydij fízeten-
dő, külön megállapodás szerint.

A képviselő-testület a képviselőt és a bizott-
ság nem képviselő-testületi tagját természet-
beni juttatásban részesíti az önkormányzat
közigazgatási területén a tömegközlekedési
eszközök igénybevételére jogosító utazási
bérlettel. amely a képviselő választása szerint
penzben is kitízcthető.
A természc'tbeni juttatás mértéke:

. képviselök eseién 11. 7IOFt/h6:
(1) A rendelet 2002. március 05. napján lép . hizottsáK külsős taffjai esetén

életbe, rendelkezéseit azonban 2002. 9. K50. -Ft/hó:
január 01. napjától kell alkalma^ni

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejii-
leg hatályát veszti a Pitisborosjenő Ön- 3^
koiTnányzat Polgármestcri tlivalala köz-

tisztviselöi, közsxolgálati jogviszonya- A rendelet 2002. április 5-én lép hatályba,
nak egycs kórdeseiról szóló 7/1993. / rendelkezóscil 2002Január 1-tőfkell alkal-
VI. 18. / szamú hclyi rendelct, valamint a mazni. A rendelet kilurdetóséről a jegyzö
Pilisborosjenő Önkomiány^at Képvise- goncloskodik.
lö-testületónek a köztisztviselők jogvi-
szonyának egyes kérdéscirö) szoló ren- 4
delet modositásáról szóli' 9/1993.

IX. 15.,̂ sz. helyirendelete. A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a
(3) /\ rendelet kihii-dctóserő' a jegyzö gon- kepviselők tiszteletdíjáról és egyeb juttatásai-

doskodik. rol s/.óló 6/2001. (IV. 5.) számú helyi rende-
let hatályát veszti.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
polgármester jegyző

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
polgármester jegyzö



A Római Katolikus Egyházközség 2002. április havi hírei

Ima'izándék: .4 családok fontos-

sá.Kanak ehsmerése az élet bölcső-

jeként, a hit és az értékek iskolája-

ként.

01. Húsvét hétfő

A tavasz érkezésével szinte minden meg-
újul. A napsugár szelid, meleg simogatása
örömre hangol minden élőlényt. Ezt tette
az elsö húsvét is az embenséggel. Ma is,

az erötlenbe eröt önt, beteget gyógyít, hi-
tet szilárdit. az életet remónnyel tölti el.
Kövessük szavát. hittel. szeretettel kérjük
órtünk megtestesült feltámadt Jézusunkat

a nagy tudós Aquinói Szent Tamással:

"Add, tiogy cgyrejobban hinni tudjalak,
Tebenned reinéljek, Tóged vágyjalak."
FIa ez vezérel minket is, nem hiába jött

közónk a mi megváltó Józusunk.

07. Húsvét 2. Vasárnapja.

08. Hétfő Urunk születésének híre

(Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Föünnep, inárcius 25. Nagyhétre esett.

14. Húsvét 3. Vasárnapja.
A csend. Egy klauzúrás baráthoz elnient

valaki és megkérdezte töle:

- Mire tanitott meg lóged óletviteled
csendje?

A szerzetes éppcn vizet meritett a kútbó 1

es azt válaszolla látogatójának:
Nézz le ebbe a kútba! Mit-látsz? A7

ember belenózett:

- Nem látok seminit! Kis idö múlva. inia-

latt teljesen inozdulatlan maradt, a barát

ujra megkérte látogatóját: - Most nézz le!
Mit látsz a kútban?

Az ember engedelmeskedett és azt felelte:
- Most saját magamat látom:' tükrözödöm

a vizben !

A szerzetes akkor igy szólt: Látod, ami-

kor beleeresztem a vödröt, a víz mozgás-

ba jön, felülete hullámzik. Most ellenben

nyugodt. Ez a csend megtapasztalása : az
ember a csendben magára ismer.

21. Húsvét 4. Vasárnapja.

27. Sxombat. Kitelepítcsi emlékmise.

28. Húsvét 5. Vasárnapja.
Nem azért kutatok. hogy liinni ludjak. ha-
nem éppen mert hi.szek. azért kutatok

Arcodat keresem. IJram IsteneiTi. Tanits

engem, mikeppeii kere.sselek. es hol talál-

lak! Te alkottál Urain. és ujja alkottál:
ami betuiem jó, az mind tetölcd van.

Mégsem ismerlek még igazán. Képedre
és hasonlatosságodra alkottál! hogy képes
legyek rád gondolni és teged szeretni.
Ontsd szivünkbe a szeretetet: azt a szere-

tetet, mely hozzánk való szeretetedből

forrásozik hadd tudjunk niásokat úgy
szeretni, mint te miiiket!

/ Szent Anzelm./

Figyelem!
Dr. Kovács György háziorvos értesíti a hozzátartozó betegeket,
hogy akik 2001-2002-es év folyamán nem jelentek meg orvosi
vizsgálaton, azok a népjóléti minisztériumi rendelet előírásainak
megfelelöen állapot felmérésen szíveskedjenek megjelenni a
pilisborosjenői felnött háziorvosi rendelőben. ( A rendelet az egész-
séges lakosokra is vonatkozik!)
Cím: Pilisborosjenő Fő út. 18.) Felnőtt rendelő

t.

Rendelési idő:
Hétfö: 14-18-ig
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 153°-19-ig
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek:8-ll-ig

Esctleges időpont egyeztetés: a 06-26-336-308-as telefonszámon. j
Í

Felhívás focira! S
Felhívjuk a lurkó csoport tagjait, hogy 2002. április 8-án hctfun 16.00 a>

órakor kexdődnek az edzések!

Minden 6-10 év közötti focizni szerető lurkót várunk!
Labdarúgó Szakosztály

Snltész András edző

ladó
Két darab újra líárpitozott, ágynemü tartós, a gy^mek

növekedéséflek megfelelöen állítható ifiusági heverR eladé.
06-30-408-2874

Nemzetközi
Eredetiségvizsgáló Hálózat

THG
Trans Holding Group

Eredetiségvizsgálat (Áprilisban 10 %
kcdvczmény!)
Credit-Expo gépjármű hitclügyintézcs
Képcs Autó-Expo hirdetésfclvétel
Casco- gépjármu fclelősségbiztosítás
Atírás ügyintézés 24 óra alatt

2011 Budakalász, Damjanich u. 29.
Tel. : 06-26-341-514

onténeres törmelék

és folyóáru szállítás
4 m3 - 6 m3- 8 m3 -es, ajtós

konténerekkel, kedvező áron!

aut Kft.
06-20-390-47-28

A pilisborosjenöi
Reichel Józscf

Művelödési Ház

áprilisi programja

Az állandó programok mellett áprilishan
is tartalmas prugramok várják a Müvelő
dési Házbu látogutókat.

Aprilis 6-án szombaton 18 órától a Kéz-
tbgó klub kulturális cstjóre kerül sor.
Aprilis 12-én pénteken Borverseny
Aprilis 13-án Boros bál
Aprilis 14-én 14 órától: Borfesztivál
Aprilis 2ü-án sxombaton 10 órától foly-
tatjuk Játékos Utaxásuiikat amely most a

Föld napjajegyében zajlik és a kömyezet-
védelemmel és a természettel ismerke-
dünk.

Aprilis 27-én szombaton 16 órától A
kitelepítési emléknap a Német nenizeti-
ségi önkormányzat rendezésében törté-
nik

Részletes és bővebb információk a nagy
plakátokon és az alábbi tclcfonszá-
mokon: 336-377;536-057;
E-mail: rcichel(tí)axelero. hu

Minden kedves érdeklődöt sok szeretettel
vánink!

A Müvelödési Ház dolgozói

Tűzgyújtási tílalom!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye (Kivonat)

A mcgszaporodott avar, nád és egyéb, a környezetet pusztitó tűzesctck miatt az erdök-
töl, az erdős, fás területtöl számitott 200 méteren belül bámiely célú tüzgyújtás tilos!
Egyéb helyeken még a tüzgyujtás elött gondoskodni kell a tüz továbbterjedését meg-
akadályozó eszközökröl. Tüzgyújtáskor fígyelembe kell venni az idöjárást. szeles idö-
ben nem szabad hozzákezdeni a tűzgyújtáshoz, mivel az felkavarja az égő anyagot, és
a tüz továbbterjedhet. A tüzet nem szabad magára hagyni és égetés után vízzel vagy
földdel gondosan el kell oltani

Szauna
Egyedi igények szerint kedvezö áron
gyártunk szaunát. Az Ön által megál-
modott minőségben, méretben, for-
mában építjük meg családi szaunáját.

Fork-Lift Bt.
2096 Üröm Petőfí u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, frissesség

télen-nyáron.

A Helyi
tűzoltók

telefonszámai

06-30-3-464-911
(Kamtós Tibor parancsnok)

06-30-9-327-097
( Kuesera László etoök)

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János
2097 Pilisbürosjenö

Pataku. 13.
06-26-336-218

06-30-992-6661

A pilisborosjenoi
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

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

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

Számlaszám:
65700093-10115387

EL ü Aramvonal
Lakossági ügyek (hclyi larifával hivható);

06-40-38-38-38

ALLAS
Pilisborosjenö Község Önkonnányzat

jegyzöje felvctclt hirdct
gépírói és/vagy adatrogzítői munkakör

betöltésérc.

Az állás - megbizási szerződós formájá-
ban - azonnal betölthctö!

Bérezés megegyczés szerint!
Jelentkezni lehet:

Dr. Hcgedűsné Schniidt Agnesjegyzőnél
OA-26-336-028

Állás
A pilisborosjenői postára

kézbesítőt felveszünk!

Erdeklődni lehet:
A postán és a 06-26-336-320

telefonszámon.

Xonténeres

szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

züsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkczcs, elvitelre, illetve helyben

fogyasztásra.
Ar: 350,-Ft/ adag

Társas összejöveteleket,
nevnapies

születésnapi rendezv'ényekct vállalunk, 30 főig.
Nyitva: 12-21-ig

Telefon: 336-500
Cíni:

Pilisborosjenő Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)

R .. . . . . .. 4 .

Pengö Ingatlaniroda,
Ugyvédi közreműködéssel,

Pitósborosjenö Fő út. 2.
06-26-336-593

R

5

TOP VIDEO TÉKA
Hetente bővülő választékkal várjuk Önöket!

Ajánlatunk: Horrora akadva 2., A.I. mesterséges értelem,
l4alálos iramban, A neveletlen hercegno,

Pilisborosjenő Rózsa u. 2. sz. (a templomnál)
Nyitva: Hétfőtöl szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva

DVD kölcsönzés!

^ Telefon: 06-26-336-396
................ .... i "4>^



Orvosi ügyeleti beosztás

/. Dr.
2. Dr.
.<. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
rt. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.
/ftDr.
//. Dr.
l2. Dr.

Borsi Zsófia
Csúcs Orsolva

Borsi Zsófia
Borsi Zsófía

Csúcs Orsoiya
Csúcs Orsolya
C'súcs Orsülya
Kovács Levente

Borsi Zsnfia

Feher Eszter

Fehér Eszter

Kovács L. evente

13. Dr.
l4. Dr.
15. Dr.
/6. Dr.
/7. Dr.
IS.Dr.
79. Dr.
MDr.
21. Dr.
22. Ur.
23. ÖT.
24. Dr.

Kovacs I.evente

Kovács Levente

Kovács l.. evcnte

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

K.ovács Levente

Csúcs Orsolya
Feher Eszter

25. Dr F . hér bszter
26. Or. Borsi Zsófia

27Ur. Borsi7sófia
28. Dr. Borsi Zsófí
29. Dr. Kovács L'vcntc

30. t)r. Csúcs Orsolva
01. Dr. Fehcr l-. szter

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Dr. Borsi Zsófia

Oröm, Honvéd u. 24.
t.lröm DoktorS. u. 21

Üröm K.evélvu. 2091/11.
Pbj. Rákóczi u. 18.

J51-41U
06-20.9535-IS-7
350-84-
06-30-2A20415

Ejszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14"°-töl
^hétfö

reggel &-ig.

Munkanapokon, hétfotöl csütörtökig a sürgősségi ellátást biztositják

H 8-13-ig Dr. Péterffy L. (Üröm rend. ) 350-224
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend. ) 336-30

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

SZ 8-13-ig Dr. Venesz Iloiia (Urnm rend. ) 350-731
13-I8-igDr. HortiSzilvia(Orömrend. ) :)50-224

CS 8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.) 336-30S
13-18-ig Dr. Péterfry 1 . (Ürérn rend. ) 350-224

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vízellátás,
csatomázás, kűlső csatomabekötések tervezése és a

kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások ügy-
Íntézése, engedélyek beszerzése. Anyagkivonaíok
és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

AIIateledel bolt
várja vásárlóit
Pilisborosjenőn

a Fő út 47-ben, a Templom u.
sarkán lévő buszmegállónál.

Nyitva tartás:
hétfötol péntekig 7:'°-tól 12-ig

illetve 14-tol 18-ig,
szombaton 7 -tól 12-ig.

ááAá*.*AA*AA&^.AM4M.-?M

^ Tavaszi Nagytakarítás
a

SUZUKI RÓMAINÁL
Kereskedésünk és szervizünk tavaszi tisztító akciót szervez.

Szabaduljon meg a régitöl, vagy vigye el befizetés nélkűli új autóját.
Limitált modellek sok extrával, alacsony áron!

Swift 1.0 GL SILVER, SEDAN MANAGER, WAGON R+ SUN!
40 %-tól CASCO mentesség!

Aprilis 28-ig szervizünk szolgáltatásaiból 15 % kedvezményt adunk!
ORIASI használt autó V ASÁR!

Má^kimélt állapotú, használt Suzukik, kedvező hitelfeltételekkel!
(Amig a készlet tart!)

PL. : '94-es Swift 14. 302, - FtTió + Casco-mentesség!
E hónapban minden vásárlónk meglepetést kap!

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

-Teljes körü szervizszolgáltatás
-Zöldkártya
-Karosszéria és biztositási munkák

Bp. III, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) Tel. : 240-4444 (Szalon)
436-7920 (Szerviz)

Ny.: H-P: 8-18, Szo-V: 9-13
^v^^^w

Csempézés, márványozás,
kiscbb komuves munkák

garanciával.
Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskola i 1 .
336-686

06-30-9-919-391

\ Nagykevély Gyógysxertár
nvitvatartási ideje:

IIétfőtől-csütörtökig:
X-13é.s 14-18órái.a

Péntck-

8-13 és 14-17 óráig
Szombaton:

8-12 óráig

Generali Providencia Rt. KEPVISEI;ETI IRODA
2096 Uröm Templom tér l. (voltJúlius Meinl épülel)

Nyitvatartás: kedd szerda csütörlök: 17-19-ig.
pénlek 15'17-ig szombut: 9-ll-ig

Teljeskörü biztositási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések ügyin-
tézése a nyitvatartási időn belül, akár az Ön lakásán, vagy telephe-
lyén.

Mohos György telefon/fax: 06-26-343-664 06-20-343-1, 08

Háztartási gépekjavítása
Mosogépek, centrifugák, hötárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépek javitása.
Dékány [mre, Budakalász JózsefA. u. 37

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

engő olt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÖ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJ JÁ TÉK: A
LUXOR!

hirlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Pilisborosjenói Tüzép
Budai út 2/a

Kinálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigctelőanyagok, betonelemek,

cement. mcsz.

Ömlesztett anyagok:
homok, sóder, termőfold, stb.
GAZ-CSERETELEP!

Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás-
hétfötöl - póntekig 7-17-ig

06-26-336-466. 336-188. 336-066

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbcadás kül-
földieknek is, számitógépes adatfeldolgozás, érték-

becslés, ügyvédi közremüködés. EIsösorban
Pilisborosjenő, Üröm, Budakalász teriiletén Icvö in-

gatlanok közvetftése. Tel/Fax: 06-26-336-504;
Rtf;: 06-30-9218-531

Félfogadás:kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14
Ugyvezetö igazgató: Kerényi Istvan

A hirdető tábla az Okelme üzletnél niegte-
kinthetö!

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz.4

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyved
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagj

Bt-k alapítása az új gazdasági törvcny szerinl.
Orökösödési, házassági, polgárjogi, bérleti,

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

Bejelentkezni lehet:
hétköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

Alapította: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenő Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028. Fax: 06-26-336-31:.
Typográfia: WindÍsch László. Nyomdai munkák: RómaÍ Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta

BIZTOSÍTÁS
llitell'edezeti biztositások

kötése

(jövcdelem igazolás nélkül),
egés7ségügyi, nyugdij és

lakásbiztositás

gk. biztositás ügyintéxése
hétfönként 15-17 óráig a

pil i sborosj enöi pol gármesteri
hivatalban.

Süvegcs I.ászlóné

AB-AEGON terülcti
képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

(:..-
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9. évfolyam 2002. április

Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenö
Önkormányzat

Képviselő-testületének
2002. március 27-én megtartott

testületi üléséről

izat

Pilisborosjenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete (10 szavazatból:
7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás - minősített
többség) élve a helyi önkonnányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény (Ötv.) 16. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás-
sal, az Étv. 7. §. (3) bekezdés (b) pontja
értelmében, a szerkezeti terv Jóváha-

gyandó munkarészek" fejezetében fog-
laltakat (a fejezetcím egyidejű elhagyása
mellett) a település teljes közigazgatási
területére vonatkozó településszerkezeti

KÜLÖNSZÁM

tervként, egyben a közúti közlekedésröl
szóló 1988. évi I. Törvény végrehajtására
kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
módosításáról szóló 104/1999. (VII. 6.)
Konn. számú rendelet 4. § (5) pontja
alapján a helyi közúthálózat fejlesztési
terveként elfogadja, megállapítja.

a) Pilisborosjenő Önkormányzata
saját további terveinek elkészítése
során, ide értve a különféle fejlesz-
téspolitikai, településfejlesztési
koncepciókat, programokat, ágaza-
ti dokumentumokat és a szabályo-
zási terveket is,

b) A más tervezö hatóságoknál ké-
szülő területi tervek, valamint ága-
zati tervek készítése során, leg-
alább az önkormányzat, a polgár-
mesteri hivatal véleményezési jog-
körének gyakorlása alkalmával,

c) A különféle magán fejlesztési kez-
deményezések, kérelmek elbírálá-
sa során.

Határidő: folyamatos
Felelös: Polgármester

Vállalkozók fígyelem!
A 2000. november 1-je előtt kiadott vállalko-
zói engedélyek 2002. június 30-án érvényü-
ket vesztik. A pilisborosjenői vállalkozók
Pilisvörösváron az Okmány Irodában cserél-
hetik ki régi vállalkozói engedélyeiket, fenti
határidőig.
Szükséges okmányok: regisztrációs adatlap
(az irodában kapható), eredeti vállalkozói iga-
zolvány, személyi igazolvány, adó kártya,
További információ:

Pilisvörösvári Okmányiroda
06-26-330-163

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzö

A kiadmán hiteléül:

Tervező

Föépítész
Műszak
Szakhatóságok
Molnámé Tóth Erzsébetjkv.
Erdekképviseleti Szervek
Polgármester
Jegyző

Felhívás
építési telkek nyilvános licitálására

Pilisborosjenö Község Önkormányzat nyílt licitálással eladásra kínál kitűnö fek-
vésű, gyönyörű kilátást nyújtó közművesített telkeket.
Az érdeklődők a Polgármesteri Hivatalban vehetik át a részletes pályázati feltéte-
lekröl, az ingatlanokra vonatkozó elöírásokról szóló és egyéb tudnivalókat tartal-
mazó tájékoztató anyagokat, melynekára5.000,-Ft.
Jelentkezési határidő: minden pénteken 12 óráig
Licitálási nap: minden héten keddi napon a benyújtott pályázatok számának fi-
gyelembevételével.

A licitálási idöpontot a jegyw külön közli apályáwtok benyújtóival.
Erdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal 2097 Pilisborosjenö Fö út 16:

Telefon: 06-26-336-028

Átertetoittfeél

2W2082. <m. 27.) §2;. KT tetárezat
(I. oUal)
30/2002. (ffl. 27.) sz. KT hatáwat
(2. oldal)
3lí2ím. (m. 27.) sz. W teározat
(2. oláal)

Atartatemfeél

>02. (IH. 27.) S2. KT határozat
oldal)
?82. (IV. 15.) SZ. Öakonaásyzsti
Wet (3. oW)

 

2. CtV. 15.) sz. öatormányzati
ieiet



Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő
Onkormányzat

Képviselő-testületének
2002. március 27-én megtartott

testületi üléséröl

30/2002. III. 27. sz. KT határozat

Pilisborosjenö Község Onkormányzat
Képviselő-testülete (10 szavazatból: 7
igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazat-
tal - minősített többség) szükséges-
nek tartja a Határréti árok térségére
elvi vízjogi engedélyeztetésre alkal-

Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő
Önkormányzat

Képviselő-testületének
2002. március 27-én megtartott

testületi üléséről

31/2002. ffl. 27. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (10 szavazatból: 8
igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazat-
tal - minősített többség) szükséges-
nek tartja megalkotni a település ér-
tékvédelmi rendeletét

Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő
Onkormányzat

Képviselő-testületének
2002. március 27-én megtartott

testületi üléséröl

32/2002. III. 27. sz. KT
határozat

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat
Képviselő-testíilete (10 szavazatból: 7
igen, 1 nem, 2 tartózkodás - minősí-
tett többség) szükségesnek tartja a
települési tervtanács megalakítását,
az erről szóló előterjesztést 90 napon
belül tárgyalni kívánja.

mas vízrendezési tanulmányterv el-
készítését, az ügyben érintett Soly-
már, Pilisvörösvár, Csobánka 1:elepü-
lésekkel együttműködve, és úgy dönt,
hogy kezdeményezni kell az együtt-
működést a terv elkészítésére.

Határidö: a határozat meghozatalától
számított 60 nap (2002. majus 30.)
Felelős: a Polgármester

k. m. f.

Szegedi Róberfs. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné SchmidtAgnes s. k.
jegyző

A kiadmánv hiteléül:

Tervező

Főépítész

Műszak

Szakhatóságok

Molnámé Tóth Erzsébetjkv

Erdekképviseleti Szervek

Polgármester

Jegyző

Határidő: a határozat meghozatalától A kiadmán hiteléül:
számított 180 nap (2002. szeptember
30. ) Tervező
Felelős: a Polgármester (a főépítész
közreműködésével) Főépítész

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné SchmidtAgnes s. k.
jegyzö

Műszak

Szakhatóságok

Molnámé Tóth Erzsébet jkv.

Erdekképviseleti Szervek

Polgármester

Jegyzö

Határidő: a határozat meghozatalától A kiadmán hiteléül:
számított 90 nap (2002. június 30.)

Tervező

Felelős: a Polgármester (a főépítész
közreműködésével) Főépítész

Műszak

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s.k.
jegyzö

Szakhatóságok

Molnámé Tóth Erzsébetjkv.

Erdekképviseleti Szervek

Polgármester

Jegyzö

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4/2002. (IV. 15. ) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Pilisborosjenő helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselötestülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Otv. ) 16. §
(l)'bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valammt az épí-
tett kömyezet alakításáról és vedelméröl szóló, többször modosi-
tott 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (3) c) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva Pilisborosjenőnek az Étv. 13. § szerint a
szabályozási elöírásokat szövegesen tartalmazó Helyi Epitési

SzabáÍyzatáról az alábbi rendeletet alkotja, és jóváhagyja a Sza-
bályozási Tervet:

A rendelet hatálya

l. §.

/l/ Jelen elöírások hatálya Pilisborosjenö község közigazgatási
területére terjed ki.

/2/ A rendelet Étv. 12. § (6) pontja szerint együtt alkalmazan-
dó az 1. sz. mellékletét képező Szabályozási Tervvel, a 038
hrsz., 030 hrsz., 022 hrsz. területek kivételével.

Az előírások alkalmazása

2. §.

Az 1. §-ban meghatározott területen területet felhasználni, léte-
sítmények elhelyezésére telket, építési területet építési övezetet
kialakítani, általában bármely létesítményt elhelyezni, valamint
ilyen céh-a építésügyi hatósági engedélyt kiadni csak az Etv-nek,
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekröl
szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm. sz. rendeletnek (OTÉK), a
46/1997 (XII. 29. ) KTM sz. rendeletnek, az általános érvényű
égyéb rendelkezéseknek és hatósági elöírásoknak valamint a
jelen szabályzat és a szabályozási terv rendelkezéseinek megfe-
lelöen, ezek egyuttes alkalmazásával szabad.

Településszerkezet, terület felhasználás

3. §.

/l/ A település igazgatási területe bel- és külterületböl áll,
amely területeket a belterületi határvonal választja el.

/2/ A település igazgatási területe - függetlenül attól, hogy
bel-, vagy külterület - építési szempontból
a) beépítésre szánt (beépített, vagy további beépítésre

kijelölt), és
b) beépítésre nem szánt
területekre tagozódik.

A szabályozás elemei

4. §.

/l/ A szabályozási terven jelölt szabályozási vonalak kötelező
jellegűek, melyeket a területek rendeltetésszerű felhaszná-
lása, a telekalakítás és a létesítmények elhelyezése során be
kell tartani.

/2/ A szabályozási terven jelölt, a terület felhasználási egysé-
gek, az azokon belüli építési övezetek, illetve övezetek ha-
tárátjelző vonalak kötelezö jellegűek, melyeket a területek

rendeltetésszerű felhasználása, a telekalakítás és a létesít-
mények elhelyezése során be kell tartani.

/3/ A Szabályozási Terven jelölt irányadó telekhatárokat telek-
alakítási terv alapján lehet pontosítani, illetve megváltoz-
tatni.

/4/ Azoknak a településszerkezeti terv szerinti fejlesztendő
területeknek a határát, amelyekre - a beépítésre szánt terü-
letekhez való sorolás szándéka esetén - az Étv. 12. § 2. a)
pontja alapján szabályozási tervet kell készíteni, jelen ren-
delet 2. sz. melléklete tartalmazza. A jelölt területhatárok
tájékoztató jellegűek, azok akkor és olyan módon lépnek
hatályba, ha a fentiek szerint a Képviselö testület a konkrét
területhatár megjelölésével a szabályozási terv elkészítésé-
röl határoz, szükség szerint rendeletet alkotva az Etv. 21. §
szerinti változtatási tilalom eb-endeléséröl is.

Belterületi határ

5. §.

/l/ Pilisborosjenö belterületének határát a település Szabályo-
zási Terve tünteti fel.

/2/ A Szabályozási Terven feltüntetett belterületi határ az Etv.
és az OTÉK rendelkezései szerint elkészített, az adott terü-
letre vonatkozó Szabályozási Tervröl szóló rendeletben
kerülhet módosításra.

/3/ A /2/ pontban foglalt szabályozási terv akkor készíthetö, ha
a tulajdonosok egymás közötti, ügyvéd, vagy közjegyzö
által ellenjegyzett megállapodást nyújtanak be erre irányuló
közös szándékukról, továbbá a terüiethez füződö jogaikat
igazolják, majd a Képviselő-testület a benyújtott megvaló-
síthatósági tanulmány alapján a szabályozási terv elkészíté-
séről határoz, és a határozatban elfogadja a megvalósítás
pénzügyi és egyéb, az önkormányzatot érintö feltételeiröl
az önkormányzat és a tulajdonosok között kötendő megál-
lapodást.

/4/ A 121 pontban szereplő megvalosíthatósági tanulmány tar-
talma magában foglalja az OTÉK 4. §-ában foglalt szabá-
lyozási terv és helyi építési szabályzat tervezetét
(településszerkezeti terv módosítási igény esetén annak
tervezetét is), azok alátámasztó munkarészeit, továbbá a
megvalósítás társadalmi és gazdasági hatáselemzését, te-
kintettel az önkormányzat várható feladataü-a, és azok gaz-
dasági hátterére, a tulajdonosok részéröl történö ellentétele-
zésre, valamint az esetleges ütemezésre is.

/5/ A beépítésre szánt övezetbe való átsorolás a készítendö
szabályozási terv elöírásainak megfelelően a településszer-
kezeti terv módosítását is szükségessé teheti, döntés-
elökészítési eljárására az Étv. és az OTEK rendelkezései
vonatkoznak.

/6/ Az egyes fejlesztési temletek esetében - a már belterületbe
vont területeken kívül - a bevonás sorrendjét a település-
szerkezeti tervben foglaltak fígyelembe vételével a képvi-
selö-testület határozatban állapítja meg.

A létesítmények elhelyezésének és a területek kialakításának
általános szabályai

6. §.

/l/ Az egyes létesítmények elhelyezésére építési telket, vagy
építési területet kell kialakítani, azok méreteit a szabályo-
zási tervnek, valamint a jelen előírásoknak megfelelően,
illetve az adott létesítményekre vonatkozó általános érvé-
nyű hatósági elöírásoknak, az OTÉK és az illetékes szakha-
tóságok elöírásai alapján kell megállapítani.



/2/ A település területén építésügyi hatósági engedély az or-
szágosan érvényes, mindenkor hatályos jogszabályok be-
tartásával, a jelen szabályzatban foglaltaknak és a Szabá-
lyozási Tervnek megfelelöen adható.

/3/ Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyez-
hetők
a) a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a vo-

natkozó különjogszabályok keretei között,
b) a köztárgyak (közterületen, vagy közhasználat céljára

átadott területen álló, a településképbe illeszkedö mű-
vészeti, kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút, szökö-
kút, közvilágítási közlekedésirányítási, hírközlési,
postai, kertészeti mütárgy, illetőleg geodéziai jel, ut-
cabútor),

c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló építmé-
nyek, az üzemijellegűek kivételével,

d) a'honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmé-
nyek'

e) a távközlés és műsorszórás építményei, az épített és a
természeti-táji kömyezethez illeszkedő módon,
a nyilvános illemhelyek és hulladékgyűjtők.f)

/4/ A település beépítésre szánt területein épületekre építési,
illetve használatbavételi engedély csak a közműves, vagy
fedett árokrendszerű csapadékvíz-elvezetés követelményé-
nek kivételével teljes, a beépítésre nem szánt területein pe-
dig legalább részleges közművesítéssel ellátott ingatlanok-
ra adható.

/5/ A település területén földmunkával járó építés engedélye-
zéséröl az illetékes régészeti hatóságot értesíteni kell, illet-
ve ilyen munkák engedélyezésébe a régészeti hatóságot be
kell vonni. A település teljes területén a földmunkával járó
építés engedélyezése során az engedélyezö határozat része-
ként a kérelmező fígyelmét fel kell hívni a régészeti emlé-
kek megtalálása során fennálló törvényi kötelezettségekre.

/6/ Építmények a beépítésre szánt területeken általában az
egyes építési övezetekben meghatározott beépítési mód
szerint helyezhetök el, az OTÉK-ben foglalt, az elö, oldal-
és hátsókertre vonatkozó szabályok szerint. Az ettöl eltérő
szabályokat az egyes építési övezetek részletes szabályai
tartalmazzák.

/7/ A település beépítésre nem szánt övezeteiben önálló
hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet, és
reklám, cég, vagy címtábla taj- és településkép-védelmi
okból nem létesíthetö.

/8/ A beépítésre szánt területeken a hirdetési és reklámcélú
építményrész, ilyen szerkezet, reklám-, cég-, vagy címtábla
az épületek homlokzatán, vagy kerítésén létesíthetö, legfel-
jebb3, 0 m2 felülettel, úgy, hogy kisebb oldalmérete az 1,0
m-t nem haladhatja meg. Az ilyen táblák engedélyköte-
lesek, ha bármely méretük nagyobb a 40 cm-es méretnél.

/9/ A település területéin az ingatlanok határvonalán létesít-
hetö kerítések legfeljebb két méter magasak lehetnek, a
lábazat magassága sehol sem haladhatja meg a közterület
terepszmtjétöl, vagy - ha az építkezés elött kialakult terep-
szint-különbségek indokolják, kivételesen - a magasabb te-
repszinttöl mért 1,0 m-t, efölött az átlátást gátló szerkeze-
tek aránya legfeljebb a felület 80%-át te-heti ki.

/10/ A település területén nyúlványos (ú.n. nyeles) telkek kiala-
kítása során
a) a teleknyúlvány (nyél) szélessége legalább 3,00 m,
b) a teleknyúlvány (nyél hosszúsága legfeljebb 50,0 m

lehet,
c) a kialakítható telekterület, és a beépítettség számítása

során a teleknyúlvány (nyél) területét nem szabad szá-
mításba venni.

/II/ A védett településszerkezethez tartozó területen nyeles
telkek nem alakíthatók ki.

/12, A szintterületi mutató a szabályzat előírásai között a vala-
mennyi építményszint bruttó alapterülete összegének és a
telek területének hányadosából képzett mutatószámot je-
lentí. A számítás során a pinceszintnek minősülö, vala-
mint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területe-
ket fígyel-men kívül kell hagyni.

/13/ A település területén a terepszint alatti létesítmények ki-
terjedése - az e rendelet 39. § /2/ bekezdésében foglalt
pince kivételével - legfeljebb 25%-kal lehet nagyobb,
mint az adott építési övezet előírásai szermt az adott telek
területére előírt legnagyobb beépítettség, a terepszint fe-
lett be nem épített födémfelület kertszerűen alakítandó ki.

/14/ A Településszerkezeti Terv szerinti fejlesztendö területe-
ken, amelyek építési övezetbe sorolásához az 1. sz. Mel-
léklet 1. pontja szerinti - de időponthoz nem kötötten
előírt - Szabályozási Terv készítési eljárás szükséges, az
ott említett Szabályozási Terv hatálybalépéséig csak aje-
len szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv sze-
rinti építési övezetnek/övezetnek megfelelö építési, fenn-
maradási és használatbavételi engedély adható, a terület-
használat későbbi megváltozásából származó kártalaní-
tási igény kizárásával. E területeken pince, terepszint
alatti építmény az építési övezetbe sorolásig nem helyez-
hetö el.

/15/ A legkisebb ültetési (növénytelepítési) távolság az ingat-
lan határától:
a) a beépítésre szánt területeken:

szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növö
gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében
0, 50 m,
3 métemél magasabbra nem növő gyümölcs- és
egyéb fa esetében 1,00 m,
3 métemél magasabbra növő gyümölcs- és
egyéb fa, vagy bokor (pl. élősövény) esetében
2,00 m;

b) a beépítésre nem szánt területeken:
gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény,
továbbá szőlö, köszméte, ribizke, és málnabokor
esetében 0, 80 m,

minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.)
esetében 2,00 m,
birs, naspolya, birsanyagra oltott körtefa eseté-
ben 2, 50 m,

törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szil-
va- és mandulafa esetében 3,50 m,
vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá
kajszifa esetében 4,00 m,
cseresznyefa esetében 5,00 m,
dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem
sorolt gyümölcsfa esetében 8, 00 m

Beépftésre szánt területek

7. §.

/l/ A település beépítésre szánt területei az építési használatuk
általánosjellege szerint
a) lakó-,
b) vegyes,
c) gazdasági,
d) üdülö,
e) különleges területekre tagozódnak.

/2/ A Duna-Ipoly Nemzeti Park határán a természetvédelem-
ről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében védőövezetet
kell kijelölni. A védőövezet Pilisborosjenő területén a
Nemzeti Park határán lévö 1 00 méteres sávra, vagy ennél
nagyobb telek esetén legalább egy telekméretű sávra ter-
jed ki. A védőövezeten belül bármely építési engedélyezé-
si eljárásba a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát vé-
leményezö szakhatóságként be kell vonni.

/3/ A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a
lakó, a KG, a vegyes- és az üdülőterületeken 1, 00 m. A
lakóterületen a rézsű és a támfal magassága a rendezett
terepszinttől mért 1,0 m-t nem haladhatja meg, kivéve az
épületek legalsó szintjén elhelyezett gépjárműtárolóhoz
vezető lejárókat, ahol a terepvonal által indokolt esetben a
támfal 1,0 m-nél magasabb is lehet. A terep megváltozta-
tása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon va-
lósítható meg, hogy az ne járjon bizonyítható hátránnyal a
szomszédos telek használatára.

/4/ A 10 %-nál nagyobb lejtésű telek esetén az építési enge-
dély kérelem mellékleteként a 46/1997. (XII. 29.) KTM
rendelet 5. § (2) pontjában foglalt helyszínrajzot, továbbá
a (3) pontban foglalt tereprendezési tervet új épületek, va-
lamint meglévő épület kibővítése esetén is be kell adni, a
tereprendezési terv esetében az eredeti és a végleges álla-
potot külön-külön tervlapon kell feltüntetni.

Lakóterületek

8. §.
/l/ A lakóterületek

a) Hagyományos kertvárosias lakóterület (KELl)
b) Családi házas kertvárosias lakóterület, hétvégi há-

zakkal vegyesen (KEL2)
c) Családi házas, kertvárosias lakóterület (KEL3)
d) Nagytelkes kertvárosias lakóterület (KEL4)
e) Nagytelkes kertvárosias társasházas (KEL4-T)
e) Falusias lakóterület (FL)
építési övezetekbe soroltak. Az egyes lakóterületek térbeli
lehatárolását a Szabályozási Terv tünteti fel.

/2/ A lakóterületeken egy telken legfeljebb két épület helyez-
hetö el, az egyéb vonatkozó előirások betartásával, ezek
közül egy szolgálhat lakás céljára.

Kertvárosias lakóterületek (KEL)

9. §.

/l/ A kertvárosias lakóterület elsősorban laza beépítésű, ker-
tes - föként családi házas - lakóépületek elhelyezésére
szolgál. A kertvárosias lakóterületeken elhelyezhető leg-
feljebb kétlakásos lakóépület - a KEL4-T építési övezet
kivételével, ahol legfeljebb négy lakásos épület építhető -,
a helyi lakosság közvetlen, ellátását, kereskedelmi, alap-
vető szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű
használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. Elhe-
lyezhető továbbá - kivételesen - a helyi lakosság közbiz-
tonságát szolgáló építmény, sportépítmény, valamint a
megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba-
számú egyéb kereskedelmi szálláshely épület is, szabadon
álló, illetve - ha a meglévő építési telek másként nem len-
ne beépíthető - oldalhatáron álló beépítéssel.

/2/ A kertvárosias lakóterületeket a szabályozási terven fel-
tüntetett KEL feliratjelzi.

0, 5 m2/m2
30 %;
50 %-a;
720 m2;

/3/ A kertvárosias lakóterületekhez tartozó övezetekben a
melléképítmények közül a kerti építmények, terepszint
alatti építmények, hulladéktartály-tároló, kirakatszekrény
és közmű-becsatlakozás építménye helyezhetö el.

/4/ A kertvárosias lakóterületen elhelyezésre kerülő épületnek
az utcavonalra merőleges irányú mérete nem haladhatja
meg a 25, 0 m-t.

/5/ A kertvárosias lakóterületeken - ha az építési övezet elő-
írásai máként nem rendelkeznek - a legkisebb építmény-
magasság lakóépületeknél 3,0 m, egyéb épületeknél 2,5 m,
a legnagyobb építménymagasságot az egyes építési öveze-
tek részletes elöírásai tartalmazzák.

Hagyományos kertvárosias lakóterület
- KELl építési övezet

10. §.

/l/ A hagyományos kertvárosias lakóterület övezetbe a tele-
pülés kialakult, tervezetten, szabályozottan létrejött
kertvárosias lakóterületei tartoznak.

/2/ A KELl építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása
kötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb
b) Legnagyobb beépítettség
c) Legkisebb zöldfelületi arány a telek
d) Legkisebb kialakítható telekterület
e) Legkisebb kialakítható telekszélesség 16m;
f) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonah-a meröleges méret) 30 m,
g) Legnagyobb építménymagasság 6, 0 m.

/3/ A telkek zöldfelületein 100 mz-enként 1-1 db nagyméretű
lombos fa telepítése a használatbavételi engedély feltéte-
lét képezi.

/4/ Az övezetben a rendelet hatálybalépésekor osztatlan közös
tulajdonban lévö telkei a hatálybalépéskor fennálló tulaj-
donarányoknak megfelelően legfeljebb egy alkalommal
megoszthatók, ilyen esetben a kialakult viszonyoknak
megfelelöen, a /2/ e, f. pontokban foglaltaknál kisebb telek
kialakítása is engedélyezhető.

/5/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi elöírások alkalmazandók, állattartó épület az
állattartás szabályairól szóló 4/1994. (II. 15. ) KT sz. ren-
deletnek és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak
megfelelően építhető.

Családi házas kertvárosias lakóterület, hétvégi házakkal
vegyesen - KEL2 épftési övezet

ll. §.

/l/ A hétvégi házakkal vegyes családi házas kertvárosias la-
kóterület övezetbe a település eredetileg hétvégi házas,
vagy zártkert jellegű, jelenleg átalakuló kertvárosias, fö-
ként családi házas lakóterületei tartoznak.

/2/ A KEL2 építési övezetben az alábbi fö mutatók betartása
kötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,25 m /m
b) Legnagyobb beépítettség 15%
c) Az 5,0 m legnagyobb építménymagasságon belül az

épület völgy felőli homlokzat-felületének (homlok-
zat-felületeinek) magassága nem haladhatja meg az
OTEK 1. sz. melléklet 23. pontja szerint számított
6, 0 m-t. Ha a telek lejtése legalább 20 %, az épít-
ménymagasság legnagyobb mértéke 5, 5 m, ezen



belül a völgy felőli homlokzat legnagyobb magassá-
ga 6, 5 m, a legkisebb homlokzatméret sehol sem le-
het kevesebb 3,0 m-nél.

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 16m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra merőleges méret) 3 O m

/3/ Az építési övezetnek az 5,00 m szélességet el nem érő ma-
gánútjairól megközelíthető telkei esetében telekalakítási,
építési és fennmaradási engedély csak a megközelítést biz-
tosító közlekedési terület legalább 5,00 m-re kiszélesítése
után adható.

/4/ Az építési övezet azon telkein, ahol a megközelítés magán-
útról megoldott, az előkert legkisebb mérete 3,00 m.

/5/ A telkek zöldfelületein 150 m2-enként 1-1 db nagyméretíí
lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/6/ Az övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos telke-
in be nem építhető terület az építési telek Nemzeti Park
határától számított, arra meröleges méretének 1/3-a, de leg-
alább 10 m. E területen sem épület, sem melléképítmény
nem létesíthetö. E szabálytól eltémi a Duna-Ipoly Nemzeti
Park szakvéleménye alapján lehet.

/7/ Az övezetben a völgy felöli homlokzaton csak lekontyolt
tetöidom engedélyezhetö.

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
létesíthető.

Családi házas kertvárosias lakóterület

-KEL3 építési övezet

12. §.

/l/ A családi házas kertvárosias lakóterülethez a település tar-
talék lakóterületein tervezett olyan kertvárosias lakóterüle-
tek tartoznak, amelyeken a tulajdonviszonyok.es a társadal-
mi igények a nagytelkes telekosztást nem indokolják.

/2/ A KEL3 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása
kötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb
b) Legnagyobb beépítettség 15%
c) Az 5,0 m legnagyobb építménymagasságon belül az

épület völgy felőli homlokzatfelületének (homlok-
zatfelületeinek) magassága nem haladhatja meg az
OTÉK 1. sz. melléklet 23. pontja szerint szá-mított
6,0 m-t

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 800 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra merőleges méret) 30 m

0,30 m2/m2

/3/ A telkek zöldfelületein 150 m-enként 1-1 db nagyméretű
lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/4/ Az övezetben a lejtö felöli homlokzaton csak lekontyolt
tetőidom engedélyezhetö.

/5/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az
állattartás szabályairól szóló hatályos helyi rendeletnek és a
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően,
de csak kedvtelési, vagy saját fogyasztási célból tartott ál-
latok számára létesíthető.

Nagytelkes kertvárosias lakterület .
- KEL4 építési övezet

13. §.

/l/ A nagytelkes kertvárosias lakóterülethez a település olyan
lakóterületei tartoznak, ahol a legkisebb kialakítható telek-
méret legalább 1500 m . Az építési övezetben lakóépületek
csak szabadon álló beépítéssel létesíthetők.

/2/ A KEL4 építési övezetben az alábbi fö mutatók betartása
kötelező:
a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,25 m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 15%
c) Legnagyobb építménymagasság 5, 0 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 1500 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonaka merőleges méret) 30 m
/3/ A /2/ f) pontban említett telekszélességet általában a telek

közút, vagy magánút felőli határán kell mémi. Ez alól kivé-
telt jelentenek a zsákutcák végén kialakított, nem párhuza-
mos oldalhatárú telkek, ahol a telekszélesség a telekmély-
ség felénél az utcai határvonallal párhuzamosan mért érté-
ketjelentí.

/4/ A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű
lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/5/ Az övezetben a magas tetök hajlásszöge 20-30 fok közötti
lehet.

/6/ Az övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos telke-
in be nem építhető terület az építési telek Nemzeti Park
határától számított, arra meröleges méretének 1/3-a, de leg-
alább 10 m. E területen sem épület, sem melléképítmény
nem létesíthető. E szabálytól eltémi a Duna-Ipoly Nemzeti
Park szakvéleménye alapján lehet.

/7/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
létesíthetö.

Nagytelkes kertvárosias társasházas lakóterület
- KEL4-T építési övezet

14. §.

/l/ A nagytelkes kertvárosias társasházas lakóterülethez a tele-
pülés olyan lakóterületei tartoznak, ahol a legkisebb kiala-
kítható telekméret legalább 2000 m2, és - a 9. §-ban foglal-
taktól eltérően - legfeljebb 4 lakásos lakóépületek létesít-
hetök, szabadon álló beépítéssel

/2/ A KEL4-T építési övezetben az alábbi fö mutatók betartása
kötelező:

a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,45 m /m2

b) Legnagyobb beépítettség 15 %

c) Legnagyobb építménymagasság 6, 0 m

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a

e) Legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2

f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 30m

g) Legkisebb kialakítható telekmélység
(az utcavonalra merőleges méret) 30 m

0,25 m2/m2

/3/ A /2/ f) pontban említett telekszélességet általában a telek
közút, vagy magánút felőli határán kell mémi. Ez alól kivé-
teltjelentenek a zsákuteák végén kialakított, nem párhuza-
mos oldalhatárú telkek, ahol a telekszélesség a telekmély-
ség felénél az utcai határvonallal párhuzamosan mért érté-
ketjelenti.

/4/ Az övezetben a magas tetők hajlásszöge 20-30 fok közötti
lehet.

/5/ A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű
lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/6/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
építhető.

Atalakuló kertvárosias lakóterület

- KEL5 építési övezet

15. §.

/l/ Az átalakuló kertvárosias lakóterület övezetbe a település
szabályozottan létrejött, de a korábbi üdülöterületek átala-
kulásával továbbalakuló kertvárosias lakóterületei tartoz-
nak.

/2/ A KEL5 építési övezetben az alábbi fö mutatók betartása
kötelezö:
a) Szintterületi mutató legfeljebb
b) Legnagyobb beépítettség 15%;
c) Legnagyobb építménymagasság 5,0 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a;
e) Legkisebb kialakítható telekterület 720 m2;
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m;
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra meröleges méret) 30 m,
/3/ A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű

lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/4/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zefrvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
létesíthető.

Falusias lakóterület - FL építési övezet

16. §.

/2/ A falusias lakóterületeket a szabályozási terven feltün-
tetettFLfeliratjelzi.

/l/ A falu'sias lakóterület lakóépületek, mezö- és erdőgazda-
sági építmények, továbbá a helyi lakosságot, szolgáló,
nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézmű-
ipari építmények elhelyezésére szolgál.

/3/ Az övezet telkein az építési helyet a zártsorú beépítés
szabályainak megfelelöen kell meghatározni. Ettől eltérni
a kialakult viszonyoknak megfelelően akkor lehet, ha a
szomszédos két épület legalább egyikének beépítési mód-
ja nem zártsorú, ekkor az építési hely szomszéd beépítési
módjával megegyezően is meghatározható.

/4/ A falusias lakóterületen elhelyezhető lakóépület, mezö-
és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szol-
gáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület,
kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, de egy tel-
ken legfeljebb két épület létesíthető, melyből az egyik le-
het lakóépület.

151 A falusias lakóterületen az alábbi fő mutatók betartása kö-
telezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb 0, 5 m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 30 %
c) Legkisebb-legnagyobb építménymagasság lakóépületnél

3,5-5,0 m között, egyéb épületnél 2,5-3,0 m között lehet
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 40 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 720 m2
f) Legkisebb-legnagyobb kialakítható

telekszélesség 16-30 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra merőleges méret) 30 m
/6/ A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretö

lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/7/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az
állattartás szabályaü-ól szóló helyi rendelet, és a vonatkozó
hatályos állategészségügyi előírások betartása esetén épít-
hetö.

/8/ Az övezetben a melléképítmények közül kerti építmények,
terepszint alatti építmények, hulladéktartály-tároló, kirakat-
szekrény és közmű-becsatlakozás építménye helyezhető el.

Vegyes terület

17. §.
/l/ A vegyes terület lehet

a) településközpont vegyes és
b) általánosan vegyes terület.

/2/ A vegyes területek építési övezeteinek lehatárolását a sza-
bályozási terv tünteti fel.

Településközpont vegyes terület - TV építési övezet

18. §.

/l/ A településközpont vegyes terület lakó és olyan helyi tele-
pülési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató, egyházi, kulturális, oktatási,
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények
elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zava-
ró hatással a lakófunkcióra.

/2/ A településközpont vegyes építési övezetet a szabályozási
terven feltüntetett TV feliratjelzi.

/3/ A településközpont vegyes területen elhelyezhető lakóépü-
let, igazgatási épület, irodai, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi
szórakoztató épület (a terület azon részén, amelyben a gaz-
dasági célú használat az elsödleges), egyházi, kulturális,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, va-
lamint - kivételesen - kömyezeti és településképi szem-
pontból nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

/4/ A településközpont vegyes övezetben nem helyezhető el
önálló parkolóterület és garázs a 3, 5 t önsúlynál nehezebb
tehergépjárművek és az ilyeneket szállító jánnűvek számá-
ra.

/5/ Az övezetben a hagyományos faluképhez illeszkedő zártso-
rú, beépítés kötelező, ettöl eltérö beépítés csak a kialakult
viszonyok alapján engedélyezhető akkor, ha mmdkét
szomszédos telek nem zártsorúan épült be.

/6/ A településközpont vegyes övezetben az alábbi fő mutatók
betartása kötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb l,0m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 50 %



c) Legkisebb építménymagasság 3,5 m, a legnagyobb
építménymagasság 6,0 m, a csak lakóépületet tartal-
mazó telkek esetében 5,0 m

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 30 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 720 m,
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 16m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonah-a merőleges méret) 30 m
/7/ A telkek zöldfelületein 100-m2-enként 1-1 db nagyméretű

lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét
képezi.

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi elöírások alkalmazandók, állattartó épület az
állattartás szabályairól szóló helyi rendeletnek megfelelő-
en, a hatályos állategészségügyi szabályok betartásával, de
csak kedvtelési, vagy saját fogyasztási célból tartott állatok
számára lehetséges.

Központi vegyes terület - KV építési övezet

19. §.

/l/ A központi vegyes terület elsősörban központi igazgatási,
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére
szolgál.

/2/ A központi vegyes övezetet a szabályozási terven a KV
feliratjelöli.

/3/ A központi vegyes övezetben általában szabadon álló be-
építéssel elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény,
nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a gazdasági
tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó
és a személyzet számára szolgáló lakások.

/4/ Az övezetben nem helyezhetö el önálló parkolóterület és
garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjánnűvek és az ilye-
neket szállítójárművek számára.

/5/ A központi vegyes övezetben az alábbi fö mutatók betartá-
sakötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb
b) Legnagyobb beépítettség 35 %
c) Legkisebb-legnagyobb építménymagasság 3,0-9,5 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 25 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra merőleges méret) 30 m
/6/ Az övezetben a sportpályák terulete (a gyepes pálya kivéte-

lével) nem számítható be a kötelezően kialakítandó zöldfe-
lület területébe.

111 Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-
lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
építhetö.

l, 0m2/m2

Gazdasági terület

20. §.

/l/ A gazdasági terület elsösorban gazdasági célú építmények
elhelyezésére szolgál.

/2/ A gazdasági terület lehet

a) kereskedelmi, szolgáltató terület,
b) ipari terület.

Kereskedelmi, szolgáltató terület - KG építési övezet

21. §.

/l/ A kereskedelmi, szolgáltató terület nem jelentős zavaró
hatású, elsősorban üzleti tevékenységi célú épületek elhe-
lyezésére szolgál, általában szabadon álló beépítéssel.

/2/ A kereskedelmi, szolgáltató területet a szabályozási terven
KGfeliratjelöli.

/3/ A kereskedelmi, szolgáltato területen elhelyezhető:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági

tevékenységi célú épület,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulaj-

donos, a használó és a személyzet számára szolgáló
legfeljebb 1 lakás, az adott épület szintterületének
legfeljebb 50 %-án,

c) igazgatási, egyéb irodaépület,
d) parkolóház, üzemanyagtöltő,
e) sportépítmény.

/4/ A kereskedelmi, szolgáltató övezetben az OTÉK-ban elöú--
tak fígyelembevételével kivételesen elhelyezhetö:
a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
b) egyéb közösségi szórakoztató épület.

/5/ Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelezö:

a) Szmtterilleti mutató 0,3-l, 0m2/m2
b) Legkisebb-legnagyobb beépítettség 15-35%
c) Építménymagasság 3,0-7,5 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a
e) Legkisebb és legnagyobb kialakit-

ható telekterület 3000-10.000 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonah-a merőleges méret) 30 m
161 Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-

lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.
/7/ Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személy-

gépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beálló-
helyenként 1-1 közepes lombkoronajú fa ültetése kötelező;

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem
építhetö.

Egyéb ipari terület - IG építési övezet

22. §.

/l/ Az egyéb ipari terület olyan üzleti célú ipari, energiaszol-
gáltatási és településgazdálkodási építmények szabadon
álló beépítéssel való elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetök el.

/2/ A település területén jelentős mértékű zavaró hatású iparte-
rület nem létesíthetö, tehát a jelentős mértékű zavaró hatá-
sú - zajos, bűzös, veszélyes - ipari tevékenységek számára,
mint az állati fehérjegyártó, komposztáló, vagy más külön-
legesen bűzös fertözö, vagy robbanásveszélyes anyaggal
kapcsolatos üzemi, illetve tároló tevékenység folytatása
számára terület nem alakítható ki. A településen az ipari
területek csak az OTEK szerinti "egyéb ipari terület" terü-
let felhasználási módhoz tartozhataak.

/3/ Az építési övezetet a szabályozási terven az IG felirat jelö-
li.

0,3-l,0m2/m2között

/4/ Az IG építési övezetben az OTÉK-ban elöírtak figyelembe-
vételével kivételesen elhelyezhetö:
a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulaj-

donos, a használó és a személyzet számára szolgáló
egy lakás,

b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.
/5/ Az egyéb ipari területen az alábbi fö mutatók betartása kö-

telező:
a) Szintterületi mutató
b) Legnagyobb beépítettség 35 %;
c) Építménymagasság 2, 5-9, 0 m;
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 30 %-a;
e) Kialakítható telekterület 3000-20. 000 m2 kö-

zött;
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m;
g) Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra

meröleges méret) 30 m.
/6/ Az építési övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket

engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.
/7/ Az IG épitési övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású

személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2
beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronajú fa ültetése köte-
lező;

/8/ Az IG építési övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban fog-
lalt kömyezetvédelmi elöírások alkalmazandók, állattartó
épület nem építhető.

Udülőterület

23. §.

/l/ Az üdülöterület lehet
a) üdülőházas üdülőterület (UU építési övezet)
b) üdülőházas üdülőterület a lovas turizmus számára (ÜÜ-
L építési övezet).

Üdülőházas üdülőterület - ÜÜ építési övezet

24. §.

/l/ Az építési övezet az OTÉK 22 § (1) pontjában foglalt léte-
sítmények elhelyezésére szolgál.

/2/ Az üdülőházas üdülőövezetet a szabályozási terven az ÜÜ
feliratjelöli.

/3/ Az övezetben szabadon álló beépítési móddal a /l/ pontban
foglalt létesítmények részeként szállás, kereskedelmi, ven-
déglátó. epületek, és az azokat kiegészítő építmények épít-
hetőtó.

/4/ Az üdülöházas üdülőövezetben az alábbi mutatók betartása
kötelező:

a) Legnagyobb szintterületi mutató 0,40 m /m
b) Legnagyobb beépítettség 15%
c) Legkisebb építménymagasság 3,0 m, legnagyobb

építménymagasság sportlétesítmények esetében 10,0
m, egyébként 6, 0 m

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a
e) Kialakítható telekterület 5000 m2 fölött
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m
g) Legkisebb kialakítható telekmélység

(az utcavonalra merőleges méret) 30 m
/5/ Az üdülőházas üdülőövezetben csak a terület igényei sze-

rinti parkolók és garázsok helyezhetök el. A 3,5 t önsúlynál
nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs
nem létesíthető.

/6/ Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-
lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/ Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan lé-
tesíthetö. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú
fa ültetése kötelező;

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt környe-
zetvédelmi előírások alkalmazandók.

/9/ Az üdülőövezetben állattartó épület - a lovas turizmust szol-
gáló lóistálló kivételével - nem helyezhető el.

Udülőházas üdülőterület a lovas turizmus számára

- ÜÜ-L építési övezet

25. §.
/l/ Az üdülőházas üdülöövezetben a 24. § /l/ pontban foglalta-

kon belül a lovasturizmus számára olyan üdülőépületek,
szállás, vendéglátó, valamint a lovasturizmus gyakorlásá-
hoz szorosan hozzátartozó gazdasági célú épületek helyez-
hetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és
felszereltségük, valamint infrastmkturális ellátottságuk
alapján az üdülési célú lovas turizmusra alkalmasak, és
amelyek túlnyomóan változó vendégkör kiszolgálására
szolgálnak.

/2/ Az üdülöházas üdülöövezetet a lovas turizmus számára a

szabályozási terven az ÜÜ-L feliratjelöli.

/3/ Az övezetben szabadon álló beépítési móddal a /l/ pontban
foglalt létesítmények részeként szállás, kereskedelmi, ven-
déglátó, gazdasági célú épületek, és az azokat kiegészítő
építmények építhetök.

/4/ Az ÜÜ-L építési övezetben az alábbi mutatók betartása
kötelezö:

a) Legnagyobb szintterületi mutató

b) Legnagyobb beépítettség

0,40 m2/m2

15%

c) Legkisebb építménymagasság 3,0 m, legnagyobb épít-
ménymagasság sportlétesítmények esetében 10,0 m,
egyébként 6, 0 m

d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a, amelybe a
füvesített lovaspályák is beszámíthatók

e) Kialakítható telekterület 3000-20. 000 m2 között

f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

g) Legkisebb kialakítható telekmélység
(az utcavonalra meröleges méret) 30 m

/5/ Az üdülőházas üdülöövezetben a lovasturizmus számára
csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyez-
hetök el. A 3, 5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek
számára parkoló vagy garázs nem létesíthetö.

/6/ Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-
lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/ Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan lé-
tesíthetö. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú
fa ültetése kötelezö;

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi elöírások alkalmazandók.

/9/ Az üdülőövezetben állattartó épület - a lovas turizmust
szolgáló lóistálló, és az ismeretterjesztést szolgáló állattar-
tás építményei kivételével - nem helyezhetö el.



Különleges területek

26. §

/l/ A különleges területekhez azok a teruletek tartoznak, ame-
lyek a rajtuk elhelyezendö építmények különlegessége mi-
att (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a kömye-
zetükre vagy a kömyezetük megengedett külsö hatásaitól is
védelmet igényelnek) sajátos szabályozást igényelnek.

/2/ A különleges területek lehetaek
a) Nagykiterjedésű sportolási célú (S)
b) Temető (T)
c) Nyersanyaglelőhely (bánya) (B)
d) Hulladékkezelő-szennyvíztisztító (H) területek

Nagykiterjedésű sportolási célú terület - S építési övezet

27. §

/l/ A nagykiterjedésű sportolási célú teriilet az elsődlegesen
közhasználatú, önálló földrészleten lévö sport- és szabad-
idö-eltöltési létesítmények építésére szolgál.

/2/ A nagykiterjedésű sportolási célú építési övezetet a szabá-
lyozási terven az S feliratjelöli.

/3/ Az övezetben szabadon álló beépítéssel, az /l/ pontban
foglaltakhoz kapcsolódo
a) sportépítmények és épületek,
b) a sportoláshoz, szabadidö-eltöltéshez kapcsolódó ke-

reskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és szállás építmé-
nyek,

c) egyéb közösségi szórakoztató épület,
d) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szol-

gáló legfeljebb egy lakás,
e) irodaépület, valamint
f) a létesítményekhez szükséges gépkocsitároló helyez-

hetö el.
/4/ Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelezö:

a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,4 m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 2fl%
c) Epítménymagasság 2, 7-6, 0,

sportlétesítményeknél legfeljebb 10,0 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 40 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2
f) Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

/5/ Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-
lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/6/ Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan lé-
tesíthetö. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú
fa ültetése kötelező;

/7/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, e területeken az állat-
tartás nem megengedett.

Temetők területei - T építési övezet

28. §.

/1 / A temetöterület a temetkezés célj ára szolgál.
/2/ A temetöövezetet a szabályozási terven a T feliratjelöli.
/3/ Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint - sza-

badon álló beépítéssel - az azokat kiegészítö építmények,
ravatalozó, kápolna, szerszámtároló, az őrzés. valamint -
kivételesen - a személyzet céljára szolgáló lakás építmé-
nyei helyezhetők el.

/4/ Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelezö:

0, 10m2/m2a) Legnagyobb szintterületi mutató
b) Legnagyobb beépítettség 10%
c) Epítménymagasság 2,7-6,0 m
d) Legkisebb zöldfelületi arány a telek 80 %-a
e) Legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2

/5/ A sírok által elfoglalt területet a zöldfelületi arány számítá-
sánál zöldfelületként kell számításba venni. A temető böví-
tésénél, létesítésénél, sírhelytábla (parcella) újra betemeté-
sénél a temetési helyek a temetö (temetörész) területének
legfeljebb 65 %-át foglalhatják el.

/6/ A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezetö
utat, a ravatalozó kömyezetét parkszerűen kell kialakítani
és gondozni.

/7/ Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-
lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/8/ Uj temetö létesítése esetén a parkolóhelyeket telken belül
kell kialakítani, 10 sírhelyenként legalább 1-1 parkolási
hellyel;

/9/ Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan lé-
tesíthetö. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú
fa ültetése kötelező;

/10/ A temetőt feltáró föbb utak mellett fasorok telepítendők,
legalább 8-8 méterenként 1-1 lombos fa elhelyezésével.

/l l/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előü-ások alkalmazandók, az állattartás nem
megengedett.

Nyersanyaglelőhely (bánya) területe - B építési övezet

29. §.

/l/ A bányaművelési engedéllyel rendelkező 038 hrsz-ú, 030
hrsz., 022 hrsz. -ú bányaterületen a bányaművelés befejezé-
sére vonatkozó hatósági engedély hatálybalépésének" idő-
pontjáig a B építési övezetre vonatkozó elöírásokat kell be-
tartani.

/2/ Az övezetben szabadon álló beépítési móddal
a) a bányaműveléshez
b) az anyagszállításhoz és
c) az őrzéshez szükséges építmények elhelyezése
lehetséges.

/3/ Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelezö:
a) Legnagyobb szintterületi mutató 0, 10m2/m2
b) Legnagyobb beépítettség 10%
c) Építménymagasság 2, 5-6, 0 m
d) Kialakítható telekterület 10. 000-30. 000 m2 között

/4/ A bányaövezet területén a határos közterületektől számított
50 m-es sávban bányaművelés nem folytatható.

/5/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, az állattartás nem
megengedett.

/6/ A településen új bánya terület nem létesíthetö. A települé-
sen meglévő, bányászattal érintett területek a mindenkori
engedélyezett terveknek megfelelöen rekultiválandók.

Hulladékkezelő-szennyvíztisztító terület - H építési övezet

30. §.

/l/ A hulladékkezelési területek közül a településen a folyé-
kony települési hulladékkezelés építési övezete alkalmaz-
ható

/2/ A folyékony települési hulladékkezelés építési övezetét a
szabályozási terven a H feliratjelöli.

/3/ Az övezetben

a) a szennyvíztisztítás technológiai létesítményei,
b) a kiszolgáló személyzet szociális létesítményei, vala-

mmt

c) az őrzéshez szükséges létesítmények
helyezhetők el.

/4/ Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:
a) Legnagyobb szintterületi mutató 0, 10m/m
b) Legnagyobb beépítettség épületekkel 10 %, további

legfeljebb 50 % a szennyvíztisztító technológiai mű-
tárgyaival, építményeivel építhető be.

c) Epítménymagasság 2,5-5,0 m
d) Legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2
e) Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

/5/ A meglévö szennyvíztisztító létesítmény védöterületét a
szabályozási terv tünteti fel, az alkalmazott technológia

fígyelembe vételével. A tervezett létesítmények, bövítések
védőterületét a illetékes népegészségügyi és tisztiorvosi
szerveknek az alkalmazandó kapacitás és technológia isme-
retében meghozott állásfoglalása alapján kell kijelölni.

/6/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, az állattartás nem
megen-gedett

31. §

A beépítésre szánt területek építési használatának
megengedett határértékei

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett
alsó és felső határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
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Beépítésre nem szánt területek

32. §.

/1 / A település beépítésre nem szánt területei
a) közlekedési- és közműelhelyezési,
b) zöld-,
c) erdö-,
d) mezőgazdasági,
e) egyéb, vízmedrek és vízgazdálkodás területe
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a) közlekedési és közműelhelyezési terület (K) és
b) fásított közlekedési terület (KF)
övezetbe sorolhatók.

A közlekedési és közműelhelyezési területeknek összefiilg-
gö hálózatot kell alkotniuk.
A Szabályozási Terven feltüntetett fejlesztendő területek
közlekedési és közműelhelyezési területeit a belterületbe
vonáshoz készítendő részletes szabályozási tervben kell
megállapítani.

területhasználati módokhoz tartoznak.

Közlekedési és közműelhelyezési
területek-Kövezet

33. §

/l/ A közlekedési és közműelhelyezési területek a településen

Közlekedési és közműelhelyezési terület - K övezet

34. §

/l/ A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az
országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű
várakozóhelyek (parkolók) - a közterületaek nem minösülö
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telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalog-
utak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és
kömyezetvédelmi létesítményei, továbbá a közniűvek és a
hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

/2/ A közlekedési övezeteket a Szabályozási Terv K jellel tün-
teti fel.

/3/ A közlekedési és közműelhelyezési területen a közlekedést
kiszolgáló közlekedési építmények helyezhetők el.

/4/ Uj közlekedési és közműelhelyezési (utcák, terek, gyalogos
és kerékpár utak) övezet kialakításánál más előírás, illetve
a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése
hiányában az OTEK szerinti szabályozási szélességű terü-
letet kell biztosítani.

/5/ Az országos közutak tervezési osztályba sorolását az ÚT 2-
1.201:2001 sz. úmgyi műszaki előírás alapján a közút keze-
lője határozza meg.

/6/ Az országos közutak védötávolságain belül előírt terület-
használati korlátok:

a) Az országos közutak védőtávolságát érintő valameny-
nyi beruházáshoz, továbbá a közutakkal határos intéz-
ményi, ipari, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi
létesítmény építéséhez közútkezelői hozzájárulás
szükséges, önálló hirdetőberendezés nem létesthetö.

b) Közm Cvek belterületen a vonatkozó szakági el Qrások
alapján, külterületi útszakasz mellett az út területén
kívül vezethetFk.

/7/ Kerítés és épület a külsö Bécsi út (10. számú országos I.
rendű főút)
a) Kövesbérci út - Ürömi közigazgatási határ közötti

szakaszán a kialakult állapotnak megfelelően,
b) Kövesbérci út - Háziréti patak közötti szakaszán új

beépítés esetén az úttengelytől mérve kerítés 20 m-re,
épület30 m-re helyezhető el.

/8/ A 11105 számú bekötö út a teljes közigazgatási területen
belterületbe vonható, legkisebb csomóponti távolság 150
m. A kapcsolódó külterületen az úttengelytől mérve kerítés
20 m-re, épület 30 m-re helyezhetö el.

/9/ A Budai út és a Szabályozási Terven feltüntetett, a Bécsi
úti településrészt a község más területeivel összekötö terve-
zett települési főút (gyűjtőút) kategóriába sorolt útvonalak
tervezési osztálya az UT 2-1.201:2001 alapján B.V.c.C -
K.VI.C. Ezen útvonalak tengelyétöl mérve a kapcsolódó
külterületen - a Településszerkezeti Terven fejlesztendő
területként jelölt területek kivételével - kerítés 20 m-re,
épület 30 m-re helyezhető el. Szabályozási szélessége a
méretezés alapján 16 m.

/10/ A Téglagyári út szabályozási szélessége a mellékelt mére-
tezésalapján 16m.

/II/ A település eiabiekben nem említett útjainak tervezési
osztályba sorolása az ÜT 2-1.201:2001 alapján B.VI.d.

/12/ A járművek elhelyezését uj beépítés esetén az OTÉK 42. §
alapján kell biztosítani. Közterületi parkolási lehetőséget
kell kialakítani a Templom utca Fö utca - Ískola utca kö-
zötti szakaszán, a régi temetönél, a Budai úton a meglévö
kereskedelmi-szolgáltató funkciojú létesítményekhez kap-
csolódóan, a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek
parkolása közterületen azonban nem haladhatja meg a 2
órát.

/13/ Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású sze-
mélygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2
beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése
kötelező;

/14/ A tervezett utak mellett kétoldali fasor telepítése kötelező,
maximálisan 8-8 m-es tőtávolsággal, őshonos fafaj kerté-
szeti változataiból kiválasztott faiskolai útsorfa alkalmazá-

sával, a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembe vétolé-
vel.

/15/ A meglévő közterületek esetében, ahol ajelenlegi közleke-
dési felületek méretei csak aránytalanul nagy ráfordítások
árán növelhetők a forgalmi szempontból egyébként szüksé-
ges mértékre, a biztonságos közlekedés feltételeit forga-
lomtechnikai beavatkozásokkal kell biztosítani (pl. : lakó-
pihenő övezet kialakítása a 20/1984. XII.21. KM rendelet-
nek megfelelöen, forgalombiztonsági tükör elhelyezése,
áthaladási elsöbbség szabályozása, stb.). A meglévő, kiala-
kult közterületek szélességének - a védett településszerke-
zettel bíró településrészen lévők kivételével - legalább a
6, 0 m szélességet, a meglévő magánutak szélességének
legalább az 5,0 m szélességet el kell émie, amennyiben
azokról ingatlan kiszolgálása történik. Ennél keskenyebb
megközelítési kapcsolattal bíró telekre építési engedély
nem adható. Magánutak a közhasználat elöl nem zárhatók
el.

/16/ A település úthálózata szempontjából fontos, bövítendő,
vagy tervezett útvonalak szabályozását részletes geodézíai
és az esetenként szükséges egyéb (talajmechanikai, épület
értékvizsgálat, stb.) vizsgálatok felhasználásával készülő, a
csatlakozó területeket is tartalmazó részletes szabályozási
terv a közlekedési-vízrendezési megvalósíthatósági tanul-
mány alapján határozza meg, a szabályozási tervlapon sze-
replő maximális értéken belül. Emiek hiányában a közterü-
let rendezését célzó munkák során a Szabályozási Terven
feltüntetett szabályozási szélesség veendő fígyelembe.

/17/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-banÍoglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók.

Fásított közlekedési terület - KF övezet

35. §.

/l/ A fásított közlekedési terület övezetéhez azok a közlekedé-
si és közműelhelyezési célú területek tartoznak (a 31. § 1.
pontjában megfogalmazottak szerint), amelyek egy része
zöldfelületjelleggel alakítandó ki.

111 A fásított közlekedési övezeteket a Szabályozási Terv KF
jellel tartalmazza.

/3/ A területen - a közlekedés építményein kívül - hü-lap- és
virágárusító pavilon helyezhető el.

/4/ Az övezetben

a) a beépítettség nem lehet nagyobb 2 %-nál,
b) a zöldfelület mértéke nem lehet kisebb 15 %-nál,
c) a legnagyobb építménymagasság 3,50 m,
d) az elhelyezhető építmény bruttó

alapterülete nem lehet nagyobb 25 m2-nél.
/5/ Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedé-

lyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.
/6/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-

zetvédelmi előírások alkalmazandók,

Zöldterűlet, zöldterületi
létesítmények - KP övezet

36. §.

/l/ A zöldterület a település belterületének beépítésre nem
szánt, állandó növényzettel fedett, közhasználatú része
(közpark).

/2/ A zöldterületek a településen a közpark övezetbe tartoznak,
amelyeket a Szabályozási Terv KPjellel tünteti fel.

/3/ A zöldterületnek
a) közútról, köztérröl közvetlenül, valamint
b) kerekesszékkel és gyermekkocsival is
megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

/4/ A zöldterületen elhelyezhetö:
a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút,

pihenőhely, tomapálya, gyermekjátszótér stb. ),
b) vendéglátó épület,
c) a terület fenntartásához szükséges épület.

/5/ A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel
helyezhetők el.

/6/ A megengedett legnagyobb épületmagasság 4,0 m.
/7/ A közcélú zöldterületek (parkok, játszóterek) kialakítása

engedélyezett tervek alapján történhet. A zöldfelület min-
deií megkezdett 100 mí-e után legalább 1-1 nagyméretű
díszfa telepítése kötelező.

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók,

Erdőterület - E övezet

37. §.

/l/ Az erdő területhez a település beépítésre nem szánt terüle-
tének erdő céljára szolgáló része tartozik.

/2/ Az erdőterületek Pilisborosjenő területén az erdő rendelte-
tése szerint

a) védelmi és
b) egészségügyi-szociális, turisztikai
rendeltetésűek lehetnek.

/3/ A település területén lévő erdőkre - tekintettel arra, hogy a
védelmi célú erdők a talajerózió elleni védelmet szolgál-
ják - megközelíthetöség, turisztikai használat tekintetében,
függetlenül rendeltetésüktől ugyanazok, az egészségügyi-
szociális, tiirisztikai erdőkre vonatkozó szabályok érvénye-
sek. A védő szerepkör betöltéséhez szükséges erdöművelé-
si szabályokat a mindenkori erdőterv tartalmazza.

/4/ Az erdöterületeket a Szabályozási Terv E jellel tartalmaz-
za.

/5/ A védelmi rendeltetésű erdöterületen épületet elhelyezni
nem szabad.

/6/ Az erdő és a beépített és beépítésre szánt területek határán -
ahol ilyet a beépítésre szánt terület nem tartalmaz - az erdő
övezet területén biztosítani kell az erdő körüljárhatóságát,
az üzemi és megkülönböztetett célú (tűzoltó, mentő, stb.)
járművek számára.

/7/ Az erdö övezetben való építés engedélyezése során az épí-
tési engedélyezési eljárásba a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságát, valamint az Allami Erdészeti Szolgálat Bu-
dapesti Igazgatóságát szakhatóságként be kell vonni.

/8/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók.

Mezőgazdasági terület

38. §.

/l/ A mezögazdasági terület a település beépítésre nem szánt
területének a növénytermesztés és az állattenyésztés, to-
vábbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás,
lakó és szállás építményei elhelyezése céljára szolgáló ré-
sze.

A mezögazdasági területek
a) általános mezögazdasági (M)
b) kiskertes mezőgazdasági (MK) és
c) mezögazdasági major (MM)
övezetbe tartoznak.

Altalános mezőgazdasági terület - M övezet

39. §.

/l/ A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezek-
kel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló
mezőgazdasági terület az általános mezőgazdasági övezet-
be tartozik, azokat a Szabályozási Terv Mjellel tünteti fel.

/2/ Az övezetben a 6. § /3/ pontjában és jelen § /3/ pontjában
foglaltakon túlmenően építmények csak a szőlő művelési
ágú telkeken helyezhetők el. A szőlö művelési ágba tartozó
telken egy terepszint alatti építmény (pince) létesíthető leg-
feljebb 3 %-os "beépítettséggel", de legfeljebb 30, 0 m2
bruttó alapterülettel, legfeljebb 3,0 m homlokzatmagasság-
gal.

/3/ Az övezetnek a 2. sz. mellékletben szabályozási terv készí-
tésére kijelölt részein kerítés nem építhetö.

/4/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi elöírások alkalmazandók.

Mezőgazdasági major terület - MM övezet

40. §.

/l/ A mezőgazdasági major övezet az állattenyésztés és a ter-
mékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló épületek elhelye-
zését szolgálja, azokat a Szabályozási Terv MM jellel tün-
teti fel.

/2/ A mezőgazdasági maj or övezetben kizárólag az /1 / pontban
foglalt célokat szolgáló épületek, továbbá a tulajdonos, a
személyzet, céljára szolgáló legfeljebb egy lakás 20. 000
mQnél nagyobb telken helyezhetök el, legfeljebb 3 %-os
beépítettséggel, amelyből legfeljebb 1 % szolgálhatja lakás
célját, legalább részleges közművesítés esetén.

/3/ A mezögazdasági építmények homlokzatmagassága leg-
feljebb 5,0 m, különálló lakóépület építménymagassága
legfeljebb 4,0 m lehet. Az épületek az OTÉK 29. § (5)
pontjának megfelelő tájbaillő magastetővel létesítendők.

/4/ Az övezetben a terepszint-alakítás megengedett legnagyobb
mértéke l,00m.

/5/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület vo-
natkozó helyi rendelet, továbbá a hatályos egyéb hatályos
jogszabályok szerint építhetö.

Kiskertes mezőgazdasági terűlet - MK övezet

41. §.

/l/ A kiskertes mezögazdasági területre vonatkozó szabályok a
jelenleg ilyen felhasználású területeken alkalmazandók, új
kiskertes mezögazdasági területek jelen szabályzat hatály-
balépését követően nem jelölhetök ki.

/2/ A kiskertes mezőgazdasági terület elsősorban a szabadidö-
eltöltésként gyakorolt növénytermesztés, kertművelés cél-
ját szolgálja.

/3/ A kiskertes mezőgazdasági övezetet a Szabályozási Terv
MKjelleltüntetifel.
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/4/ Az övezetben beépítetlen telken a telek területének 3 %-át
meg nem haladó beépítettséggel, legfeljebb 30 mz bmttó
alapterületű földszintes (tetőtérbeépítés nélküli), legfeljebb
3, 0 m építménymagasságú, illetőleg legfeljebb 5. 0 m ge-
rincmagasságú, a tájba illő, a földrészlet megműveléséhez
szükséges - ideiglenes tartózkodásra alkalmas, illemhelyet
és tísztálkodási lehetőséget is magában foglaló - gazdasági
épület helyezhető el. A telken növénytermesztés céljára
szolgáló fóliasátor, és növényház is elhelyezhetö, az OTÉK
35. §-ában foglalt, az elö-, oldal- és hátsókertre vonatkozó
szabályok betartásával.

/5/ Az övezetben a meglévö épületek bmttó alapterülete leg-
feljebb 30 m2-ig bővíthető, a /4/ pontban foglaltak betartá-
sával.

/6/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi elöírások alkalmazandók.

Egyéb területek

42. §.

/l/ A beépítésre nem szánt egyéb területek övezetéhez a víz-
medrek és vízgazdálkodással kapcsolatos területek tartoz-
nak.

Vízmedrek és vízgazdálkodás terűlete - VT övezet

43. §.

/l/ A vízmedrek és vízgazdálkodás övezetébe
a) a folyóvizek medrei és azok partjai,
b) a vízbeszerzési és a vízgazdálkodással összefüggö

létesítmények területei és azok védőterületei tartoz-
nak.

/2/ Az övezetet a Szabályozási Terv VTjellel jelöli.
/3/ Az övezetben a 6. § /3/ pontjában említetteken túlmenöen

általában csak a vízgazdálkodás építményei helyezhetök el.
/4/ A VT övezetbe sorolt területek - a Borosjenői-patak és a

Házi-réti patak medrén túlmenöen - az alábbiak.

Hrsz:

0135/2
0135/9
327/1
53
2416 és 2419

Létesítmény megnevezése
kút
medence
kút
medence, gépház
medence

2420, 2423/4 és 2424 medence bővítési terület

/5/ A VT övezetbe sorolt árkok, patakok, vízfolyások mellett
mindkét oldalon a meder élétöl számított 4, 0-4, 0 m széles
fenntartási sávban kerítés nem létesíthetö, a tulajdonosnak
e sávban az illetékes szervek számára a mederhez való hoz-
zajutást biztosítania kell.

/6/ A Határrétí-patak melletti ingatlanok esetében az építési
engedélyezési eljárásba az illetékes vízügyi hatóságot be
kell vonni, és a terveket a patak kezelőjével is véleményez-
tetni kell.

/7/ Az övezetbe sorolt területeken a 44. §-ban foglalt kömye-
zetvédelmi előírások alkalmazandók.

Közműlétesítmények elhelyezése

44. §.

/l/ A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó
szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak
megfelelően kell elhelyezni, ill. kialakítani, az adott szabá-
lyozási szélességeken belül.

/2/ A közművezetékek térszint alatti elrendezését az MSZ
7487/2-80. számú szabvány tartalmazza.

/3/ A tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak)
helyigényét lehetőség szerint közterületen kell biztosítani.
Ha ez nem oldható meg, a közművel a szomszédos magán-
területen is elhelyezhetők, a szolgalmi jog bejegyzése mel-
lett.

/4/ A település területén a beépített ingatlanok csapadékvize
nem vezethető a szennyvízelvezetö-hálózatba.

/5/ Transzformátorok eihelyezésének feltétele a közterületi
megközelítési lehetőség.

/6/ A gázvezetékek biztonsági övezetét az MSZ 7048/3 szab-
vány határozza meg.

/7/ A gáznyomásszabályzó állomások védőtávolságát az MSZ
11414/2. számú szabvány tartalmazza.

/8/ A középnyomású hálózatról megtáplált házi nyomássza-
bályzókat az épületek udvarán, vagy az épületek alárendelt
homlokzatán kell elhelyezni.

/9/ A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a telepü-
lés képi megjelenésre, kömyezetvédelmi (zaj, rezgés, szag)
és az esztétikai követelményekre fokozott fígyelmet kell
fordítani.

/10/ A szükséges védőtávolságok hiányában rnűködö elektro-
mos légvezetékeket a település belterületén szabályszerű
megoldású földkábelekre kell cserélni.

/II/ Az elektromos és távközlési vezetékek a 6, 0 m-t el nem érö
szélességű közlekedési és közműelhelyezési területeken,
továbbá a nyúlványos (nyeles) telkek nyúlványain csak
földkábeles megoldással létesíthetők.

/12/ A jelen rendelet hatályba lépése során, vagy azt követöen
beépíthetövé váló területeken az elektromos és távközlési
vezetékek csak földkábeles megoldással készülhetnek.

Környezetvédelem

45. §.

/l/ Vízminöség-védelem
a) A település teljes területe a felszín alatti víz

minőségét érintő tevékenységekkel összefüggö egyes
feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet
meghatározá-sa szerintíkiemelten érzékeny felszín
alatti vízminő-ség-védelmi területekhez tartozik.

b) Az élő vízfolyásba - Borosjenői-patak, Házi-réti pa-
tak - történő szennyvízbekötéseket meg kell szüntet-
ni, újak létesítése tilos. A csatomázatlan, már beépült
belterületeken a keletkező szennyvizek ártalommen-
tes elhelyezéséröl zárt tárolóval, rendszeres szippan-
tással és a szennyvíztisztítóba történő szállítással a
csatoma megépüléséig gondoskodni kell.

c) Szennyvíztisztító bövítése, vagy létesítése teljes bio-
lógiai technológiával indokolt, a szükséges védőtávol-
ság területtakarékos kijelölésével.

d) Az elvezetett csapadékvíz minösége feleljen meg a
3/1984. (II. 7. ) OVH rendelkezésnek, a közcsatornába
vezetett szennyvíz minősége pedig a 4/1984. (II. 7)
OVH rendelkezés 11/2. kategóriajú határértékeinek

e) A kereskedelmi-gazdasági területeken a technológia
filggvényében és az illetékes kömyezetvédelmi ható-
ság szakvéleménye alapján az ipari elötisztítást elő
kell ími.

f) A mezőgazdasági művelésű területeken a felhasznált
kemikáliák (növényvédő- és tápanyag-utánpótló sze-
rek) fajtáját és mennyiségét a Polgármesteri Hivatal-
nak évenként be kell jelenteni.

/2/ Levegőtisztaság-védelem
a) A kömyezeti és levegőminöségi adottságok megőrzé-

se, javítása érdekében a község területén a hatályos
levegőtisztaság-védelmi elöírások (a 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet, valamint a 14/2001. (V. 9. ) KÖM-
EÜM-FVM együttes rendelet) betartása kötelezö.

b) Új légszennyezö források telepítése, üzembe helyezé-
se, üzemeltetése csak az elérhetö legjobb technika al-
kalmazásával valósítható meg.

c) A vonatkozó határértékeket meghaladó légszennye-
zést előidézö emissziós forrás a területen nem létesít-
hetö. A külső térbe kijutó bűzt okozó tevékenység
nem végezhető

d) A nyersanyaglelőhely - bánya - (B) övezetben a por-
szennyezés hatásának csökkentése érdekében a terület
határán, a telken belül előfásítással kialakított védő-
sávot kell kialakítani, az /5/ e) pontban megfogalma-
zott módon. A területen csak a legkevésbé porszeny-
nyezö hatású kitermelési technológia engedélyezhetö.

/3/ Talajvédelem
a) A mezőgazdasági művelésű területeken a talajeróziós

károk csökkentése érdekében a lejtőre merőleges mű-
velésimódjavasolt.

b) A talajeróziós károk megszüntetése érdekében - a ter-
ven feltüntetett módon - övárok létesítése szükséges.
Az övárkot részletes továbbtervezés alapján és tájren-
dezési szempontok (tájba illesztés, tajfásítás) fígye-
lembevételével kell kialakítani.

/4/ Zaj-és rezgésvédelem
a) Pilisborosjenö területén (kivéve (b) pont) a terület

felhasználás típusától fíiggetlenül az üdülöterületre
vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi előírások érvénye-
sek, a 4/1984. (I. 23.) EüM. rendelet szerint.

b) A Bécsi út melletti településrészen a laza beépítésű
lakó- és intézményterületre vonatkozó zaj- és rezgés-
védelmi határértékeket kell betartani.

/5/ Táj- és természetvédelem
a) A Duna-Ipoly Nemzeti Park határán a természetvéde-

lemről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében védö-
övezet kerül kijelölésre, amely védőövezet Pilisboros-
jenő területén a Nemzeti Park határán lévő 100 mé-
íeres sávra, vagy ermél nagyobb telek esetén legalább
egy telekméretű sávra terjed ki. A védöövezeten be-
lül bármely építési engedélyezési eljárás esetén a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát véleményező
szakhatóságként be kell vonni.

b) A mezögazdasági tevékenységgel összefüggő vegy-
szerhasználat megengedhető mértékének megállapítá-
sához a Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes enge-
délye szükséges.

c) A tervezett kereskedelmi-szolgáltató (KG) területeken
az előírt minimális zöldfelületet úgy kell kialakítani,
hogy ebböl a lakó-, az erdő- és a közpark-területekkel
határos telekhatáron legalább 5,0 m-es védő zöldsáv
keletkezzen.

d) Védő zöldsáv kialakítása szükséges a sportterületek
(S) és az üdülö övezetek (ÜÜ) lakóterülettel határos

részén, minimálisan 5,0 m-es sávban, továbbá a ke-
reskedelmi, szolgáltató (KG) övezet lakóterülettel ha-
táros részén legalább 15, 0 m-es sávban. A védö zöld-
sávot háromszintes növényállományból és honos fa-
jokból - vagy azok termesztett változataiból - kell ki-
alakítani.

e) A zöldfelületek kialakításánál a telepítésre kerülő fa-
jokat úgy kell megválasztani - a kedvezö taji, termé-
szeti adottságok megőrzése, hangsúlyozása miatt - a
felhasznált fásszárú növények legalább 50%-a honos
fajokból, vagy azok termesztett fajtáiból kerüljön ki.

f) A - legális és illegális - hulladék-lerakóhelyek és fel-
hagyott bányák rekultiválását, területükön erdö létesí-
tését meg kell valósítani. A 022., 024 Hrsz. alatti
rekultivált területre a Képviselö-testület 110/1995.
(VIII. 31. ) sz. határozatának megfelelően 2045-ig tar-
tó építési tilalmat kell eh-endebii.

g) A település területén lévő vízfolyások, vízmosások,
övárkok menti természetes, illetve természetközeli
vegetáció megőrzendő. Védettségüket helyi rendelet-
tel kell biztosítani, amely rögzíti a védettségre vonat-
kozó egyedi szabályokat (fakivágás, telepítés, nö-
vényvédőszerek használata), valamint az építéssel
kapcsolatos korlátokat.

A nemzeti kulturális örökség védelme

46. §.

/l/ A településen műemlék a római katolikus tempiom, vala-
mint a rendház.

/2/ A műemlékegyütteshez tartozó műemléki kömyezet lehatá-
rolását a Szabályozási Terv tartalmazza.

/3/ A műemlékek és a műemléki kömyezet tekintetében a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv
rendelkezései tartandók be.

/4/ A régészeti lelöhelyek a kulturális örökség védelméről szó-
ló 2001. évi LXIV. Tv. (Ovtv. ) értelmében ex lege álta-
lános védelmet élveznek. A régészeti lelőhelyek területén
végzendö bármilyen építési, vagy más földmunka, illetve
telekalakítás esetén a Kulturális Orökségvédelmi Hivatal
területileg illetékes irodaját szakhatóságként meg kell
keresni, az Öv. Törvény 63. § (4) bekezdése alapján.

/5/ Régészeti lelöhelyek területén való építkezés idöpontját,
ütemezését egyeztetni kell az illetékes hatósággal.

/6/ Amennyiben az ismert régészeti lelőhelyeken kívül föld-
munkák során régészeti lelöhely nyomai és/vagy régészeti
leletek (pl. agyagedény töredékek, ember-, vagy állatcson-
tok, stb.) kerülnek elő, az Övtv. 24. §-ában foglaltak szerint
kell eljámi, és értesíteni kell a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságát.

Települési értékvédelem, településkép

47. §.

/l/ A település épített kömyezeti értékeinek védelme érde-
kében helyi területi védelem alá tartozik a településközpont
vegyes és a falusias lakóterület területfelhasználási módú
területrész településszerkezete. E területeken a közterületi
határvonal megváltoztatása, a telekalakítás, valamint az
építés és bontás érdekében elvi engedély kérese kötelező.
Az elvi engedélyezés során a Települési Ertékvédelmi
Tervtanács véleményét ki kell kémi. A Tervtanács megala-
kulásáig az elvi engedélyezés során a település föépíté-
szének véleményét kell kikémi.
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/2/ A településszerkezeti szempontból védett települesrészeken
a felszíni vízelvezetést az útburkolat megfelelö kialakításá-
val, a közterület igénybevételével kell megoldani.

/3/ Helyi egyedi védelem alá tartoznak az alábbi ingatlanok,
illetve a rajtuk álló épületek

/9/

cím

a)
b)
c)
d)

SzentDonátutca63.
Fö utea 49.
Föutca51.

Foutca61. -63. -65.

hrsz.
2395
138
129
121/3, 120, 119

e) Budai út páros oldalának ingatlanjai a
Kossuth tér 2-Bodza utca közötti szakaszon

f) Budaiút64. 170/3
g) Mesterutca2. 371
h) Mester utea 7.- 9.-11. 365, 364, 363/1
i) Steinheimutca3. -5. -7. 236, 237, 238
j) JózsefA. utca-Kántorutcasarok 444, 445, 446
k) Templom utca - Fő utca sarok 399
1) Iskolautca8.-12. 504/4, 503/1

/4/ Helyi egyedi védelem alá tartoznak továbbá az alábbi, köz-
területeken, vagy külterületeken lévő építmények:
a) Falualapítási emlékmü 391/3
b) Szent Rozália kápolna 015/3
c) Kálvária 086/2
d) Szent Vendel emlékmü 098/1
e) Szent Donát emlékmű 21 (úton)
f) Kőkereszt (Külsö-Budai út) O 15/4 (úton)
g) Kökereszt (Magas-erdő) 092 (úton)
h) Köhíd 387 (úton)

/5/ A helyi védelem alá tartozó építményekre vonatkozóan
az /l/ pontban foglalf szabályokat kell betartani.

/6/ A település teljes területén a beépítésre szánt övezetek-
ben - a KEL4, KEL4-T, IG és a S övezetek kivételével -,
valamint az MM övezetben épületek csak magas tetövel
engedélyezhetök, 35-45 fok közötti hajlásszöggel, továbbá
a KEL-4 övezettel szomszédos KV területeken a magastetö
hajlásszöge a KEL-4 övezetre előírttal azonos lehet.

/7/ A magastetös épületek pikkelyszerü, -vagy ehhez hasonló
megjelenésű fedéssel engedélyezhetök, a piros és a bama
szín ámyalataiban.

/8/ A lakóépületek homlokzatfelülete legalább 50%-ban vakolt
felületképzéssel alakítandó ki, a fehér, a halványsárga és a
halványzöld, valamint a világos drapp ámyalataival szí-
nezve.

A TV és FL övezetekben az oldalhatáron álló beépítéssel
létesülő épületek gerincvonala az utcavonalra merőleges, a
zártsorú, vagy hézagosan zártsorúaknál az utcavonallal pár-
huzamos lehet.

Sajátos rendelkezések a hatálybalépést köyetően
beépíthetővé váló területekre

48. §

/l/ Azokon a területeken, amelyek jelen szabályzat hatálybalé-
pését megelözöen nem tartoztak a beépített területekhez, az
egyes övezetekre előírt szabályokon kívül az alábbi szabá-
lyok is betartandók:
a) Közműhálózatok építése csak jóváhagyott engedélye-

zési tervek alapján történhet.

b) A közműhálózatok építése elött a jóváhagyott útépí-
tési terveknek megfelelöen ki kell alakítani a közleke-
dési pályák tervezett földműveit.

c) A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprende-
zésre, a felszíni vízelvezető-rendszerre és a szivárgó-
rendszerre vonatkozó tervekben kell meghatározni.

d) A területen a külsö térbe kijutó, bűzt okozó tevékeny-
ség nem végezhetö.

e) Építkezések megkezdése előtt a felső talajréteget
szakszerűen le kell termelni és deponálni. A deponált
termőtalaj legfeljebb fél évig tárolható, majd azt kizá-
rólag zöldfelületek kialakításánál kell felhasználni.

f) A feltöltésként veszélyes anyag nem használható. A
munka megkezdése előtt a feltöltésre szánt anyagot az
illetékes talajvédelmi szakhatósággal véleményeztetni
kell.

g) A területen a terület felhasználás típusától fúggetlenül
az üdülőterületekre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi
elöírások érvényesek, a 4/1984. (I. 23.) EüM. rendelet
szermt.

h) Az egyes övezetekben csak a tevékenység során hely-
ben keletkezö veszélyes hulladékok átmeneti tárolása
megengedett.

i) Vízfolyások természetes és természetközeli állapotú
partjait, a vizes élőhelyek védelme érdekében, meg
kell őrizni, vízépítési munkálatok során természetkí-
mélő megoldásokat kell elönyben részesíteni.

j) A Határréti-árok mentén található természetes vegetá-
ció, patak menti zöldsáv megörzendö.

k) A területen az erdészeti törvény hatálya alá nem tarto-
zó faállománnyal borított területeken (1996. évi LIV.
tv 4. §)és a 10 cm törzsátméröjűnél nagyobb fa kivá-
gása - kivéve gyümölcsfa - csak a fák védelméröl
szóló 21/1970. (VI. 21. ) Korm. rendeletnek megfelelő
jegyzői engedély alapján történhet. Az egyéb erdő
vagy fásított terület - az erdötörvény értelmében - az
Állami Erdészeti Szolgálat az engedélyezö.

1) A 10 cm törzsátmérőjünél nagyobb fa kivágása ese-
tén, a törzsátméröt 25%-kal meghaladó fapótlásról,
vagy az ingatlanon belül, vagy az Önkormányzat által
megjelölt közterületen, gondoskodni kell.

m) A területen telkenként csak 1 m2-nél kisebb összfe-
lületű hirdetőberendezés, cég- és címtábla helyezhetö
el.

n) A terület telkein az elökert mérete általában 5-10 m
közötti lehet. 10 m-nél nagyobb csak akkor lehet, ha a
terepviszonyok, vagy a telek formája miatt a telken
lakóépület ésszerűen nem lenne elhelyezhető.

/2/ A Téglagyári út mellett a 038 hrsz-ú telken megkezdett bá-
nyaművelés folytatható. A bányamüvelés folytatásának
időszakában a B építési övezetre vonatkozó előírások, a bá-
nyaművelés befejezésére vonatkozó hatósági engedély ha-
tálybalépésének időpontja után pedig a KEL4 és KEL4-T,
továbbáa KV építési övezetekre, továbbá a K övezetre elö-
írt szabályok tartandók be, a Szabályozási Terven feltünte-
tett módon. A területen az építési engedélyezési dokumen-
tációhoz részletes talajmechanikai szakvéleményt kell csa-
tolni.

Rehabilitációs Szabályozási Tervek

49. §.

/l/ A település egyes belterületi, már nagyrészt beépült, de
várhatóan nagymértékben átalakuló területegységein a te-
lepülésrendezés részletes szabályainak megállapítása érde-
kében Rehabilitációs Szabályozási Terv kidolgozása lehet-
séges.

/2/ A Rehabilitációs Szabályozási Tervek elkészítéséröl, annak
ütemezéséről, a tervezés alá vonandó egyes részterületek-
röl a Szabályozási Tervenjelölt nagyobb területegységeken
belül a Képviselő-testület a helyi társadalmi igények és a
rendelkezésre álló lehetöségek függvényében határoz, fí-
gyelembe véve az Étv 12. § (1) pontjában foglaltakat is.

/3/ A Képviselö-testület határozatot hoz Rehabilitációs Sza-
bályozási Terv készítéséről minden olyan esetben, amikor a
meglévő telkek egy része nem felel meg az OTEK 31. § 1.
pontjának, vagy a megközelítést biztosító köz-, vagy ma-
gánút nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, és a tu-
lajdonosok egy része - a költségek biztosítása mellett - ezt
kéri.

/3/ A Képviselö-testület a Rehabilitációs Szabályozási Tervröl
akkor alkot rendeletet, ha az abban foglaltak végrehajtása
nem jelent aránytalan pénzügyi terhet az Önkormányzat
számára.

/4/ A Rehabilitációs Szabályozási Terv és helyi építési sza-
bályzat elfogadását követöen az Etv. 24. § (2) pontja alap-
ján az adott területen csak az elfogadott szabályoknak meg-
felelö telkekre adható építési engedély.

Változtatási tilalom

50. §.

/l/ Változtatási tilalom lép majd érvénybe mindazon területek-
re, amelyekre Szabályozási Terv készítésének megindításá-
ról születik képviselő-testületi határozat, a terv elkészítésé-
nek idejére. A tervezés megindításáról szóló határozattal
egy idöben a változtatási tilalom hatálybalépéséről a Kép-
viselő-testület rendeletet alkot.

Elővásárlási jog

51. §.

/l/ Az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az Étv. 25 §
(1) és (2) pontja alapján
a) a településközpont vegyes övezetbe sorolt ingatlanok
b) a falusias lakóövezetbe sorolt beépítetlen telkek, vala-

mmt

esetében.

/2/ Az elövásárlási jog alapításának célja a tervezett település-
rendezési intézkedések végrehajthatóságának biztosítása, a
Településszerkezeti Tervben megjelölt célok - a település
közintézményemek, kereskedelmi, szolgáltató hálózatának
fejlesztése.

/3/ Az elövásárlási jog gyakorlása során az Étv. 25. § 4-6.
pontjaszerintjárel.

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

52. §.

/l/ Az Etv. 27. § alapján a jelen szabályzat 34. § /15/ és /16/
pontjában, illetve a Szabályozási Tervben foglalt, továbbá
a fejlesztendő területekre készítendö Szabályozási Tervek,
valamint Rehabilitációs Szabályozási Tervek szerinti ese-
tekben, amikor a település egyes részeit érintö kiszolgáló
és lakóút (a továbbiakban kiszolgáló út) létesítése, bővítése
vagy szabályozása, az építésügyi hatóság az ingatlannak a
kiszolgáló út céljára szükséges részét kisajátítási eljárás
nélkül - a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kárta-
lanítás mellett - a települési önkormányzat javára igénybe
veheti, és lejegyezheti, amihez az érdekeltek hozzájárulása
nem szükséges.

/2/ A településen a szabályozási tervben foglalt útszélesítések
érdekében az 1. sz. függelékben felsorolt ingatlanokra kell,
a terven feltüntetett módon érvényesíteni a lejegyzés intéz-
ményét, amelynek ütemezéséről a Képviselö-testület külön
határoz.

/3/ A lejegyzést a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell
végrehajtani.

Útépítési és közművesítés hozzájárulás

53. §.

A jelen Helyi Epítési Szabályzatban, illetöleg a Szabályozási
Tervben, valamint a készítendő Rehabilitációs és egyéb Szabá-
lyozási Tervekben a területre elöírt kiszolgáló utakat és a köz-
műveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használat-
bavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítéséröl az
Önkormányzat a jelen rendelet 5. § /3/ pontjában szereplö meg-
állapodás keretében rendelkezik.

Települési Tervtanács

54. §.

/l/ A védett objektumokra érvényes különleges követelménye-
ket az Önkormányzat az Étv. 5 § (4) pontja, valamint a
40/1999. (IV. 23. ) FVM sz. rendelet alapján a terveket vé-
leményezö, önkormányzati, szakmai, és társadalmi résztve-
vőkböl álló Települési Tervtanács felállításával, valammt
egyes erre alkalmas esetekben - pl. közterületi utcabúto-
rok, köztárgyak, cégérek, cégtáblák, hirdetö-berendezések
és más, a képzö-, vagy iparművészetek tárgykörébe sorol-
ható objektumok esetén, a részletes szabályozásban kijelö-
lendő területeken - a Képzö- és Iparművészeti Lektorátus
általi zsűriztetésseljuttatja érvényre.

/2/ A Települési Tervtanács működésének részletes szabályait
a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

Települési Értékvédelmi Alap

55. §.

/l/ A védett objektumok, épületek és területek értékörzö meg-
újításához, a rehabilitációhoz nyújtott támogatásokról az
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önkormányzat az Étv. 50. § (1) d) pontja alapján Települési /2/
Értékvédelmi Alapot hoz létre, amelynek forrása az építés-
rendészeti bírság önkormányzatra jutó összegének megha-
tározott része, odaítéléséről pedig - pályázati rendszer ke-
retében - a képviselőtestület szakértőkkel kiegészített ille-
tékes bizottsága(i) dönthet(nek).

/2/ A Települési Értékvédelmi Alap müködésének részletes
szabályait a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja
meg.

Záró rendelkezések

56. §.

/l/ Jelen Helyi Építési Szabályzat 2002. majus 1-én lép hatály-
ba, rendelkezéseit ettől az időponttól kezdve aUcalmazni
kell.

Jelen Helyi Epítési 'Szabályzat, valamint a Szabályozási
Terv és a "fejlesztendö terület" jelleg megváltoztatása érde-
kében a Településszerkezeti Terv módosítása csak a Telepü-
lés Képviselő-testületének határozata alapján indított, az
Étv. és az OTÉK előírásai szerint lefolytatott eljárások kere-
tében lehetséges.

Az /l/ pontban foglalt időponttól kezdődően Pilisborosjenő
Önkonnányzatának 1/1997. (I. 9.) KT sz. rendelete Pilisbo-
rosjenö község helyi építési elöírásairól és egyes építési
munkák engedélyezéséröl hatályát veszti.

/4/ A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat előírásai alapján ajegyző gondoskodik.

/3/

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné Schdmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő község Onkormányzat

5/2002. (IV. 15.) sz.

önkormányzati rendelete

a helyi adók megállapításáról

szóló 13/1993. (XII. 21. ) sz.

helyi rendelet módosításáról

(1) Az önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illeté-
kek hatékony beszedésének elösegítésére a feltárt és
beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adó- és
illetéktartozásból az önkormányzatot megillető bevétel
terhére az anyagi érdekeltséget úgy szabályozza, hogy
a behajtás iránt intézkedő köztisztviselö a befolyt brut-
tó összeg mindenkori 3 %-árajogosult.

(2) A behajtott összeg mindenkori 3 %-ának összegére a
köztisztviselő akkor jogosult, ha a hatályos jogszabá-
lyok alapján járt el, a behajtással kapcsolatos intézke-
dések írásban, megfelelő dokumentálással történt és azt
a polgánnesteri hivatal vezetöje igazolta.

Pilisborosjenö község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkonnányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 10. §, valamint a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § alapján a követ-
kezö rendeletet alkotja:

l. §.

A helyi adók megállapításáról szóló 13/1993. (XII. 21.) számú
helyi rendelet 10. §-ába a következő rendelkezés lép:

2. §.

A helyi adók megállapításáról szóló 13/1993. (XII. 21. ) számú
helyi rendelet 10. §-a 11. §-ra változik:

(a) E rendelet 2002. május 5-énlép hatályba, kihirdetésé-
ről ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgánnester

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
jegyzö

desse ON
detés e véte : 6-3 - 8-287

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

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Tegeszti: aMagyarPosta
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9. évfolyam 5. szám 2002. május

ivil Kör
A Civil Kör ülésén szóba került, hogy a

pilisbörosjenői Vállalkozók alakítsanak egy Vállalkozói
Klubot, ami a munkájukat sokféleképpen segíti. A
gondolatot a Kör felkarolta, és az első megbeszélést
összehívjuk. Erre várjuk az érdeklödő Vállalkozókat:

VÁLLALKOZÓK ÖSSZEJÖVETELE,
2002. május 7-én, kedden, este 6 órakor,

a Rpichel Jőzsef művelődési házban.

A Civil Kör a következő ülésére meghívjuk a pilis-
borosjenői civil szervezetek vezetöit és érdeklődő mun-
katársait: a Sport Egyesületet, a Tűzoltó Egyesületet, a
Pilisborosjenői Községvédő Egyesületet, a Pilisborosjenő-
ért Alapítványt, a Német Nemzetiségi Klubot, a Magyar
Dalkör kht-t, a NEMO Egyesületet, a Polgárőrséget, a Fél
Falat Alapítvány pilisborosjenői csoportját, és az Ezüst-
hegyi Borosgazdák Egyesületét. A falu érdeklődő lakói
így megismerhetik ezeket a falunkban tevékenykedö szer-
vezeteket:

A CIVIL SZERVEZETEK ÖSSZEJÖVETELE
2002. május 14-én, kedden este 6 órakor,

a Reichel József művelődési házban.

Kedves Borosjenőiek!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Jótékonysági
Bolt ismét várja Önöket. Nem a Karitász, hanem egy
másik Szeretetszolgálat emyöje alatt újra tudunk se-
gíteni, elsősorban az Önök kérésére
Szeretettel várunk mindenkit!

A Fél Falat Alapítvány csoport tagjai

n
rr
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Nőgyógyászati rákszűrés lesz
2. május 27-én,

hétfőn 9 - 15 óráig
a pilisborosjenői

orvosi rendelőben.

FELHÍVÁS
Tisztelt Allampolgárok!
A jó idő beköszöntével megkezdődtek a kerti munkála-
tok. Sok esetben szükségessé válik a lemetszett ágak,
nyesedékek, száraz gazok elégetése.
A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium általá-
nos

tü ú'tási ülalmat
rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
o az erdőkre és azok 200 m-es körzetére (beleértve

a kiskerteket és a kijelölt tűzrakóhelyeket is),
. az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásítá-

sokra.

A rendelet visszavonási érvén ben marad!

(A visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek.)
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga
után.

A nem kívánatos tüzesetek megelőzése, a köz- és ma-
gánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a
tilalomra vonatkozó előírásokat tartsák be.

Vörös János tü.alezredes sk. tűzoltóparancsnok

AtartateiBfeól
Felhívásek

K.özleméliyek
Egytóri hWi (2. oláal)
A temöisy hasztiátatáról (2. oláal)
Kania.tsBieotes k@lGsto ( 2. oMal)

. '%WS'<.A

A tartalomból
Borverseny (3. oyal)
A mfivfaáz programjai (3. oláal)
Az iskola hírei (4. oldal)
HÍTáetésel((5. és6. Qldal)
Orvosi ílgyelet (6. oldal)



A Római KatoUkus Egyházközség hírei 2002. május hónapban
Imaszándék: Hogy a keresztények kö-
vetkezetesebben éljék meg hitüket és
ezáltal legyenek hiteles tanúi az
evangéliumi reménységnek.

05. Húsvét 6. Vasárnapja. Anyák
napja
Az Anyaság. Dr. Kovács Vince püs-
pök írja: "Fehér rózsák, piros rózsák,
szűzi tisztaság, anyai boldogság, de
szépek is vagytok!
- Mert kinek kell tisztának lennie, ha
nem az édesanyának, akinek szívéböl
Isten vért vesz ajövendö nemzedékek
alkotására, akinek testéböl Isten testet
alkot hajlékul új, vérrel, fogadd hálás
szívvel a legtisztább és legmélyebb
földi örömöt, melyet Isten neked ide-
lent adhat! Keresztény nö, sorsod sok-
szor mostohább a férfíakénál, egy van
amiben gazdagabb vagy: az anyai
öröm.

Sajnállak; ha Isten azt neked meg nem
adta. Jaj neked, ha bűnös kézzel azt
magadtól elutasítottad. En azt hiszem,
Isten előtt több irgalmat talál a sze-
gény megbotlott, aki gyenge pillanat-
ban anya lett házasság nélkül, mint

aki házasságot kötött, s az anyaság
elől, menekülni igyekszik."

12. Húsvét 7. Vasárnapja. Urunk
mennybemenetele, főünnep.
Milyenjó lenne nem ütni vissza.
Mikor nagyokat ütnek rajtunk, milyen
jó lenne nem ütni vissza se kézzel, se
szóval, világitni a napvilággal, elaltat-
ni az éjszakával, szólni a gyávaság
szavával, de sose ütni vissza.

Lelkeimmel pörölnöm kéne, s élvén is
vagyok most a béke, Kristály patakvíz
folydogál, gyémántos medrű ereim-
ben. Szelíd fényesség az ingem, és
béke, béke, mindenütt; pedig csak én
élekvele!...

Fölemelnek a napsugarak. Isten meg-
csókolja minden arcom, és nagy, ra-
kott szekerek indulnak belőlem a
pusztaság felé.
/JózsefAttila/

akinek április 11-ei születésnapját a
költészet napjaként tartjuk számon.

19. Pünkösd vasárnap.
Veni Creator Spiritus. A Szentlélek
oly erő, mely teremt.

Nekünk isjól és erősen akaró, kiinőu-
ló teremtő lelket ad. Erre van szük-
ségünk. Erös lélek nélkül tudomány,
műveltség, állás mit sem használ... Az
Egyház valamennyi kegyszere és
szentsége is csak úgy használ, ha erös
odaadással fogjuk s vesszük, ha erös,
hajthatatlan a lelkünk. Jöjj el tehát,
Szentlélek!

/PROHÁSZKA/

26. Szentháromság Vasárnapja.
Lelkünk tele van a húsvét allelujával,
zengő-bongó dallamába belevegyül a
májust köszöntő zsongás: "Üdvözlégy
Mária!"
la akkor Mária ki nem mondja a

nagy; "igen"-t, nem lenne május,
lelkünk tavasza, nem lenne Betlehem,
húsvét, és nem lenne nekünk embe-
reknek jó Anyánk. Hozzád futunk
örömünkben, bánatunkban, Jézus a mi
testvérünk adott nekünk anyánknak.
Jézus, jó testvérünk, köszöntsük Ot, a
védő, oltalmazó felettünk virraszto,
bennünket hazaváró drága jó Édes-
anyát.

Felhívás!
a termőföldek hasznosítási kötelezettségére

A termőföldről szóló 1994. évi L V. törvény 36. § (1)bekez-
dése kötelezöen előírja valamennyi termőföld használója
számára, annak hasznosítási kötelezettségét.
A használó köteles a tennöföldet az adott művelési ág sajá-
tosságainak megfelelő agrotechnikai eljárással hasznosítani,
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat
betartani és a gyommentes kultúrállapotot fenntartani.

A hasznosítással kapcsolatosan előírt kötelezettségek betartá-
sát a földhivatalok rendszeresen ellenőrzik.

Aki neki felróhatóan a termőföld hasznosításával kapcsolatos
kötelezettségét elmulasztja, az annak szankciójaként földvé-
delmi bírságot köteles fízetni, mely a termöföld aranykorona
értéke ezerszeres szorzatának forintösszege.
A fentiek alapján felhívjuk a lakosság fígyelmét a termőföl-
dek hasznosítási kötelezettségének betartására, mely mind-
annyiunk közös érdeke!

A Körzeti Földhivatal vezetöje

Közlemény
A helyi telefonkönyv kiadása érdeklődés hiánya miatt el-
marad!

Polgármesteri Hivatal

%..

2002. március 25-én elhelyezték
a 10-es út ürömi csomópontjának
alapkövét!

A szerkesztőség úgy tudja, hogy
a régészeti feltárások után (római ko-
ri leletekre számítanak) a körforgal-
mat is tartalmazó terv kivitelezési

munkái is megkezdödnek.
Határidő: 2002. szeptember 1.

Camatmentes kölcsön
Az első lakáshoz jutó fíatal házasok ka-
matmentes kölcsöne továbbra is igé-
nyelhető a polgármesteri hivatalban.
A 06-26-336-028-as telefonon, vagy sze-
mélyesen szíveskedjenek érdeklődni a
feltételekről.

Borverseny és borfesztivál
Pilisborosjenőn!

Már hagyománnyá vált, hogy tavasszal meg-
rendezésre kerül az "Ezüsthegyi Borverseny és
Borfesztivál", melyet az Ezüsthegyi Gazdák
Egyesülete szervez.
Pilisborosjenő és az Uröm önkormányzatának,
v'alamint a Budakeszi Hegyközség segítségé-
vel létrejött az anyagi fedezet is.
Az április 12-én megtartott borversenyre olyan
bírói testület állt össze, melyre jogosan büsz-
kék lehetünk. A Szentistván Egyetem Borá-
szati és Szőlészeti tanszékének oktatói, taná-
rai, professzorai minősítették borainkat. Nagy
örömünkre már 3 helybeli borbíró is segítette
igyekezetünket.
Következzék egy kis számtan: 18 gazdától 80
l)orminta került benevezésre. Aranyérmet ka-
pott 12, ezüst éremmel 13-at, bronzéremmel
21-et jutalmaztak. 2 bor lett kizárva borhiba
miatt.

A nem díjazott borokról a következö véle-
ményt adták a bírók:
"A borok 65%-a kapott érmet. A nem kapott
boroknál kisebb-nagyobb pincetechnikai hiá-
nyosságokat láttunk, például: a pincében tá-
rolják a burgonyát, répát a bor mellett, egy-két
esetben illósav növekedés volt tapasztalható.

Imulasztották a nagyon gondos töltegetést."
Aprilis 14-én vasámap tartottuk a VI. Borfesz-
tivált, amelyen 10 gazda 38 borát mutatta be.
Elfogyott kb. 200 1 bor, a meghívott 61 vendég
mellett közel 220 érdeklődö tisztelte meg je-
lenletével a rendezményt. Elmondhatjuk, a
nagyterem zsúfolásig megtelt és igen jó han-
gulat alakult ki.
Ezt tetézte a boros gazdák pléh gégéjének zen-
gése és a Pilisborosjenői Kevélyhegyi Dalkör
fellépése. A kóstoló 6 órai vendéglátás után ért
véget.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
Ezüsthegyi Borosgazdák képviseletében mind-
azoknak, akik eljöttek és megkóstolták, mi-
nősítették borainkat. Hiszen mi az ők és ma-
gunk örömére készítünk az Ezüsthegy termé-

séből éltetö nedűt. Mi már tudjuk, hogy itt
nem lőre terem. Reméljük, egyre többen felis-
merik és segítik munkánkat, igyekezetünket.
Azok pedig, akik most nem tudtak eljönni, szí-
vesen látjuk jövöre és ha addig nem bírják ki,
keressék meg azon gazdákat, akik dijnyertes
borral rendelkeznek. Ilyen Gábeli György, aki
2001. év legjobb termeloje is lett. Továbbá Dr.
Hídvégi István, Huszti Gábor, Meggyesi Já-
nos, Ambrus István. Horváth István, Szi-
meth Géza, Papp József, Czigány Ferenc,
Bocor István, Zsitnyányi Attila és Reins-
pach Miklós.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünkböl
hagyomány marad, és ezt valamennyien tá-
mogatni fogják, hasonlóan, mint Pilisboros-
jenö és Üröm Önkormányzata.
Köszönjük nekik és minden kóstolónak; kí-
vánjuk, hogy a megkóstolt nedű mindenki
EGÉSZSÉGÉRE VÁLJÉK!
Pilisborosjenő, 2002. április 15.

Az Ezüsthegyi Borosgazdák nevében:

Meggyesi János

A pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház májusi programja

Az állandó programok mellett májusban
is tartalmas programok várják a Művelő-
dési Házba látogatókat.

Május 1-én szerdán, 8-10 óráig zenés
ébresztövel várunk mindenkit a művelő-
dési ház előtt.

Május 12-én vasárnap kerül megrende-
zésre a Madarak és fák napja a Köves
bérci erdei tisztáson 14-18 óráig. Tréfás
vetélkedők, sportjátékok, fűvószene vár
minden természetkedvelőt.

Május 24-én pénteken 17 órától pün-
kösdi táncházzal várunk minden táncolni
vágyó gyermeket és felnőttet a Művelő-
dési Házba, ahol a Kerekes Együttes tart
bemutatót.

Május 26-án, vasárnap gyermeknapra
vámnk minden családot a Teve sziklához.
9 órakor mezei futóverseny kezdődik,
melyet egész napos sport programok, tré-
fás vetélkedők, számháború, akadálypá-
lya, lövészet követ. Kanalat és tányért
mindenki hozzon magával, hiszen 13
órától ízletes ebédre kerül sor.

Allandó programjaink közül kiemelnénk
a kézműves szakkört, ahol május 7-én
madaras mobilt

május 14-én kismájusfát
^iájus 21-én papírsárkányt
május 28-án pedig kívánság szerinti dol-
gokat készítünk.

A program minden alkalommal kedden-
ként a büfében kezdődik 16 órakor.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel
várunk!

A Művelődési Ház dolgozói

Zajlik az élet a Művelődési Házban

^
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AZ ISKOLA HIREI

Köszönet

A Hírmondó márciusi számában "Kérés" címmel lemezjátszót adomá-
nyozó olvasó után érdeklődtem az általános iskola számára.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Mészáros Istvánnénak, és egy
magát megnevezni nem akaró kedves úrnak az adományokért, melyek
nagymértékben segítik munkámat.

Antonovits Márta
énektanár

Köszönet

A Községvédő Egyesület január 8-i Kézfogó összejövetelének egyik
vendége Vasilescu János műgyűjtő volt, aki látván a nézőközönség so-
raiban csillogó gyermektekinteteket nagylelkű felajánlást tett a pilisbo-
rosjenői gyerekek számára.
A következö, március 9-i alkalommal pedig át is adott egy JVC nagy-
képernyös vetítörendszert az iskolai művészettörténeti oktatást és esztéti-
kai nevelést segítendö szándékkal.
Papp Jószefné a Nebuló Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át az
ajándékot, amelyért ezúton is köszönetet mondunk Vasilescu János Ur-
nak és a Községvédö Egyesületnek, különösen Varsányi Zsuzsának és
Dr. Fiák Istvánnak.

Ribáné Horváth Enikő
az aiapitvány titkára

TANULMÁNYI VERSENYEK
EREDMENYEI

Kazinczy verseny:

3-4. évfolyam:
I. Bozsódi Borbála 4.b
II. AntonovitsBence3.o.
III. Zakariás János 4.a
Felsö tagozat:
I. Lantos Piroska 7.o.

Rajz verseny:
1. évfolyam:
I. Aczél Mihály, Kucsera Tímea
2. évfolyam:
I. Aczél Sára, Csiszár Róbert;2.b
II. Szabó Kristóf, Durst Dániel 2.b

III. Peltzer Anna, Reiter Dániel
3. évfolyain:
I. Havasi Kristóf
II. Mester Dávid
4. évfolyam.
1. Csiszár Julianna 4.b Szabó Márta 4.b
!I. Fábián Fanni 4.b
III. Bozsódi Borbála 4.b Slosár Lívia 4.a

Biológia verseny:
6. osztály:
]. Mészáros Szabina

II: PeltzerDóra
III. Gergely Enikő
7-8. osztály:

Szentesi Kinga 8.0
II. VeresNorbert 7.o.

III. Horváth Dávid 7.o.

Vers-és prózamondó verseny:

1-2. évfolyam:

vers:
MesterNóra 2.b

II. Fábián Sára 2.b
III. Aczél Sára 2.b, Riba Fruzsina 2.

Próza:
[. Mankó Gergely 1 . o.
1 Varga Mónika 1 .o.

3-4. évfolyam:

vers:

I. Bereczki Melinda 3.o.
II. Mester Dávid 3.o.
III. Csiszár Julianna 4.b

Próza:
Szabó Márta 4.b

II. Mankó Zsófia 4.a
III. Kádi Viktória Fanni 3.o.

Felső tagozat:
ZekeCsilla 8.0.

Az Országos Nyugdíjfolyósító
Főigazgatóság
Tájékoztatója

Pilisborosjenő lakói az alábbi
címen intézhetik nyugdíjukkal
kapcsolatos ügyeiket:

Fővárosi és Pest Megyei Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság
Észak-budai területi Nyugellá-
tási Osztálya, Nyilvántartási
Osztálya, Nyugdíjellenörzési
Osztálya

Budapest III. ker.
Laktanya u. 4.

Telefon: 430-3500
Postacím: 1430Bp. pf. :38.

Fontos felhívás!
Pilisborosjenö lakosságának szennyvízdíj mérséklését egyedi formában kell a DMV Rt. -nél F -
gyasztói igénybejelentés formanyomtatványon igényelnie.
A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhetö be.
Az igényt egyedi alapon a fogyasztó juttatja el a:

DMV Rt. Jobbparti Igazgatóság 2000 Szentendre, Kalászi út 2.
cimre.

Az igényt kérem sürgősen a megadott címre eljuttatni.
Szegedi Róbert

polgármester

A 2002. évi parlamenti választások eredménye Pest Megye 10. sz. szavazókörzetében

A választók nyilvántartásában lévő választópolgárok száma 48410

A választások szavazóként megjelentek száma, aránya 38557 79,65 %

Érvénytelen szavazatok száma, aránya 190 0,49 %

Érvényes szavazatok száma aránya 38350 99, 46%

A parlamentbe jutott képviselő neve : Dr. Frajna Imre Fidesz-MDF

Kapott szavazatok száma, aránya: 70673 53,91 %

4

Két darab éjra. ltár|iNR<itt, ágywarf tartós, a gymaA
áüifcató t^és^i Itwm@ dtedó.

Konténeres törmelék és folyóáru
szállítás

4 m -6 m3-8 m3 -es, ajtós konténerekkel,
kedvező áron!

Baut Kft.

Nemzetközi Bredetiségvizsgáló Hálózat

lll ^^ !
Dr. Kovács György háziorvos értesíti a 'hozzátartozó betegeket,
hogy akik 2001-2002-es év folyamán nem jelentek meg orvosi
vizsgálaton, azok a népjóléti minisztériumi rendelet elöírásainak
megfelelően, állapot felmérésen szíveskedjenek megjelenni a
pilisborosjenői felnőtt háziorvosi rendelőben. (A rendelet az egész-
séges lakosokra is vonatkozik!)
Cím: Pilisborosjenö Fö út. 18. Felnött rendelő

Rendelési idő:
Hétfő: 14-18-ig
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 1530-19-ig
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek:8-ll-ig

Esetíeges időpont egyeztetés: a 06-26-336-308-as telefonszámon.

Szauna
Lgyedi igények szerint kedvező áron
gyártunk szaunát. Az Ön által
megálmodott minöségben, méretben,
formában építjük meg családi
szaunaját.

Fork-Lift Bt.

2096 Üröm Petőfí u. 14/a.
Tel: 06-3 0-2104541

Szauna egészség, frissesség

TrajBs M^Id i ng Gr>up
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Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János
2097 Pilisborosjenő

Pataku. 13.
06-26-336-218

06-30-992-6661

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

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

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

Czámlaszám:
65700093-10115387

. Eredetiségvizsgálat

. Credit-Expo gépjármű hitelügyintézés

. Képes Autó-Expo hirdetésfelvétel

. Casco- gépjármű felelősségbiztosítás

. Atírás ügyintézés 24 óra alatt

2011 Budakalász, Damjanich u. 29.
TeL: 06-26-341-514

Konténeres

szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922

06-309 840-062

-.züsthegy Kisvendéglő
Előfizetéses étkezés, elvitelre, illetve helyben

fogyasztásra.
Ar: 350, -Ft/ adag

Társas összejöveteleket,
névnapi és

születésnapi rendezvényeket vállalunk, 30 föig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz (az Ezusthegyi u. sarkán)

R

^^
Pengo Iiigatlaniroda,

U Nta'eiiinfeodéssel,

PMisk>wRs|>iiő F6 út. 2.
06-26-336-593

R

R .............,

í TOP VIDEO TÉKA
. Hetente bővülő választékkal várjuk Önöket!
. Májusi újdonságok: Atlantisz- az elveszett biridalom, Kardhal,
^ Négybalkéz, Harry Potter, Doktor Szöszi
^ Pilisborosjenő Rózsa u. 2. sz. (a templomnál)
^ Nyitva: Hétfőtől szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva
^ DVD kölcsönzés!
^ Telefon: 06-30-452-7929

R ............................

.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Orvosi ügyeleti beosztás

/. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.
/O. Dr.
//. Dr.
/2. Dr.

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Leveníe

Csúcs Orsolya
FehérEszter
Fehér Eszter

Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya
Csúcs Orsolya

J3.Dr.
!4. Dr.
75. Dr.
/6. Dr.
/7. Dr.
/S. Dr.
79. Dr.
2ftDr.
2/. Dr.
22.Di.
23. Dr.
24 Dr.

Kovacs Levente

Borsi Zsófía

Fehér Eszter

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Borsi Zsófía

Borsi Zsófía

2J. Dr. BorsiZsófía
2tí, Dr. BorsiZsófía

27. Dr. Kovács Levente

28. Dr. Kovács Levente

29. Dr. FehérEszter

JÖ.Dr. BorsiZsófía

31-Dr. BorsíZsófía

JúniusOl-02.
Dr. Borsi Zsófía

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

Oröm, Honvéd u. 24. 06-30-493-5324
Orom Doktor S. u. 21. 06-20-9535-187
Oröm, Kevély u. 209 l/II. 350-847
Pbj. Rákócziu. 18. 06-30-2620415

Éjszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14""-töl
ihétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütönökig a silrgösségi ellátás! biztositják

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

K 8-13-igDr. HoniSzilvia(Oromrend. ) 350-224
13-18 Dr. VeneszIlona(Pbj. rend. ) 336-187

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Orömrend. ) 350-733
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend. ) 350-224

CS 8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend. ) 336-308
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Oróm rend. ) 350-224

Kevélygáz Bt. és
Épületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütöberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,
csatomázás, külső csatomabekötések tervezése és a
kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások
ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

ÁIlatetedeI bolt
vátja vésárléit
ISlisbBrosjeiriin

a Fo út 47-hen, a TeEiptoitt u
saxkss tem baszmegáitónál

Nyitva tartás;
WfW péntekig 7W-W t2-ig

illetve 14-töi 18*fg,
szoinbatoa 'P-tí>t 12-ig.

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskolau. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

l'éntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 Üröm Templom tér 1. (volt Július Meinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-11-ig

Teljeskörü biztositási szolgáltatás, lakossági kárbejelentések
ügyintézése a nyitvatartási időn belül, akár az Ön lakásán, vagy

" > telephelyén.
Mohos György telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

ngő olt
Iskola és irodaszerek, nyom-
tatványok megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJ JÁTÉK: A
LUXOR!

hirlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

PiUsborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement, mész.

Omlesztett anyagok:
homok, sóder, termöfold, stb.

GÁZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körűszállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtöl - péntekig 7-17-ig

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

j TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A SUZUKI RÓMAINÁL!
Lesöpörtük a kamatokat és az elöleget!

I I O % kamatkedvezmény VAGY 10% elöleg vagy régi Suzukija nálunk
1 o.st tö ibet ér!

Limitált modellek ajándék klimával!
1 ÁPRILIS 20-21. NYÍLT HÉTVÉGE!
J Meglepetések és ajándékok!

A legszerencsésebb vásárlónk egy kétszemélyes belföldi utazást nyerhet!
ÓRIÁSI használt autó VASÁR!

3J PI. : '94-es Swift 14.302,- Ft/hó + Casco-mentesség!
5| Sőt: most nagy értékü ajándékok közül választhat!

Aprilis 30-ig szervizünk szolgáltatásaiból 15% Kedvezményt adunk!
1 ALÉGJOBBAJÁNLATOTBIZTOSTŐLÜNKKAPJA!
sl www.suzukibarta.hu. www.autodata.hu www.vezess.hu
f\

-Teljes körü szervizszolgáltatás
-Zöldkártya, eredetiség vizsgálat

3| -Karosszéria és biztosi'tási munkák

Bp. 111, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) Tel. : 240-4444 (Szalon)
436-7920 (Szerviz)

Ny. : H-P: 8-18, Szo-V: 9-13

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külföldieknek is, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremüködés. Elsösorban
Pilisborosjenő, Oróm, Budakalász területén lévö
ingatlanok közvetitése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Keiényi István
A hirdető tábla az Őkelme üzletnél

megtekinthető!

ÜGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kenköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ugyvédi Kamaratagja

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

megbizási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészítése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hetköznap ll-19közötta

336-504-es telefonon

^\.
Alapitotta: az Önkonüányzat Képviselö Testülete

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

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a MagyarPosta

< .

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti biztositások

kötése
(jövedelem igazolás nélkül),

egészségügyi, nyugdij és
lakásbiztositás,

gk. biztosítás ügyintézése
hétfőnként 15-17 őráig a

pilisborosjenöi polgármesteri
hivatalban.

Süveges Lászlóné

ÁB-AEGON terUleti
képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73
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9. évfolyam 5. szám 2002. május

KÜLÖNSZÁM

Május
01.
04-05.
11-12.
18-19.
20.
26-26.
Június
01-02.
08-09.
15-16.
22-23.
29-30.

Allatorvosi ügyelet május - június hóban

Dr. Sófalvi András Budakeszi Batthyányu. 3.
Dr. Gubis János Budaörs Szabadság u. 83.
Dr. Kátai Péter Támok Rákóczi F. u. 128.
Dr. Kováts Ferenc Erd Alsó u. 17.

Dr. Dobsa Aladár Telki Harangvirág u. 26.
Dr. Erdélyi Géza Budakalász Arany J. u.

Dr. Bándli József Szentendre Cseresznye u. 25.
Dr. Dénes Ferenc Budapest Attila u. 2.
Dr. Sigmond Béla Herceghalom Liget u.
Dr. Sófalvi András Budakeszi Batthyányu. 3.
Dr. Gubis János Budaörs Szabadságu. 83.

06-20-383-01-17
06-30-9326-002
06-30-9213-012
06-20-9591-723
06-30-3077-982
06-30-373-9857

06-30-9742-548
06-30-239-2786
06-30-276-83-66
06-20-383-01-17
06-30-9326-002

A DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÜ Rt.
KÖZLEMÉNYE

A locsolási kedvezmény beadási határidejét a DMV Rt.
2002. május 31.-igmeghosszabbítja.
Nyomtatvány a helyi Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Az igénybejelentés helye:
DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÜ Rt.

Duna Jobbparti Igazgatóság:

Félfogadás:
Hétfő: 7-17óráig
Kedd: 7-13 óráig
Szerda: 7-13 óráig
Csütörtök: 7-13 óráig

Cím:
2000 Szentendre, Kalászi út 2.

Telefon: 26-501-650

Kamatmentes kölcsön
Az első lakáshoz jutó fiatal házasok kamatmentes
kölcsöne továbbra is igényelhető a polgármesteri
hivatalban.

A 06-26-336-028-as telefonon, vagy személyesen
szíveskedjenek érdeklődni a feltételekről.

Felhívás
épitési telkek nyilvános árverésére

/licitálásra/

Pilisborosjenő Onkormányzat nyílt árveréssel eladásra kínál
kitűnö fekvésű és gyönyörü kilátást nyújtó, közművesitett épí-
tési telkeket.

A telkek nagysága átlagosan 1000 m2.

Az érdeklődők a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalban átve-
hetik a részletes pályázati feltételeket és az ingatlanokra vonat-
kozó egyéb előírásokat és tájékoztató anyagokat, 5.000. - Ft-
ért.

Jelentkezési határidő:

Minden pénteken 12 óráig

Licitálási nap:
Minden héten keddi napon, a benyújtott pályázatok figyelem-
bevételével.

A licitálási időpontot ajegyzö külön közli a pályázatot benyúj-
tókkal.

Érdeklődni lehet:

Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fö út 16.

Tel: 06-26-336-028



Pilisborosjenő Önkormányzat

5./2002. (V. 10. ) számú

önkormányzati rendelete

a Pilisborosjenő község Önkormányzat

2001. évi zárszámadásáról

Pilisborosjenő község Önkormányzata az államház-

tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a,

valamint az államháztartás működési rendjéröl szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

10. § d.) bekezdése alapján a 2001. évi költségvetés

végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

l.§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által

fenntartott költségvetési szervekre és a polgármes-

teri hivatalra.

2.§
Az önkormányzat zárszámadasa

A képviselő-testület Pilisborosjenö község Polgár-

mesteri Hivatal a település e rendelet mellékletei-

ben részletezett 2001. évi költségvetési beszámo-

lóját:

93. 760 eFt nyitó pénzkészlettel

42.415 eFt záró pénzkészlettel

555. 651eFtbevétellel

89.091 eFt pénzforgalom nélküli bevétellel

1.430 eFt fíiggő bevétellel

608.304 eFt kiadással

122 eFt föggő kiadással

34.824 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az Általános Iskola (mint önálló költségvetési

szerv)

567 eFt nyitó pénzkészlettel

1.769 eFt záró pénzkészlettel

57.827 eFt bevétellel

955 eFt pénzforgalom nélküli bevétel

347 eFt fúggö bevétellel

56. 236 eFt kiadással

736 eFt fíiggö kiadással

2. 546 eFt módosított pénzmaradvánnyal

az önkormányzat 2001. évi költségvetési beszámo-

lóját, összesített halmozódás kiszüréssel

o 94.327 eFt nyitó pénzkészlettel

o 44. 184 eft záró pénzkészlettel

o 556. 843 eFt bevétellel

o 90.046 eFt pénzforgalom nélküli bevétel

o 1.777 eFt fíiggö bevétellel

o 607.905 eFt kiadással

o 858 eFt fíiggő kiadással

o 3 7.3 70 eFt módosított pénzmaradvánnyal

o 1.614 eFt normatíy támogatás visszafizetéssel

jóváhagyja.

3.§

Pilisborosjenö önkormányzat képviselö-testülete a

Pilisborosjenö Csatomamű Vízgazdálkodási Társu-

lattól átvett követeléseket - kötelezettségeket a 15.

sz. melléklet szerint hagyjajóvá.

4.§

PilisborQsjenö Önkormányzat képviselö-testülete a

2001. évi pénzmaradvány felhasználását a 11/a, és

12/a mellékletek alapján hagyjajóvá.

5.§

Pilisborosjenö Onkormányzat képviselö-testülete a

Német kisebbségi Onkormányzat a 2001. évi költ-

ségvetési beszámolóját az 5/2002. (IV. 22.) sz. Né-

met kisebbségi KT határozat, valamint a 2001. évi

zárszámadását a 6/2002. (IV. 22. ) sz. német kisebb-

ségi KT határozat alapján hagyjajóvá.

6.§

Pilisborosjenö Onkormányzat Képviselö-testülete az

Onkonnányzat 2001. évi egyszerüsített éves beszá-

molóját elfogadja.

7.§

Pilisborosjenő község Önkormányzat 2001. évi zár-

számadási rendeletének mellékleteit az alábbiak sze-

rint határozza meg:

1. sz. melléklet: bevételek alcímek, kiemelt elő-

irányzat szermt

2. sz. melléklet: Kiadások alcímek, kiemelt elö-

írányzat szennt

3. sz. melléklet: Beruházások alcímek, kiemelt elö-

írányzat szennt

4. sz. melléklet: Támogatások, átadott, pénzeszközül

alcímek kiemelt elöirányzat szerint

5. sz. melléklet: Bevételek szakfeladatonként, elö-

irányzat, módosított elöirányzat,

teljesítés bontásban

6. sz. melléklet: Személyi juttatások és járulékok;

elöirányzat, módosított elöirányzat,

telj&sítés bontásban

7. sz. melléklet: Dologi kiadások elöirányzat, mó-

dosított elöirányzat, teljesítés

bontásban

8. sz. melléklet: Pénzeszköz átadás, támogatás, elö-

irányzat, módosított elöirányzat,

teljesítés bontásban

9. sz. melléklet: Bemházások, elöirányzat, módo-

sított elöirányzat,

teljesítés bontásban

10. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Taní-

tó Altalános Iskola pénzkészlete

10/a sz. melléklet: Polgármesteri hivatal pénzkész-

lete

10/b sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Ta-

nító Altalános Iskola pénztárkészlete

11. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzma-

radvány kimutatás 29. űrlap

11/a sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzma-

radvány felhasználás

11/b sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulás el-

számolása 31. ürlap

11/c sz. melléklet: Normatív kötött felhasználású tá-

mogatás elszámolás -51. űrlap

12. sz. melléklet: pénzmaradvány kimutatás 29. Ür-

lap

12/a sz. melléklet: Német Nemzetiségi Nyelvet Ta-

nító Általános Iskola pénzmaradvány
felhasználás

13. sz. melléklet: Működési és felhalmozási bevé-

tele és kiadások mérlegszerü

bemutatása



13/a sz. melléklet: önkormányzat sajátos bevételek

részletezése

14. sz. melléklet: önkonnányzat vagyon alakulása a

mérlegben

15. sz. melléklet: Pilisborosjenö Csatomamü Víz-

gazdálkodási Társulat mérlegében

átyett követelések és kötelezettségek

16. sz. melléklet: önkormányzat követelések, köte-

lezettségek

16/a. sz. melléklet: Iparüzési adó túlfizetés eredete

17. sz. melléklet. Beruházások következő évi kiha-

tása

18. sz. melléklet: Létszámkeret önkonnányzati

19. sz. melléklet: Jelzáloggal terhelt önkormányzati

ingatlanok

20. sz. melléklet: Német kisebbségi önkormányzat

2001. évi beszámolójáról és 2001. éví zárszáma-

dásról szóló kisebbségi önkormányzat határozatai

21. sz. melléklet: Peres ügyek

22. sz. melléklet: a Pilisborosjenö önkonnányzat tu-

lajdonában lévö ingatíanok

kimutatása 2001. december 31-i

állapot szerint

8.§

A rendelet 2002. május 15-én lép hatályba. A ren-

delet kihirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert

polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes

jegyzö

Pilisborosjenő Onkormányzat
6/2002. (V. 10. ) számú

önkormányzati rendelete

a csatornadíj mértékéről szóló

9/1997. (XI. 26.) sz. helyi rendelet módosításáról

Pilisborosjenö község Onkormányzat képviselö-
testülete - az árak megállapításáról szóló 1990. évi

LXXVII. törvény VII. §-ban foglaltak alapján a csa-
tomadíj mértékéröl szóló helyi rendeletét az aláb-
biak szerint módosítja:

l.§

A helyi rendelet 2. § b. ) pontjának helyébe a kö-
vetkezö rendelkezés lép:

b. ) "A szennyvízdíj összege a nyári hónapokban
(minden év május 1. napjától szeptember 30. Nap-

jáig) a mindenkori szennyvízdíj 10 %-kal csökken-
tett összege, lakossági fogyasztók számára az állami
tulajdonú viziközmű igénybevételével összefüggö
locsolási kedvezményről szóló 8 2000. (X. 18.)

KöViM rendelet alapján."

2.§

A rendelet 2002. május 15-én lép hatályba, kihir-

detéséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester Jegyzö

A rendeletek mellékletei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők!

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgároiester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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9. évfolyam 6. szám

Kiállítás
Szegedi Katalin grafíkusművész

meseillusztrációiból nyflt kiállítás a
Művelődési Házban

Szegedi Katalin nem is olyan ré-
gen még Pilisborosjenö állandó lakója
volt, így szívesen mondott igent a műve-
lödési ház kiállítás rendezési felkérésére.
Az aktualitást a gyermeknap adta, ezért
K-atalin a közelmúltban megjelent mese-
könyvekhez készített illusztrációiból állí-
totta össze a bemutatásra került anyagot.

Május 26-án vasámap, 18 órakor
Bozsódi Zsolt helyi grafikus művész nyi-

totta meg a kiállitást. Oszinte, baráti sza-
vakkal méltatta Katalint és müvészeti
tevékenységét. A megnyitó ünnepélyes-
ségét emelte Richter Dorka gordonka be-
mutatója, akit zongorán Kara Adrienn
kísért. A kis művész jelöltek rendkívüli
sikert arattak. Felkészítö tanámkat Vas
Katalint is dicséret illeti. Ezután

Taskovics Judit, Szegedi Katalin kedvenc
meséjét olvasta fel az egybegyültek és
különösen a jelenlévő gyennekek öszinte
örömére.

A megnyitó ünnepség után az ér-
deklődök gyönyörü megvilágításban él-
vezhették az egyéni, csak Katalinra jel-
lemzö stilusban megalkotott, a mesék

2002. június

történetének ismerete nélkül is élvezhető
alkotásokat.

A kiállítás megtekintése után ki-
alakult baráti beszélgetés közben finom
süteményeket és frissítőket fogyaszthat-
tak a vendégek. Külön köszönet a sütik
készítöjének, Magdus néninek. A kiállítás
megszervezéséért és a méltó helyszín
kialakitásáért a Müvelődési Ház dolgo-
zóit csak dicsémi lehet.

Windisch László

A kiállítás megtekinthető:
Június 15-ig,

hátfőtől péntekig 10-18 óráig
a Reichel József Művelődési Házban,

2097 Pilisborosjenő Fő út 16.

Fogászati rendelések a III. kerületben

(Pilisborosjenőre állandó bejelentéssel rendelkezők reszére)

Felnőtt fogászati alapellátás: Szentendrei u. 2/a.
Dr. Kovács Boglárka
Dr. Bukovinszky Júlianna
Dr. Tóth Lajos
Rendelési idő: munkanapokon:
de. 8-14 és
du. 14-20 óra között.

Gyermekfogászati alapellátás: Vöröskereszt u. 9-1 l.
Dr.Kovács Nóra

Rendelési idö munkanapokon:
de. 8-14 és du. 14-20 óra között.

Fogszabályozás (gyermek)l Anyos u.2.
Dr.Hennány Margit
Rendelési idö: munkanapokon: de. 7 -9-ig és 12-14 ora között

Szájsebészeti szakellátás Vörösvári u.88. Szakrendelő
Dr.Miklós László
Dr. Solymosi Pál
munkanapokon: de. 10-14-ig, és du. 13-17-óraközött.

Zeneoktatás

A Pilisborosjenöi Alapfokú Művészetí Iskola felvételt hirdet a
2002/2003-as tanévre a következő tanszakokon-

. előképzö

. zongora, íürulya, füvola, klarinét, gordonka, trombita, he-
gedű harsona, tenorkürt

A felvételi ideje: 2002. június 10. és 11-én 14-17 óráig.
Helye: Pilisborosjenő, Altalános Iskola

A felvételhez a szülő jelenléte,
vagy írásos engedélye szükséges!

A Duna Menti Regionális Vízmű Rt.
díjközlése

Ivóvíz-szolgáltatás dija 2002. január 1-től KöVIM 50/2001. (XII. 22.)
rendelet alapján: 156,-Ft + 12% AFA
Csatoma-szolgáltatás dija a 21/2001. (XII. 20. ) Onk. rendelet alapján:
Közületi fogyasztóknál: 198. 50,-Ft + 12% AFA
Lakossági fogyasztóknál: 198. 50,-Ft + 12% AFA

10 % lakossági locsolási kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig ter-
jedő időszakban, igénylés alapján.

A tartalomból

Önlíonnányzati rendeletek (2-3. oldal)
Kiegészítö észrevételek ( 4. oldal)
Az iskola hírei ( 4. oldal)
A Római Katolikus Bgyház Hírei (5.
oldal)

.^
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Atartalomból
A művelődési Ház hírei (6. oldal)
Vállalkozóknak (7. oldal)
Választási hírek, riportok (8-9.
oldal)

Orvosi ügyelet (10. oldal)



Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testületének

2002. áprUis 18-án megtartott
rendkívüli testületi üléséröl

39/2002. IV. 18. sz. KT határozat

I. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7 szava-
zatból: 6 igen, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy a Német Nemzetiségi
Általános Iskola bővítés II. ütem közbeszerzési ajánlati kiirására érke-
zett ajánlatok közül nyertesnek a

Mélyépitő Budapest Épitöipari, Kivitelezö és Tervew Kft. -t
(1144 Budapest, Füredi u. 74-76.)

hirdeti ki.

II. Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-testülete (7 szava-
zatból. 6 igen, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy a Német Nemzetiségi
Általános Iskola bövités II. ütem közbeszerzési ajánlati kiírására érke-
zett ajánlatok közül második helyezettnek a

ÁMÁltalános Magasépitö Kft.-t
(2Ü02 Gvőr, Vörösmarty u. 7.1

hirdeti ki.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

k. m. f.

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzo

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidö. eredményhirdetés 2002. április 19.

Je zökön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testíiletének

2002. április 18-án megtartott
rendkivüli testületi űléséröl

40/2002. IV. 18. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat Képviselő-testülete (8 szavazat-
ból: 8 igen) a Római Katolikus Egyházközség kérelmére úgy határoz,
hogy Pilisborosjenő község határában lévő 14 stáció + kereszt helyre-
állításához bruttó 1.246.000 Ft, azaz Egymillió kettőszáznegyvenhat-
ezer forintot biztosít 2002. évi költségvetésének tartalékkeretéből.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzösszeg kiutalá-
sáról és megfelelő elszámolásáról gondoskodjon.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: folvamatos (véghatáridő 2002. szeptember 15.)

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k
jegyzö

Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenö Önkormányzat
Képviselő-testületének

2002. április 18-án megtartott
rendkívüli testületi ülésérnl

41/2002. IV. 18. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat Képviselő-testülete (8 szavazat-
ból: 8 igen) elfogadja a község belterülete közvilágítás korszerűsítés-

nek és fejlesztésének megvalósítását a tervrajzok 01-11 számig terjedn
mértékben, a tervdokumentációban rögzitett részletek szerint a 37/2001.
(VI. 28.) sz. KT határozata alapján.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ELMU Rt. -vel
a Megállapodást kösse meg a közvilágitás korszerű berendezéssel törté-
nő szolgáltatásáról, valamint a Széchenyi Terv SZT-EN-3 kódszámú
pályázatát vegye igénybe.

Egyben bővítésként a Római Katolikus Templom diszkivilágítását is
biztositva a TIVI Kft. -vel megkötésre kerülö megállapodásban.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidö: azonnal és folyamatos

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzö

Je zékön -kivonat

melv készült Pilisboros'enő Onkonnánvzat

Kópviselö-testületének
2002. április 18-án megtartott

rendkivüli testületi ülésérol

42/2002. IV. 18. sz. KT határozat

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8 szavazat-
ból: 6 igen, 1 tartózkodás, 1 nem) utólag hozzájárul ahhoz, hogy a
Pilisborosjenő szennyvíztisztító telep ügyében létrejött megállapodást
Szegedi Róbert polgármester aláirta.

A konzorcium tagjai (ScadSys Ipari Automatizálási Ktt. 1016 Buda-
pest, Czakó u. 7. ; Biogesist Altalános Víztechnikai Kft. 1094 Budapest,
Berzenczey u. 16-18. ; Pilisnborosjenő község Önkormányzat 2097
Pilisborosjenö, Fö út 16. ).

A képviselő-testület hozzájárul a szennyviztisztító telepnél a kisérlet
lefolytatásához, a Széchenyi tervben való részvételhez, önkormányzati
költségviselés nélkül.

Felelős: Polgármester, Jegyzö
Határidö: folyamatos

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzö

Je zőkön v-kivonat

inely készült Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testületének

2002. április 18-án megtartott
rendkivüli testületi üléséről

43/2002. IV. 18. sz. KT határozat

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8 szavazat-
ból: 8 igen) úgy dönt, hogy Pilisborosjenő község Önkormányzat és a
Budapest III. kerületi Egészségügyi Szolgálat (1035 Budapest, Szél u.
23-25.) közötti megállapodást, mely a fogorvosi alap- és szakellátásra
vonatkozik, jóváhagyja.

A képviselő-testület a feladat ellátásához havi bmttó 60.000.- Ft, azaz
Hatvanezer forint összeget (éves szinten bruttó 720. 000 Ft összeg) biz-
tosít a 2002. évi költségvetés tartalékkeretéből.

Folytatás a túloldalon!

A képviselő-testület felhatalmazza Szegedi Róbert polgármestert, hogy
a megállapodást aláírja.

Felelős: Poleármester, Jegyzö
:áridő: azonnal

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzö

Je zökön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

2002. május 16-án megtartott
testületi üléséröl

47/2002. . 16. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-testülete (9 foből: 9
igen szavazattal) úgy dönt, hogy az Önkormányzat kössön megállapo-
dást a Szomszédok Egymásért Mozgalom megvalósítása érdekében a
Pilisborosjenő Polgárör Egyesülette .

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Szegedi Róbert polgármester
kösse meg az együttmüködési megállapodást a fenti témában.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnal

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes s. k.
jegyzö

Je zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselő-testületének

2002. május 16-án megtartott
testületi üléséröl

48/2002. ̂  . 16. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (9 főböl: 9
igen szavazattal) úgy dönt, hogy jóváhagyja, hogy Pilisborosjenő Köz-

ség Onkormányzat és a Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (2096 Bicske, Kossuth u. 60-62.) között létrejött szolgáltatási
szeraődés megkötésre kerüljön.

A képviselő-testület felhatalmazza Szegedi Róbert polgármestert a
szolgáltatási szerződés aláírására.

;lös: Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnal.

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

f. Hegedüsné Schmidt Ágnes s. k.
jegyzö

íg zőkön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Önkonnányzat
Képviselő-testületének

2002. május 16-án megtartott
testületi üléséröl

50/2002. . 16. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselö-testülete (9 föből: 9
igen szavazattal) egyetért új rendörkapitányság Pilisvörösvár székhely-
lyel történö létesftéséve\, és ehhez csatlakozási szándékát kinyilvánítja.

Jelen szándéknyilatkozat nemjelet anyagi hozzajárulás vállalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

k. m...

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes s. k.
jegyzö

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és címei:

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

Cim: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:
pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

Számlaszám:

65700093-10115387

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

Folytatás a túloldalon!

züsthegy 'sve déglő
Előfizetéses étkezés, elvitelre, illetve helyben

fogyasztásra.
Ar: 350,-Ft/ adag

Társas összejöveteleket,
nevnapies

születésnapi rendezvényeket vállalunk, 30 föig.
Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:

Pilisborosjenö Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)



Kiegészítő észrevételek
az egyes

határozatokhoz:

A határozatokkal összefüggésben a kiegé-
szitések a végrehajtással fíiggnek össze.
Intézkedéseket vagy egyéb ügyintézéseket
jeleznek.

39/2002. IV. 18. sz. határozathoz:
A kivitelezővel a szerződést megkötöttük.

A munka megkezdődött. A teljesítmény
számlák fizetésével összefüggő bankgaran-
cia ügyek intézése az OTP Rt-vel folyamat-
ban van.

40/2002. IV. 18. sz. határozathoz:
A kálvária stációi és a három kereszt hely-

reállításával összefüggő szerzödést megkö-
töttük.
A rendkívüli módon sérült kálvária stációit
több ízben helyi lakók a római katolikus
egyházközség összefogásával a vandál mó-
don, érthetetlen okok miatt folyamatosan
meggyalázott kegyeleti tárgyakat újra és

Az iskola hírei

Hétmérfoldes csizmában...

2001. öszén immár második alkalommal kap-
csolódott be Pilisborosjenő az Országos mese-
vetélkedőbe. Az egész országban 1600 csapat
nevezett be. Pilisborosjenön hét 4 fős csapat
mérte össze tudását hónapról-hónapra.

I. helyezettként boldogan utaz-
tunk Solymárra, a Pest megyei
döntőre.

Itt már a megye légjobbjai vetélkedtek egy-
mással. Nagyon örültíink, amikor, itt is I. he-
lyezést értünk el.
Ez év május 6-án részt vettünk tehát az orszá-
gos döntön. Nagyon nehéz volt, és nagyon
izgultunk. Végül 4. helyezést értűnk el.
Ezeket a szép eredményeket nem értük volna
el szüleink és Eva néni támogatása nélkül.
Köszönjük segitségüket!

Vackor és barátai:

Antal Evelin, Gyarmati Zsófia, Nemes Ré-
ka, Slosár Lívia, Váczi Lili

Szauna
Egyedi igények szerint kedvező áron
gyártunk szaunát. Az Ön által megál-
modott minőségben, méretben, for-
mában építjük meg családi szaunáját.

Fork-Lift Bt.
2096 Üröm Petöfi u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, írissesség

télen-nyáron.

újra visszaállították közel eredeti állapot-
ban.

Jelen helyreállítási szándék széles körű ösz-
szefogással jött létre. Régi hagyományok-
hoz hűen, lehetőség van a helyreállításhoz
segítséget adni. Személyek, családok egy-
egy stáció kereszt, vagy egyéb a kömyezet-
tel összefüggő feladat elvégzéséhez pénz-
adományokkal segíthetik. Az adomány egy
stációhoz való hozzájárulásként minimum
62. 000 Ft. Egyéb tennivalóhoz a segítség
lehet tetszés szerinti:

Tervezzük: a tereprendezést, a hozzáveze-
tő út és a közvetlen kömyezet rendezését,
díszfák telepítését. Az adakozóktól gondo-
zási feladat ellátását is szívesen fogadjuk. A
munkákhoz gépi segítséget is felajánlott
már helyi lakó. A felajánlásokhoz csatla-
kozni kívánók Szimeth Géza Kántor Urnál
jelentkezhetnek. (06-26-336-286)

41/2002. IV. 18. sz. határozathoz:
A község közterűleteinek közvilágítására

energiatakarékossági elv alkalmazásával
kívánjuk felújítani. Ehhez a TIVI Kft-vel
(Nyergesújfalu) és az ELMÜ Rt-vel a meg-
kívánt szerződéseket megkötöttük. Jelenleg
az ELMU Rt. pályázatot nyújt be a Széche-

FOLD NAPJA AZ ISKOLÁBAN

Egy kalandos nap a termeszetben

Elsőben még nem pontosan tudtuk, hogy mi
vár ránk ezen a napon. Nem ismertük a na-
gyobbakat, akikkel egy csapatba kerültünk.
Mára már az ötödik rendezvényen vehettünk
részt.

Az időjárás kedvezett nekünk, bár fel voltunk
készülve az esőre is. A csapatok 9 óra tájban
gyülekeztek. A kisebbeknek nagyobb kedvük
voltjátszani, mint a sorban várakozni.
Az első állomással a Kálvária domb aljánál
néíhettünk farkasszemet, ahol Anikó néni és

Eva néni várt minket. Itt a német tudásunkat

tették próbára. Az állomásokon a természetis-
meret - és matematikatudásunkra volt szüksé-

günk. Az utolsó megmérettetés János bácsi
irányításával zajlott, ahol ügyességünkre, az
erónkre, és a bátorságunkra számíthattunk.
Végül is a nevetéssel teli, örömökbcii gazdag
nap a díjkiosztással zárult.

Balázs Barbara és Havasi Petra 5. osztály

A elyi
tuzoltók

telefonszámai

06-30-3-464-911
( K.Qmtós Tibor pai'aacsaök)

06-38-9-327-097
( Kucsera Lásztő elaok)

nyi Terv keretén belül. Amennyiben a be-
adás megtörténik a közeljövőben, a munkát
megkezdik. A 30 % vissza nem téritendő
támogatást az ELMÜ Rt. remélhetően el-
nyen.

42/2002. IV. 18. sz. határozathoz:

A bővített és átalakitott, jelenleg megfelelő
minőségben működő szennyviztisztító telje-
sítménye egy találmány felhasználásával
szélső esetben megkétszerezhető. A kísérie-
tek lefolytatásához a vállalkozók a Széche-
nyi Terv-től kért támogatással kívánják ki-
vitelezni. A sikeres pályázat reményében
végrehajtott fejlesztés a normál üzem zava-
rása nélkül kerül kivitelezésre. Az önkor-

mányzat a telep rendelkezésre bocsájtásával
vanjelen aínti(ikában. A kísérietek eredmé-
nyes lezárása után az önkormányzat tulajdo-
nába kerülnek a fejlesztési tárgyi és techno-
lógiai eszközei, ellenszolgáltatás nélkül.

Pilisborosjenő, 2002. majus 22.

Szegedi Róbert
polgármester

Tanulmányi versenyek

Országos Kaán Károly Biológia Verseny me-
gyei fordulón a 6. osztályos korcsoportban 40
induló közűl

II. helyezést ért el: Mészáros Szabina
(holtversenyben)

III.nem adtak ki
IV.Peltzer Dóra

Országos Herman Ottó Biológia Verseny me-
gyei fordulón a 7-8. osztályos korcsoportban
70 induló közül:

III. Szentesi Kinga 8.0
XIV. Veres Róbert 7.0.

Gratulálunk!

Konténeres törmelék

és folyóáru szállítás

4 m3 - 6 m3- 8 m3 -es, ajtós
konténerekkel,
kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

A Római Katolikus Egyházközség 2002. június havi hírei

Imaszándék : Hogy a külöféle vallá-
sok vezetöi és követöi összcfogva
keressék a világbékét.

02. Krisztus Teste és Vére

10 órakor ünnepi szentmise majd
körmenet a szokott útvonalon.

Hiszed-e? A luxcmburgi egyetem
egyik liberális tanára katolikus hall-
gatói felé fordult: Hiszik-e, hogy
Krisztus valósággal jelen van az
Oltáriszentségben? Az egyetemisták
azt hitték, hogy a professzor gúnyo-
lódik, felálltak és kórusban válaszol-
ták: "Hisszük!" Uraim, ha önök ko-
molyan hiszik, valóban csodálom,

hogy nem járulnak naponta a szentál-
dozáshoz.

07. Jézus Szentséges Szíve főünnep

09-Evközi 10. Vasárnap

Ahogy május tele van a szűzanya kö-
szöntésével, úgy június Jézus irgal-
mas szívének kiáradásával. Irgalmas
szive a kenyér rejtett színe alatt do-
bog értünk, irgalmas szeretét árasztja
felénk.
Megértjük az értünk itt virrasztó sze-
retetét? Nem erőszakoskodik, de vár.

Ha egy kicsit ráfigyelünk rájönnénk,
hogy itteni életünkben mi a fontos.

A ma embere erre ncm ér rá, pcdig
nagyon jó lenne.
Köztünk lakó Jézus, add, hogy szava-
dat meghalljuk mig nem késő. a Te
szavad szerint éljük életünket.
16. Evközi 11. Vasárnap. Szent Vid
templomunk védőszentjónek Unnepe,
a Búcsú napja.
Lucaniában sok kereszténv szenve-
dett mártirhalált, de közülük a luca-
niai Vitus kultusza a legrégibb. A
római Esquilinus dombján egy ösi
pogány szentélyt a lucaniai Vitusról
neveztek el. Ő a Tizcnnégy Segítő
Szent egyike. Relikviáit a Párizs
melletti St. Denis temploma és a
szászországi Corvey /Korvey/ bencés
apátság egyként magáénak vitatja; az
utóbbi helyen különlcges tiszteletben
áll. A prágai Hradzsin szókesegyház
is Szt. Vitus nevét viseli.

23. Evközi 12. Vasárnap.

24. Keresztelő Szent János születé-
se Főünnep.

27. Szent László király ünnepe.

29. Szent Péter és Pál apostolok
Főűnnep.

30. Évközi13. Vasárnap.

A pilisborosjcnői Katolikus tempjom
bejárati ajtaja többszöri javitás után
beérett a cserére. Az új ajtó a róginek
hű mása és kitünő mestermunka, Gá-
beli György és fía kószítettók. A ré.ei
zsanérpántokat Galambos Fcrenc úji-
totta fel.

A költségeket a Mainzi püspökség
ill. Werner Klein Kultuszminisztériu-
mi Tanácsos Ur állták.

Auf Anregung von Herrn Kantor Ge-
za Szimeth wurde dic Erneuerung der
Eingangstür der Katholischen Kirche
in Pilisborosjenő in Angriff gcnom-
men.

Die Tür wurde original getreu in aus-
gezeichneter Arbcit durch Herrn
Tischlermeister Györgv Gábeli
sein Sohn György Gábeli geíertigt.
Es ist einerhervorragende Meister-
leistung.

Die Originalscharniere wurden von
Herrn Ferenc Galambos errichtet,
gesáubert und gestrichen. Ihn ge-
bührt Dank dafür.

Financiert wurde die Eingangstür
durch das Bistum Mainz und durch
Herrn Ministerialrat Werner Klein.

Helyesbítés

A Pilisborosjenői Hírmondó majusi különszámában a rendeletek sorszáma
tévesen jelcnt meg.

Az önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról szólo helyi rendelet száma
helyesen:

6/2002. rv. io./

A csatomadíj mértékéről szóló 9/1997. /XI. 26. ) helyi rendelet módositá-
áról szóló helyi rendclet száma helyesen:

7/2002. ÍV. IQ./
Szíves elnézést kérvc:

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes

Konténeres

szállítás

í
ISemzetközi Eredetiségvizsgóló Hálózat

11-ti.

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telcfun:

06-309 427-922

06-309 840-062

Polski Fiat 126-os
narancssárga

személygépkocsi.
Érdeklődni lchet:

06-26-336-853

r a ia s H > t d i n g r e u p

. Eredetiségvizsgálat

. Credit-Expo gépjármű hi-
telügyintézés

. Képes Autó-Expo hirdetés-
felvétel

. Casco - gépjármű felelős-
ségbiztosítás

. Atírás ügyintézés 24 óra
alatt

2011 Budakalász, Damjanich u. 29.
Tel. : 06-26-341-514

L.



A pilisborosjenői Reichel József
Művelődési Ház júniusi programja

Az állandó programokjúnius közepétöl az egész nyáron szünetelnek!

Az ősszel újra induló programokról már az augusztusi számban rész-
letes információt nyújtunk!

Június 15-én szombaton a Zeneiskola évzáró koncertjére és a bi-
zonyitványosztásra kerül sor 18 órától a Müvelődési Ház nagy termé-
ben.
Június 17-21-ig Kömyezetvédelmi -kirándulós tábor! Részletes is-
mertető külön készült!

Június 23-án vasárnap a Köves bérci tisztáson főzőversenyre vá-
mnk minden szabadtéren főzni szerető és tudó érdeklődőt. Mindenki-
nek ízlése szerinti ételt 13 órára kell elkésziteni, hogy a zsűri kóstolni
és értékelni tudjon!

Június 24-28-ig Olvasó-könyvtári-színjátszó tábor! Részletes is-
mertető külön készült!

VÁLLALKOZÓK, FIGYELEM!

Minden kedves látogatóinknak kellemes nyaralást, jó pihenést kívá-
nunk, s szeretettel várjuk az ősszel új és hagyományos induló prog-
ramjainkon!

^elhívás

Reichel JózsefMűvelodési Ház és
Könyvtár által szervezett nyári táborok:

Június 24-28-ig Olvasó-, könyvtári-, szin-
játszótábor.
Kedves gyerekek! Idén ismét megszervez-
zük az olvasótábort. Igyekeztünk most is
olyan programot szervezni Nektek, hogya
nyári szünet kezdetén is szívesen gyertek el.
(Valószinű, mindannyian sokat tanultatok és
kellően elfáradtatok az elmúlt tanévben.)
Reméljük, nagyon jó idő lesz, s legalább
olyan jól fogjátok érezni magatokat ezen a

héten, mint amilyen szívesen és szándékaink
szerint körültekintően szerveztük meg az
olvasótábort.
Hasznos és kellemes időtöltést kívánunk!

Részletes program:

Június 24. (hétfő) Könyvtári nap: ismer-
kedés a könyvtárral, egymással; a választott
müvekkel: olvasási tudásszint felmérése; az

egész hét programjainak megbeszélése.
Június 25. (kedd) Csoportfoglalkozá-
sok, a kiválasztott művel ismerkedés.
Június 26. (szerda) Játékos színjátszós
átdolgozása és megjelenítése a műnek.
Június 27. (csütörtök) Kirándulás Szent-

A Múvelödési Ház dolgozói

endrére, ismerkedés a Megyei könyvtárral és
Szentendrével.

Június 28. (péntek) Összefoglaló vetélke-
dő a héten tanultakból, eredmény hirdetés,
bemutatók, táborzárás!

Részvételi feltételek: 8-16 éves kor, olvasni
tudó és szerető gyermek
Etkezés: Az óvodában!
Maximális létszám: 20 fő

A tábor ingyenes!
Szeretettel várnak a táborvezetők:

Bereczkiné Szendrey Éva és
Gelányi Barbara

Felhívás
Reichel József Müvelödési Ház és Könyvtár

által szen'ezett nyári táborok:

Június 17-21-ig Környezetvédelmi tábor

Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretoé megismemi az erdők élő-
világát, vagy csak egyszerűen szeretne egyjátékkal teli hetet a szabadban tölteni

Részletes program:

Június 17. (hétfő)
Kiríindulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkcdés különlcges ásványokkal. Gyiimölcs-

gyűjtőjáték.
Június 18. (kedd)

Kirándulás a Nagy Kevély-hegyhez. Sziklamászás.
Június 19. (szerda)

Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a kömyezetvédelem kérdéseivel.
Június 20. (csütörtök)

Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a kömyező állatvilágg.'il. Allati kvix ós
állatos játékok.

Június 21. (péntek)
Kirándulás a Kövesbérci erdöbe. Ismerkedés a növényvilággal. Szamháboró

Részvételi feltételek: 4-14 éves kor, megfelelő kondició
Ktkezés: otthonról hozott hideg élelem

Maximális létszám: 20 fö
A tábor ingyenes!

Szeretettel várnak a táborvezetők:
Bereczkiné Szendrey Eva és Gelányi Barbara

Főzőverseny
június 23-án vasámap

Köves bérci tísztáson hagyományos fözőversenyt
rendezünk, melyre minden érdeklődőt szeretettel

vámak a Temiészetjáró Kör tagjai.

A zsűri 13 órakor kóstol és értékel, erre az időpont-
ra kell elkészíteni a finom ételeket.

Miközben főzik ax ízes falatokat, különböző tréfás

játekokkal színc. 'ítjük a napot.

R

Tcrmészetjárók

Pengő
Ingatlaniroda,

Ugyvédi közreműkö-
déssel,

Pilisboresjenő Fő út. 2.
06-26-336-593

R

R R

...........

.

^ TOP
^ VIDEO TÉKA
.
.
.

................................
.

Hetente bővülő választékkal várjuk Önöket! ^
Újdonságok:Kéjutazás, Neszóljszáj!, Agyűrűkura Telefon: ^

DVD kölcsönzés! n/;_in_4^'?-7Q'>0 .
Pilisborosjenö Rózsa u. 2. sz. (a templomnál) ---" . - . -- ^

Nyitva: Hétfötől szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva .
.

................................ ..........................

Május 7-én, a Civil Kör meghívására több vállalkozójött el a Művelődési Házba. Az összejövetelen ott volt a polgármester és az
önkormányzat vállalkozói ügyekkel foglalkozó referense is. Falunk vállalkozóinak vannak közös érdekei. Ajelenlévök valamennyi-
en pártolták a gondolatot, hogyjöjjön létre valamilyen laza szervezet, vállalkozók köre, vagy klubja, ami találkozási lehetöségeket,
hasznos információk cseréjét kínálja. (Sokféle szakma van képviselve a faluban, például tolmácsoló és forditó-iroda is, vagyis nem
kell mindenért a fövárosba szaladni.) Pár éve alakult Solymáron a Vállalkozók Egyesülete, ma már szerteágazó a tevékenységük.
Első teendö összeállítani a vállalkozók listáját. Aki be akar kerülni a helyi vállalkozók névsorába, az alábbi kitöltött adatlapot
dobja be Küller János postaládájába, (Budai út 38), vagyjelentkezzen telefonján ( 336-141, vagy 337 370), június végéig.

A következő összejövetel 2002 június 11-én, kedden délután 6 órakor a Művelődési Ház büfé helyiségében lesz. Ez alkalom-
mal megalakul a vállalkozók klubja, vagy Köre, és szó lesz arról is, hogy a kialakuló vállalkozói listát esetleg hirdetési füzetként is
megjelentetik, sokcélú felhasználhatósággal, ahogy ez létezik néhány kömyező településen is.

Szeretettel várjuk a Pilisborosjenön lakó vállalkozókat és az érdeklődöket. Dr. Fáy Árpád
a Civil Kör elnöke

ADATLAP

Gazdasá i társasá ok adatai ( cégbírósági nyilvántartással egyezően)

A vállalkozás neve (cégnév):

Címe:

Telefon, faxszám, egyéb elérhetőség:

A vállalkozás tevékenységi körei (rövid szöveges ismertetés):

Főtevékenység:

Egyéb tevékenységek:

A helyi vállalkozói névsorba vételt kérő személy

Neve:

Címe:

Telefon, fax, egyéb elérhetősége:

Nyilatkozat: a hirdetési füzet megjelentetésének költségét vállalom; nsm vállalom.

E éni vállalkozók:

Neve:

Címe:

Telefon, fax, egyéb elérhetőség:

A vállalkozás tevékenységei (rövid szöveges ismertetés):

Főtevékenység:

Egyéb tevékenységek:

Nyilatkozat: A hirdetési füzet megjelentetésének költségét vállalom; nem vállalom.
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim!

Torokszorítóan felemelő érzés, amikor négy
év képviselöség után ismét bizalomra érde-
mesnek talált a választók többsége.
Köszönöm mindenkinek, aki szavazatával
hitet tett a polgárijövő folytatása mellett.
Köszönöm azokat a bíztató szavakat. érintése-
ket és mosolyokat, amelyek rengeteg eröt ad-
tak a kampány során.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vá-
lasztáson, mert ezzel arról tett hitet, hogy a
választás fontos dolog az életiinkben, hogy
van értelme döntenünkjövőképek között.
Megköszönöm jelölttársaimnak a fair küzdel-
met, hogy eldurvuló hangnem és atrocitások
nélkűl élhettük végig mindannyian a kampány
emben próbáló időszakát.
Az elmúlt négy évben térségünk az ország
egyik legdinamikusabban fejlődö választóke-
rülete volt. Uj munkahelyek létesültek, iskolá-
kat újítottak fel, bővültek a települések, to-
vább folyt a csatomázás, javult a közlekedés a
10-es úton és a vas- úton is. Egyre több tele-
pülés vált egyre szebbé.
Rengeteg folytatni való munka vár ránk a kö-
vetkező négy évben. S ahogy én kínálom a
támogatásomat minden olyan tervhez, amely
szebbé, lakhatóbbá teszik a kömyezetűnket,

RIPORT

Az országgyűlési képviselök 2002. évi általá-
nos választásán mandátumhoz jutott egy
szomszédunk az ürömi Laboda Gábor.
Elképzeléseiröl politológusként kérdeztem a
megválasztott képviselöt.

Papp Ákos: Képviselő úr, gratulálok abból az
alkalomból, hogy az Országgyűlésbe került.

Laboda Gá&orKöszönöm minden választónak
a részvételt és köszönöm az MSZP-re leadott
szavazatokat. Ennek eredményeképpen a Szo-
cialista Párt Pest Megyei Listajáról 8. hely-
röl ^utottam a Magyar Köztársaság Ország-
gyűlésébe.

Papp Akos: Az a sajátos helyzet állt elő
Pilisvörösvár székhelyü egyéni választókerü-
letünkben, hogy az MSZP egyéni jelöltje ve-
szitett, s a Fidesz-MDF jelöltje nyerte el a
mandátumot. Ezt hogyan értékeli?

Laboda Gábor: Ebben a választókerületben a
szavazók többsége a Fidesz-MDF-MKDSZ-
Lungo Drom közös jelöltjére voksolt. Egyút-
tal szeretném megragadni az alkalmat, hogy
gratuláljak Frajna Imrének és eredményekben
gazdag, sikeres érdemi munkát kívánjak neki.
Reményeim szerint ellenzéki képviselőként is
a választópolgárok akaratának megfelelően és
közmegelégedésre teljesiti megbízatását.

Papp Ákos: Mivel Ön a szomszédos Üröm
lakója (ősei német telepesek) hogyan értékeli
általánosságban Pilisborosjenő község helyze-
tét?

Laboda Gábor: Az elmúlt időszakban Pest
megyében leginkább a pilisvörösvári kistérség

úgy kérem is mindenki segítségét a közös ter-
vek megvalósításához.
A kampánynak vége. Visszatérhetünk a min-
dennapi építkezéshez. Nincs kormánypárti
vagy ellenzéki út, vagy vasút. Nincs kormány-
párti vagy ellenzéki munkahely, óvoda, iskola.
Nincs kormánypárti vagy ellenzéki víz, levegő
vagy zaj. Minden olyan lépés, amiveljavítunk
hazánkon valamennyiűnk helyzeténjavit.
Ehhez kérem a segítségüket!

Köszönettel: Dr. Frajna Imre
országgyülési képviselő

dr. Frajna Imre életrajza:
Budapesten született, 37 éves. 1991-ben szer-
zett általános orvosi diplomát a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen. 1989-töl egy
éven át a Rákoskeresztúri mentöállomás men-
tötisztje volt. 1988 augusztusában lépett be a
Fideszbe. Az 1990-es országgyűlési választá-
sokon a párt országos listájáról jutott be a Par-
lamentbe, ahol a szociális, egészségügyi és
családvédelmi, illetve a társadalmi szerveze-
tek költségvetési támogatását koordináló bi-
zottságban dolgozott. 1994-1996 között az R-

lakosaival találkoztam: tajékoztattak a telepü-
ések gondjairól, problémáiról és néhány he-

lyen fejlődésről.
E találkozások során természetesen Pilis-
borosjenöiekkel is beszéltem, annál is inkább
men rokonaim, ismeröseim, volt taná-raim,
osztálytársaim is élnek itt és nem utolsó-sor-
ban hatékonyan működik egy nagyszerü helyi
MSZP szervezet a faluban.
Nyugodtan kijelenthetem, hogy Pilisboros-
jenő e körzet viszonylatában mind fekvésében,
mind a levegő tisztaságában, han-gulatban a
Pilis egyik gyöngyszeme.

Papp Ákos : Az Ön által emlitett találkozáso-
kon bizonyára szóba került a Pilisborosjenőt
jelenleg is érintö belterületbe vonási ügyek
kérdése?

Laboda Gábor- Akik ismemek, nagyon jól
tudják, amint a belterületbe vonás szót'hallom-
erös kifejezés-de "borsódzik a hátam". külö-
nösen azért, mert Ürömön ennek az egyik
szenvedő alanya vagyok.
Ehhez hozzá tartozik, hogy radikális kömye-
zetvédö vagyok, legfőképpen akkor, amikor
azt tapasztalom, hogy e tevékenység mögött
egyéni-feltehetően-anyagi érdekeltsegek all-
nak. Azon személyek, akik támogatjaÍc a falu
elvárosiasodását, nincsenek tisztában a folya-
mat kimenetelével és következményeivel.
Néhány szóban felidézném, hogy saját házunk
tajan (Urömön) milyen katasztrófális helyzet
alakult ki napjainkra.
A falu elvesztette régi, meghitt vonzerejét,
hangulatát, megszűnt a csend, a nyugalom. Az
utcán járva tapasztalom, hogy ma már sokkal
több az ismeretlen ember mint akár 5-6 éwel
ezelőtt. Az évek során megszűnt az a lehető-
ség, hogy valamilyen közeli zöld területre
családdal, gyermekkel kisétáljunk és a szabad-

Klinika igazgatóhelyettese, majd 1996-1998
között a Next Computer Kft. Igazgatóhelyette-
se volt. Az 1998-as országgyűlési választáso-
kon a Pest megyei, Pilisvörösvár központú
választókeriiletben szerezte mandátumát.
1999 június 21-én kinevezték a Pénzügymi-
"iszterium társadalombiztosítási alapokat' fel-
ügyelő államtitkárává. 2001. január'l. és má-
jus 15 között a Miniszterelnöki Hivatal politi-
kai államtitkára volt. Frakcióvezető-helyettes.
Nős, két gyermek édesapja.

ban töltsünk el néhány órát. Ehelyett aki ha-
sonló élményekre vágyik az kénytelen autóba,
buszra ülni és elmenni távoli vidékre kirán-
dulni.

Ezenkívűl nem elhanyagolható tényként kezel-
hetjük azt sem, hogy Üröm főutcáján lassan
ugyanannyi jármű közlekedik, mint egy
autóuton Ennek következményei a zaj a por'
a gyermekeinket fenyegetö balesetveszely, a
légúti megbetegedések stb.
Az Urömöt ellátó vizfőnyomócső kapacitása
korlátos és az új épitkezésekkel járó vizbekö-
tések hatására nyári hónapokban a kissé maga-
sabban fekvő terűletekre már egyáltalán nem
JUt 1VÓVÍ2.

Továbbá megfigyelhetjük, hogy néhány évvel
ezelőtt a Pilisborosjenő és Üröm közötti ingat-
lanarak az előbbijavára 10%-al voltak maga-
sabbak, ezzel szemben jelenleg 50-60%-kal
alacsonyabbak az ingatlanárak" a pilisboros-
jenöihez képest, amely köszönheto a belte-
rületbe vonási láznak.

Tudomást szereztem a Pilisborosjenőn megva-
lósult és tervezett belterületbe vonásota-ól,
amit én teljes mértékben ellenzek, mivel azt
szeretném ha a pilisborosjenőiek is felismer-
nék hogyjobb más kárán tanulni. Természete-
sen a döntés a lakosság kezében van és akara-
tát érvenyesíteni tudj'a a közelgő önkormány-
zati választásokon, amennyiben olyan polgm-
mestert és önkonnányzati képviselőket -vá-
laszt, akik felelősséget éreznek a gyermekek

.. ' ?.kik kezünkbe adJák a lehetőséget, hogy
a későbbiek folyamán ők is hasonlóan por-
mentes, zajmentes családias faluközösségben
élhessenek.

Papp Akos: A közeljövőben vélhetöen meg-
kezdodik az MO autóút/autopálya minket
érintő szakaszának kijelölése. Úgy érzem, az

Folytatás a túloldalon!

eddigiek alapján ezzel kapcsolatban is vannak
fenntartásai. Ön támogatja vagy ellenzi a két
falu közötti nyomvonalat?

Laboda Gábor: Többen hivatkoznak arra a
képtelenségre, hogy a beépítésre kerülő jelen-
legi külterületek megakadályozzák az MO-ás e
területen való áthaladását.Sajnos meg kell
cáfolnom ezen okfejtéseket, hiszen egy ilyen
mérvü állami bemházásnál eltörpül azon csa-
ládi házak kisajátítás amelyek beleesnek a
nyomvonalba.Információim szerint jövőre ki-
tűzik az MO-ás nyomvonalát, amely Pilisbo-
rosjenö és Üröm között haladna, a tárgyalá-
sokjelenlegi állása szerint.
E tervek a két falu számára és személy szerint

számomra is elfogadhatatlan. Minden eszközt
megragadok annak érdekében hogy ezt meg-
akadályozzam.
Ehhez szeretném kémi a településeken műkö-
dő és az MO-t ellenzö civil szervezetek segit-
ségét. Kérem keressenek meg , hogy együtte-
sen tudjunk fellépni e kömyezetrombolás
ellen.

Papp Akos: Végül de nem utolsósorban mit
üzen a Pilisborosjenőieknek?

Laboda Gábor: Szeretném ha az ürömön vég-
bement belterületesítési tevékenységeket érté-
kelnék és gyermekeik valamint a saját érde-
kükben állítsák meg ajelenlegi mutáns urba-

nizációs folyamatot. Ezen szándékukat érvé-
nyesitsék, az elöbb emlitetteknek megfelelően,
az ősszel esedékes önkormányzati választáso-
kon.

Mint az MSZP kampánya során elhangzott, mi
a kormányzást nem uralkodásnak, hanem szol-
gálatnak tekintjük és ezennel szeretném fel-
ajánlani szolgálataimat. Ezt az igéretet betart-
va megadnám telefonszámomat, hogy bármi-
kor, politikai meggyőződéstől függetlenül se-
gítségükre lehessek.
Telefonszám: 06 70 231 8493

Papp Akos: Kópvisclő úr, köszönöm a beszél-
getést

Választások Pilisborosjenön 2002.
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Orvosi ügyeleti beosztás

Ol. DrBorsiZsófia
02. Dr Borsi Zsófía
03. Dr Borsi Zsófia
04. Dr Csúcs Orsolya
05. Dr Borsi Zsófia
06. Dr Kovács Levente
07. Dr Fehér Eszter
08. Dr Fehér Eszter
09. Dr Fehér Eszter
lO. DrBorsiZsófía
ll. DrCsúcsOrsolya
12. DrFehérEszter

Dr. Kovács Levente

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

13. Dr Kovács Levente

14. Dr Kovács Levente

15. Dr Kovács Levente

16. Dr Kovács Levente

17. DrKovácsLevente
IS. DrCsúcsOrsolya
19. DrFehérEszter
20. Dr Borsi Zsófia
21. DrBorsiZsófía
22. Dr Borsi Zsófia
23. Dr Borsi Zsófia
24. Dr Kovács Levente

Oröm, Honvéd u. 24.
OrómDoktorS. u. 21.
Oröm, Kevély u. 2091/11.
Pbj. Rákócziu. 18.

25. Dr.Csúcs Orsolya
26. Dr.Fehér Eszter
27. Dr Kovács Levente
28. Dr Csúcs Orsolya
29. Dr Csúcs Orsolya
30. Dr. Csúcs Orsolya

06-30-493-5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Éjszakai
ügyeleti
idöszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
^14°"-töl

hétfö

regget 8-ig.

Munkanapokon, hétfótöl csütörtökig a sürgősségi ellátást biztositják

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

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

SZ 8-13-igDr. Veneszllona(Ürömrend.) 350-733
13-18-ig Dr, Horti Szilvia (Oröm rend.) 350-224

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

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütőberendezések, szellőztetés,
klimatízálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,
csatomázás, külső csatomabekötések tervezése és a
kivitelezés megszervezése, hatósági eljárasok
ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

Állateledel balt
várja vásárlóit
PtltsborosjenSn

a Fö át 47-ben, a Templom u.
sadcáa lévő buszmegállónál.

Nyitva tartás:
Mfgitől péntekig 731)-töl 12-ig

illetve 14-t6118-ig,
szombaton 7w-t6112-ig

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf László

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13ésl4-17óráig

Szombaton:
8-12óráig

Generali Providencia Rt. KEPVISELETI IRODA
2096 Üröm Templom tér 1. (voltJúlius Meinl épület

Nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-ll-ig

Hitelfedezeti biztositás kötése azonnal, lakás, gépkocsi,
vállalkozói, élet, egészség biztosítások, befektetések.

Mphos György telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centriíügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

engö olt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJJÁTÉK:A
LUXOR!

hírlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek.

cement. mész.

Ömlesztett anyagok:
homok. sóder, termőföld, stb.

GAZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtől - péntekig 7-17-ig

06-26-336-466, 336-188, 336-066
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MÁJÜSI AJANDÉKESŐ A SUZUKI RÓMAINÁL!

Lintitált Swift és Wagon R+ Cool Beige

ajándék klímával már 1.985.000 Ft-tól!

ÜJ! 30%-tól CASCO-mentesség!

TESZTELJE ÉS NYERJE MEG A MÁJUSI FŐDÍJAT, egy
WAGON R+-t!

ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR!

Pld: '94-es Swift 12.604 Ft/hó+ CASCO- mentesség! Sőt: most
nagyértékü ajándékok közül választhat!

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

-Teljes körü szervizszolgáltatás
-Zöldkártya, eredetiség vizsgálat
-Karosszéria és biztosítási munkák

Bp. III, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) Tel. : 240-4444 (Szalon)
436-7920 (Szerviz)

Ny. : H-P: 8-18, Szo-V: 9-13

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

^JFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külföldieknek is, számítógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremüködés. Elsősorban
Pilisborosjenő, Oröm, Budakalász területén lévö
ingatlanok közvetitése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás:kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István
A hirdető tábla az Őkelme üzletnél

megtekinthető!

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

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

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

megbízási, adásvételi szerződések, stb...
Végrendelet elkészítése. Jogi tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap 11-19 között a

336-504-es telefonon

Alapitotta: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róben polgármester
Felelős szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

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

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti biztositások

kötése
(jövedelem igazolás nélkül),

egészségügyi, nyugdij és
lakásbiztositás,

gk. biztositás ügyintézése
hétfőnként 15-17 óráig a

pilisborosjenői polgámiesteri
hivatalban.

Sűveges Lászlóné

ÁB-AEGON területi
képviselő

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73
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9. évfolyam 7. szám

Kedves Püisborosjenői Polgárok!

Idén októberben önkormányzati választások
lesznek, ezért szeptemberi számunk külön válasz-
tási melléklettel jelenik meg.

Minden vátasztáson induló jelöltnek 1/8-ad
oldal áll a rendelkezésére, melynek írásos anyagát
kérjük 2002. augusztus 15-ig a szerkesztőségbe el-
juttatni. (Ha lehet lemezen. Fényképet is közlünk!)

A bemutatkozó rövid ismertető természete-

sen ingyenes!

2002. július

TISZTELT PILISBOROSJENŐI
LAKOSOK!

Ezúion értesítem Önöket, hogy
2002. "úliusában a

Családsegftó'és Gyermekjólétí Swlgálat
n ári szünetet tart.

Az ügyfélfogadás szünetel. SUrgős esetben az
Önkonnányzat gyámugyi ügyintézőjét kereshetik.
Augusztusban ügyfélfogadási időben a 06-70-2698950-
es telefonszámon keressenek, hívásra házhoz jövök. A
családlátogatások a korábbiak szerint folytatódnak.
2002. sze temberétöl új címen, Pilisborosjenő Fő u.
59. sz. alatt müködik a szolgálat. Az iroda telefonszáma
360-608. mely szeptembertől hívható.

Ü élfo adási idő:
Hétfö: 9h-14h-ig
Csütörtök: llh-lóh-ig

A szolgálat szociális, családi, gyermeknevelési,
életvezetési ügyekben áll az Onök rendelkezésére.

Klinger Magdolna
gyógypedagógus - pszichopedagógus

elhívás

(A Szerk.) |

A közeljövöben elkezdődik az önkormányzattal közösen a kálvária
keresztjeinek és stációjának felújítása, javítása, tisztitása, és új dymbor-
művek kerülnek a stációkra. A kiadások fedezósére kérjük a hívek támo-
gatását. Egy stáció nettó összege 62.000,-Ft lesz. Már vannak jelentkezők
egy-egy stációra. Többen is összeállhatnak egy-egy stáció felújításához.

A kálváriát 1929-ben állították őseink. 1987-ben 10 darab stádót

újra kellett állítani. A közelmúltban 2 stációt ismét fel kellett újítani és az
átlőtt és összetört Krisztus helyett újat vettünk. A pénz felajánlást
Szimeth Gézánál lehet tenni a sekrestyében, vagy lakásán.

Köszönjük!

.^^.w.^ws&s^s

Ertesítés!

A nyári időszakban a református istentisztelet az ürömi
templomban reggel nem 10, hanem 8 órakor kezdődik.

Allatorvosi rendelő

Solymár
Tersztyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila 06-30-984-6692;
06-26-360-919
ifj Dr. Molnár Attila 06-30-964-
2160; 06-26-360-919

Védőoltások, ultrahang
diagnosztika, lator háttcr, sebészeti

műtétek.

Rendelési idő: kedd: 14-19 ;
szombat: 9-12

Mütéti nap: csütörtök: 7-12

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és
címeí:

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

Cím: 2097. Pilisborosjenő l>f. :23

lí-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

A tartalomból

. Önkormányzati rendeletek, felhívások
(2-3. oldal)

. Eg^'házi hirek (4. oldal)

. Nebuló beszámoló (4. oldal)

A tartalomból

Képes krónika az iskolábó
(5. oldal)
Hirdetések

Orvosi iigyeleti beosztás
(6. oldal)



Onkormányzati rendeletek

Je zőkön v-kivonat

mely készült Pilisborosjenő
Önkormányzat

Képviselő-testületének
2002. május 30-án megtartott

testületi üléséről

62/2002. V. 30. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (10 főből: 10
igen, szavazattal) elfogadja Wimme Ernő felajánlását és a
Pilisborosjenő, 168/9 hrsz. -ú területet bejegyezteti az Önkormányzat
javára és biztosítja a közúti kapcsolatot a 168/4; 168/5; 168/6; 168/7
hrsz. -ú ingatlanok részére.

;lős: Poleánnester, Jegyző
>1 folyamatos

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

k. m. f.

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes s. k.
^egyzö

Je zokön v-kivonat

mely készült Pilisborosjenő Önkormányzat
Képviselő-testületének

2002. május 30-án megtartott
testületi üléséröl

70/2002. . 30. sz. KT határozat

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testülete (10 főből: 9
igen, 1 nem szavazattal) a Pilisborosjenő Díszpolgára Cím és a
Pilisborosjeiiőért Einlékérem alapításáról, adományozásuk feltételeiről
szóló 3/1994. (III. 1. ) számú rendelete 2. § (1) bekezdés a) és d) pontjá-
ban megfogalmazottak alapján a község szellemi és anyagi életének
fejlesztésében, valamint az emberi kapcsolatokjobbításáén a község és
más település lakói közötti együttműködés kialakításában nyújtott sze-
repvállalásáért

Pilisborosjenő Díszpolgári címet '
adományozza

WERNER ANTON KLEIN úmak.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Díszpolgári Cím
adományozásával kapcsolatos teendőket tegye meg.

Felelős: Polgánnester
Határidő: 2002. augusztus 20.

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.
Jegyző

Je zokön -kivonat

mely készült Pilisborosjenő Onkormányzat
Képviselö-testületének

2002. május 30-án megtartott
testületi üléséről

igen, 1 tartózkodás szavazattal) úgy dönt, hogy a csatorna érdekeltségi
egységként fizetett

180. 000 Ft(lakossdgi)
226. 000 Ft (vállalkowi)

díjat a gerincvezetékre rákötésjogátjelenti.

A tervezés és kivitelezés költsége, valamint az anyagköltség a rákötés
kezdeményezőjét terheli.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

k. m. ?

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Je zőkön -kivonat
mely készült Pilisborosjenő Önkormányzat

Képviselő-testületének
2002. május 30-án megtartott

testületi üléséröl

73/2002. V. 30. sz. KT határozat

Pilisborosjenó Község Önkormányzat K.épviselő-testülete a 'papi fol-
dek' terülctével határos utcákra vonatkozóan az alábbi utcaneve-
ketjavasolja:

I. A képviselő-testület (10 föből: 3 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazat-
tal) úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság kérjen még véleményeket a
lakosságtól az utcanevekkel kapcsolatban.

(a módositó inditvány elutasítva)

II. A képviselő-testület (10 föből: O igen, 9 nem, 1 tanózkodás sza-
vazattal) úgy dönt, hogy a 2851 hrsz.-ú út Mindszenti József; a 2849
hrsz. -ú út Agh Kálmán és a 2851 hrsz. -ú út (2813 és a 2801 hrsz. -ú
ingatlanok mellett futó út) Márton Áron személyekről legyenek
elnevezve.

(a módosító mdítvány elutasítva)

III. A képviselő-testület (10 főből: 3 igen, 5 nem, 2 tanózkutlas s/ava-
zattal) úgy dönt, hogy a 2851 hrsz.-ú út Kálvária; a 2849 hrsz.-ú út
Szent Vénáe\ és a 2851 hrsz.-ú út (2813 és a 2801 hrsz.-ú ingatlanok
mellett futó út) Stáció utcaként legyenek elnevezve.

(a módosító indítvány elutasítva)

IV. A képviselő-testület (10 főből: 6 igen, 4 tartózkodás szavazattal)
úgy dönt-hogy a 2851 hrsz. -ú út Mindszenti József; a 2849 hrsz. -ú úl

Apor Vilmos és a 2851 hrsz.-ú út (2813 és a 2801 hrsz.-ú ingatlanok
mellett futó út) Márton Aron személyekről legyenek elnevezve.

V. A képviselő-testület (10 főből: 7 igen, 3 tartózkodás szavazattal)
úgy dönt, hogy a 'papiföldek' területéhez vezetó'út kialakitása után
Prohászka Otíókár szemétyéról legyen elnevezve.

A képviselő-testülte felkéri a jegyzőt, hogy az utcanevek 2003. janu-
ár 1-től történő bevezetése ügyében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

f'eletös: Polgármester, Jegyző
Határidő: folyamatos

k. m. f.

Pilisborosjenő Község Önkormányzal
Jegyzője

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Telefon: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-313

FELHIVAS

Pilisborosjenő község Oiikormányzat jegyzojeként tájékoztatom a tele-
pülés lakosait, hogy az Önkormányzat a Rumpold-Bicske Kft.-vel
megkötött szolgáltatási szerződés keretében biztositja a kommunális
hulladék elszállítását a faluból.

A közszolgáltatás kötelezően igénybeveendő szolgáltatás, melynek
díját a Képviselő-testület háztartásonként 450, -. Ft/hó összegben hatá-
rozta meg.

A településen nem lakóhellyel rendelkezö üdülö ingatlantulajdonosok
az éves díjból 10 % kedvezményt kapnak.

A szilárd hulladék kezelésének díjfízetésétől mentesül az a telepűlé-
sen lakóhellyel rendelkező 70. éven felüli sxemély aki háztartásá-
ban egyedül él.

FIGYELEM!
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudo-
mányi Kara az alábbi másoddiplomás képzéseket indít-
ja a 2002/2003. tanévben:

1. Közigazgatási gazdálkodás (5 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy föiskolai végzettségűek, ill.
végzős egyetemi hallgatók
2. Informatikai menedzsment (5 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy föiskolai végzettségüek, ill.
végzős egyetemi hallgatók
3. Személyügyi szervező (5 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy föiskolai végzettségűek, ill.
végzös egyetemi hallgatók
4. Európai tanulmányok (4 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi, vagy föiskolai végzettségűek, il1.
vógzös egyetemi hallgatók
5. Mérnök közgazdász ( 5 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi végzettségűek müszaki, fizikus, ve-
gyész, biológus, geológus, gcofizikus, agrár, matcmatikus;
szánu'tástechniktis végzettséggel, ill. szakirányú egyetcmi, fői -
kolai hallgtitók

6. örvos közgazdász ( 5 félév)
Jelcntkezhetnek: orvosok (éves kreditpontként beszámitható),
ill. végzős orvostanhallgatók
7. (. yógyszcrész közgaxdásx ( 5 félév)
Jelentkezhetnek: gyógyszerész végzettségűek (éves
kreditpontként beszámító), ill. végzös gyógyszerész egyetemi
hallgatók

e es

s.

71/2002. V. 30. KT határozat
Szegedi Róbert s. k.

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (10 foböl: 9 polgánnester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.

jegyző

SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Tclcfon:

06-309 427-922 06-309 840-062

A közszolgáltatás díját negyedévente, a tárgynegyedévet követő
minden negyedév kezdő hónapjának 10. napjáig kell megfizetni,
ezért 2002. január 1-jétöl nincs lehetőség arra, hogy a dijat a lakosok
előre kifízessék.

A Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolat-
ban minden esetben számlát állít ki.

Felkérem atelepülés lakosait, hogyszemétszállftási problémájuk ese-
tén keressék fel a Polgármesteri Hivatalt, ahol a köztisztviselő kollé-
gák a Rumpold-Bicske Kft, felé a szükséges intézkedést megteszik.
Telefonon történt bejelentés esetén a bejelentést naplóban rögzitjük,
ezén kérjük az elmaradt szemétszállítás pontos helyének megjelölését.

ilisborosjenő, 2002. június [9.

Dr 1 lcgtídűsne Schniidl Agnes
Jegyzö

8. Egészségügyi menedzsment (5 telév)
Jelentkezhetnek: egyetemi vagy föiskolai végzettségűek, ill.
végzős egyetemi vagy főiskolai hallgatók
9. Jogász-közgazdász (5 félév)
Jelentkezhetnek: egyetemi végzettségüjogász, végzős jogi
egyetemi hallgatók
10. Jogi szakokleveles közgazdász (5 félév)
(a Miskolci Allam- és Jogtudományi Kar kihelyezett képzése)
Jelentkezhetnek: egyetemi vagy föiskolai végzettségü okleveles
közgazdász, ill. végzős egyetemi vagy főiskolai hallgatók
A képzés helyszinei:
Budapest, Sopron; Székesfehérvár, illetve Szombathely (csak
megfelelö számújelentkezö esetén lehetséges)
Az elöadásokat (a tematika fiiggvényében) lehetőség szerint két-
hetente pénteken és szombaton, míg az Európa tanulmányok
képzésnél hetente egy hétköznapon, mémöki közgazdász képzés
esetén havonta egyszer, csütörtök-péntek-szombat napokon tart-
juk.

Tanévkezdés: 2002. szeptember 6.

További tájékoztatást nyújt:
a Kar Dékáni Hivalala Sopron (T/F; Fax 99/518-362, Rtf: 06-
30-300-3384)

Jelentkezési határidő: 2002. szeptember 1-ig, folyamatosaii

Qek Aero tip. alig használt LAKOKOCSI elősátorral,
gáztűzhellyel és 12, 220 V-os ill. gáz üzemű

hutőládával ELAÜO.
Erdclődni a 336-254-e.s telefonon.

Ezüsthegy Kisvendéglő
EIőfizetéses étkezés, elvitelre
illetve helyben fogyasztásra.

Ar: 350, -Ft/ adag

l'ársas összcjövctelcket, nóvnapi és születtísnapi
rendezvónycket vállaluiik, 30 l'öig.

Nyitva: 12-21-ig
Telcfon: 336-500

Cím:

Pilisborosjenö Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)



A Római Katolikus Egyházközseg 2002. július havi hírei
Imaszándék:

Hogy a művészek segitsenek a tölük telhe-
tö módon felismerni a teremtett világban
Isten gondviselő szereteténekjeleít.

02. Sarlós Boldogasszony ünnepe

07. Evközi 14. Vasámap
Azt hiszem, csak a mi nyelvünk becézi
így a szűzanyát, "Sarlós Boldogasszony".
Nem hiába, csendül a kasza az aranyló
vetéstáblán. Utána a sarló segítségével
kötik kévébe az áldott termést, nagy se-
gítséget nyújt a sarló. A mi lelkünknek is
ezt nyújtja a mi jó Anyánk, a sarlós Bol-
dogasszony, hisz ö a kegyelmek osztoga-
tója. Sarlós Boldogasszony, őrködj ma-
gyar népeden, pótold hiányainkat, hogy a
mennyei Atya örömét találja életünk em-
berséges "termésében".

Közhasznúsági tevékenységről
szóló rövid beszámoló

A "Nebuló - a pilisborosjenői iskoláso-
kért" - Alapítványt 1997. július 10-én a
Domb Alkotóműhely Baráti Kör alapította
30 eFt alapítói vagyonnal. A Pest megyei
Bíróság az Alapítványt 1997. július 29-én,
a 4. PK.60.286/1997 /2. ügyszámú végzé-
sében bejegyezte és 1416. szám alatt nyil-
vántartásba vette.

Az Alapító okirat módosítása eredménve-
ként a Pest megyei Bíróság 4. Pk.
60.286/1997/4. sz. végzéssel az alapítványt
1998. szeptember 17-i hatállyal közhasznú
szervezetnek miiiősítette.

Az alapítvány célja: A pilisborosjenői ál-
talános iskolások oktatás, sportolás és sza-
badidő tevékenységének segítése.

Az Alapítvány székhelye:
2097. Pilisborosjenö, Fő u. 30.

14. Evközi 15. Vasárnap.

21. Evközi 16. Vasárnap.

Vallásos érzés.

Eléggé elterjedt az a nézet, hogy a vallás-
ra csak a beteg és gyenge lelkeknek van
szükségük, míg az erős egészséges lélek
nem szorul rá annak támogatására. Ezzel
szemben kétségtelen az a tény, hogy sem
a világtörténet, sem a néprajz nem ismer
vallás nélküli népet. A legszámottevöbb,
tudósok között alig akad istentagadó. A
vallásos ihlet óriási alkotóerejéről -ha a
középkortól el is tekintünk -az emberiség
legnagyobbjai tanúskodnak. Kopemikusz,
Newton, Faraday, Leferrier, Pasteur, Vol-
ta, Marconi, Rutherford a tudományt jól
összeegyeztették vallásosságukkal, söt
Darwin, amikor mcgkérdezték töle, hogy

Alapitványi befízetések összesen

Lekötött betét kamata

1 % APEH-től

Összes bevétel

könyvjutalmazás

udvarijátékok

Steinheimi kirándulás

Andrásnap

tábor

bankköltség

színházjegy

egyéb
Az Alapítvány bevételeit és kiadásait a
jobb oldali táblázatban mutatjuk be. Összes kiadás

KÖSZÖNJÜK támogatóink segítségét! Pénzügyi eredmény összesen

van-e a világnak teremtője a következő
választ adta: "Az eddig élt legnagyobb
szellemnek e kérdésre igenlöen feleltek."
A legnagyobb művészek -Michelangelo,
Raffaelo, Murillo, Dürer, Munkácsy,
Bach vagy Handel -alkotásaikkal
"hirdették" vallásosságukat. Az újkor ze-
nei lángelméi Beethowen; Mozart, Verdi,
Wagner a vallásból merítették legkivá-
lóbb műveiket. Kétségtelen, hogy az em-
beri kultúra sokkal szegényebb volna, ha
mindazt elvennénk belőle, ami a vallásos
érzésnek köszönheti létét. Ez az érzés az
emberi lélek egyik legbensőségesebb és
értékes alkotásokban leggazdagabban
megnyilvánuló tulajdonsága.

28. Évközi 17. Vasárnap.

2000. év

eFt

64

17

81

18

48

19

14

11

4

8

122

-41

2001.év

eFt

56,7

10

285

351

35

30

12

12

89

262

Szauna
Egyedi igények szerint kedvezö áron gyártunk szaunát. Az
On által megálmodott minőségben, méretben, formában
építjük meg családi szaunáját.

Fork-Lift Bt.
2096 Uröm Petöfi u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, frissesség

télen-nyáron.

A toelyi tűzoltók telelbnszámai

1-3 64-911
(Komlos Tibor pamiGMtok)

06-30-9-327-097
(Kwsera László elnölc)

:r/

v

A Terülj, terülj asztalkám
vcrseny kicsiknek és
nagyoknak.

Ki mit tud? A szinjátszás,
ének, tánc, tátika, spon

területéröl láthattunk

A leggyengébb láncszem
vetélkedő.V

A Kötélhúzó versen", A

feszülö kötél végén az egyik
nyertes csapat.

ÁCIÓ!
KÁCIÖ!
VAKÁCIÓ!!!
Pillanatkép az utolsó tanítási
hétből.V

Konténeres törmelék és
folyóáru szállítás,

földmunka,
ingyenes földtöltés.

4 m3 - 6 m3- 8 m -es, ajtós
konténerekkel,
kedvexö áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

Szobafestő,
mázoló,

tapétázó
Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

R R

Pengő
Ingatlaniroda,

Ügyvédi
kozremuködéssel,

Pitisborosjenő Fő út. 2.
06-26-336-593

R
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VIDEO TÉKA

IIetente bövülő választékkal várjuk Onöket!
Üjdonságok: Kéjutaxás. Ne sxólj száj!, A gyiirűk ura

DVI) kölcsön/. és!

Pilisborosjenö Ró/sa u. 2. s/.. (a templomnál)
Nyitva: Hétfötöl szombatig: 16-21-ig vasárnap: zárva

Telefon:
06-30-452-7929

.t>.f^ ............ ^.... ^^.' . . . . ^ >..... -f-



Orvosi ügyeleti beosztás

01. Dr Kovács Levente

>2. Dr Borsi Zsófia ~
03. Dr Fehér Eszter."
04. Dr Borsi Zsófía
05. Dr Borsi Zsófía
06. Dr Borsi Zsófia
07 . Dr Borsi Zsófía
08. Dr Kovács Levente
09. Dr Borsi Zsófía
lO. DrFehérEszter
ll. DrBorsiZsófia
12. DrFehérEszter

Dr. Kovács Levente

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

IS. DrFehérEszter
14. DrFehérEszter
15. Dr Kovács Levente

lő. DrBorsiZsófía
17. DrFehérEszter
18. DrBorsiZsófía
19. Dr Csúcs Orsolya
20. Dr Csúcs Orsolya
21. DrCsúcsOrsoIya
22. Dr Kovács Levente
23. Dr Csúcs Orsolya
24. Dr Csúcs Orsolya

Oröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Uröm, Kevély u. 2091/H.
Pbj. Rákócziu. 18.

25. Dr.Kovács Levente
26. Dr. Kovács Levente

27. Dr Kovács Levente

28. Dr Kovács Levente
29. Dr Kovács Levente

30. Dr. Csúcs Orsolya
31-DrCsúcsOrsolya

06-30-493-5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Éjszakai
ügyeletí
időszak:

18-08-ig.
IIétvégén:

péntek
-'4"°. töl
hétfö

refegel 8-ig.

Jvtynksnapokon, hétfotől csütörtökig a sürgősségi ellátást biztositják

H fi-13-ig Dr. Péterffy L. (Oröm rend.) 350-224
l?-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.) 336-308

K 8-13-igUr. HortiSzilvia(Orömrend.) 350-224
13-18 Dr. VeneszIlona(Pbj. rend. ) 336-187

SZ S-13-igDr. Veneszllona(0römrend. ) 350-733
13-18-ig I)r. llorti Szilvia (Oróm rend.) 350-224

CS S-13-igür. KovácsGyörgy(Pbj. rend. ) 336-308
13-18-ig Dr. Péterfiy L. (Oróm rend.) 350-224

Kevélygáz Bt. és
Épületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fütőberendezések, szellöztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,
csatomázás, külsö csatornabekötések tervezése és

a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások
ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

Üj uzletbeu
'várja vásártóif az

Állateledel bolt
Filisborosjenőn,

a Kati vifágboK meltet.
Nyitva tartás:

hétfWlpéntekig 738-tői t2-ig
ill^ve 14-tői 18-ig,

szofflbaton 7"-tól 12-ig.

HŰSÍTÖ KAMATESŐ A SUZUKI RÓMAmÁL!
(Július 31-ig, amig a készlet tart!)

> O % elöleg
. vagy 10 % kezdőrészlet, kezes és jövedelemigazolás nélkül
. vagy 20 % előleg és nagy énékű ajándékcsomag

30%-tól CASCO-mentesség!

Ujdonság! Wagon R+ EURO III. motorral!

Limitált klimás niodellek, sok extrával!

ORIÁSI használt autó VÁSÁR!
.3-4 éves Suzukik nagyon jó áron, már 1.200.000,-Ft-tóI!

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

-Teljes körű szervizszolgáltatás
-Zöldkártya, eredetiség vizsgálat
-Karosszéria és biztositási munkák

Bp. III, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út>
Tel. : 240-4444 (Szalon) 436-7920 (Szerviz)
Ny.: H-P: 8-18, Szo-V: 9-13

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf Ferenc

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertar
nyitvatartási idcje:

Hétfőtől-csütörtokig:
8-13és 14-1 órág

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 Oröm Templom tér I. (voltJúlius Mein! épület)

Nyitvatartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-ll-ig

ílitelfedezeti biztosftás kötése azonnal, lakás, gépkocsi,
vállalkozói, élet, egészség biztosítások, befektetések.

Mohos GySrgy telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépek javítása
Musógepek, ceiitrifügák, hötárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

Ü6-26-341-759 ; 06-20-938-5373

engó olt
Iskola és irodas^erek,

tiyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJJÁTÉK:A
LUXOR!

hírlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement, mész.

Ömlesztett anyagok:
homok, sóder, termőföld, stb.

GAZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtöl - péntekig 7-17-ig

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

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távu bérbeadas
külföldieknek is, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremuködés. Elsösorban
Pilisborosjenö, Oröm, Budakalász teriiletén lévö
ingatlanok közvetftése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás:kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi Islván
A hirdető tábla az Őkelme iizletnél

megtekinthető!

UGYVÉDllRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ogyvédi Kamara ta&ja

Bt-k alapitása az új gazdasági törvény s/erint.
Örökösödési, házassági, polgárjogi, bérlcti,

megbizási, adásvételi szerződesek. stb...
Végrendelet elkészitése. Jogi tanAcsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznap 11-19 között a

336-504-es telefonon

BIZTOSÍTÁS
Hitelfedezeti biztositások

kötése
(jövedclem iga?.olás nélküt),

egészsegügyi, nyugdíj us
laká.sbiztosítás,

gk biztositás ügyintézése
hétfőnkéntl5-176ráiga

pilisborosjenc'ii polgármesteri
hivatalban.

Süvegcs Lászlóné

AB-AEGON területi
képviselö

Tel: 336-856
Rt(: 06-20-9-33-56-73

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

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-311
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Rámai Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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Borosjenői búcsú Steinheimben

2002 augusztus 20-án
ISórakor

rendezendő

ünnepségre szeretettel
meghívjuk a

község minden polgárát
Az ünnepség keretén belül

kerül sor a

díszpolgári cím átadására.

Unnepi beszédet mond:
Szegedi Róbert polgármester

A műsorban fellépnek:
a Magyar Dalkör és a
Színjátszó Kör tagjai.

A műsor után minden

látogatót kötetlen
beszélgetésre vánmk:

Kulturális Bizottság

Templomunk védöszentje - Szent Vid - pogány szülök kereszténnyé vált, hitéért
18 évesen vértanú-halált halt fía. Névünnepe nyárra, június közepére esik. Kialakult a
hagyomány a hatvanas évektől, hogy páratlan években a kitelepítettek, páros évben az
itthon-maradottak utaznak, hogy együtt ünnepeljék a borosjenői búcsút, a Weindorfer
Kiritog-ot. Az idei volt a huszadik alkalom, hogy Steinheim am Albuch látta vendégül
a borosjenőieket.

Sajnos a kintiek is fogynak.... Steinheimben formálódik a gondolat, hogy a Wein-
dorfból, Neuáorfból és Kroisbachbó! kitelepitetteknek, akik Steinheimben, vagy kör-
nyékén leitek új hazát, egy közös nyári búcsút tartsanak: "Donauschwabischer
Kiritog"-ot.

Pénteken este érkeztünk, vártak ránk. Szombaton délelőtt a városházán fogadást
adott a polgármester a borosjenőiek és vendéglátóik tiszteletére.

Szombaton délután a Szent-Lélek katolikus templomban Ludwig Heller atya ce-
lebrált szentmisét. Felemelően tisztán csengtek a régi egyházi énekek a steinheimi és
borosjenői lelkekböl. Az atya módot talált a szentbeszédben, hogy szolidaritást kérjen
azok számára, akik napjainkban űzetnek el nincstelenül otthonaikból, szülőföldjükröl.

(Folytaíás a következő oldalon.)

Szeretettel várjuk idős barátainkat
zsámbéki kirándulásra

2002. szeptember 12-én.
Indulás reggel 9 órakor az Onkormányzat elöl, hazaérkezés kb. 1 6.00 órakor.
Megtekintjük a helyi nevezetességeket, majd fínom ebéd után térünk haza.

A részvétel ingyenes!
Jelentkezni lehet: Heves és Fáy családoknál:

336248és336931telefonon!

Jótékonysági bolt szeretetszolgálata

Az ürömi Gyermekorvosi rendelő új telefonszáma:
06-26-351-286

A. (artalonit>6f
Bwo^eitöi Mxsú Stei>hRimben
(l-2. oldal)
Egyházi Mrek
O. otóal)
Fatunk új díszpól^ra
(3. o|dai)

A tartalomból

A MsByetödési Ház programjai
(4. oldal).
Tanulmányi lehetőség
(4. oldal)
Hirdetések

Orvosi ugyelet



Borosjenői búcsú Steinheimben

( Folytatás az elözö oldalról)

A Hirschtal vendéglö összes termeit
megtöltöttük. A Weindorfer Heimatko-
mitee nevében - Bauer Alfons - az elnök
szólt az ünneplökhöz.

Dieter Eisele polgármester, aki 30 éve
tölti be e tisztet és az öszi választáson már
nem indul, tartalmas, kedves, kicsit szo-
morú beszédben búcsúzott a steinheimi és

Magyarországról érkezett borosjenőiektöl,
magát "Patenonkel"-nak nevezte, és ígérte,
hogy Ő bizonnyal eljön 2003-ban a pilis-
borosjenöi búcsúra. Beszélt Pilisborosjenő
és Steinheim am Albuch testvérvárosi kap-
csolatairól, mindenkinek név szerint is kö-
szönetet mondott, akinek ebben nagy sze-
repe volt, akkor is, ha már meghalt, vagy
bármi okból nem volt jelen. Hangsúlyozta
a német-magyar nagypolitikában a 30 év
alatt bekövetkezett változásokat, nevezetes
eseményeket.

Mayer Róbert, a borosjenői Deutsche
Klub ekiökeként szervezte és vezette az

egész borosjenöi társaságot e hosszú hét-
végén. Az esti üdvözlő szavaiban köszö-
netet mondott a meghívásért, fogadtatásért,
kimentette a távol-maradottakat. Szellemes
köszöntöjében honorálta "harmonika - dip-
lomáciája" eredményét. Karádi László ve-
hette át a polgármestertöl a steinheimi ze-
neiskola egyik Hohner harmonikáját, amit
a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Dal-
kör kapott.

Küller János alpolgánnester felolvas-
ta - és átadta - Szegedi Róbert polgár-
mester úr levelét, amit Dieter Eisele úrhoz,
Steinheim am Albuch polgármesteréhez
írt, megköszönve az együttműködést és jó
egészséget kívánva a 30 év szolgálat utáni
évekre. Beszédében említette leköszönt
miniszterelnökünk - Orbán Viktor - állás-
pontját a Benes-dekrétumokkal kapcsolat-
ban, ami jól rímelt Eisele úr beszédének
hangvételére. Beszámolt a község fejlődé-
séröl, szólt a tervekről.

A Pilisborosjenöi Német Nemzetiségi
Dalkör kétszer is fellépett az est folyamán.
Az elsö blokk a Hazáról szólt, ami a ma-
gyarországi svábok népdalaiban németföl-
detjelent, de a kitelepítettek könnyei a ma-
gyar Haza, Weindorf utáni vágyat mutat-
ták. A vacsora utáni vidám dalok megala-
pozták ajókedvet. Beszélgetés, borozgatás,
zene, tánc, ki meddig bírta. ... Bőven 80 év
felett volt a hölgy, akinek kérésére a ma-
gyar himnusszal zárult az este.

Vasámap családi programok következ-
tek és délután egy fergeteges füvóstalálko-
zó höséggel, sörrel a közeli Sontheim 1200

éves fennállása és 125 éves tüzoltósága
alkalmából.

A hazautazás napján Passauban baráti
idegenvezetéssel ismerkedhettünk a neve-
zetességekkel.

Kardos Katalin

Weindorfer "Kiritog"
in Steinheim

Der Schutzheilige unserer Kirche, der
Sohn von heidnischen Eltem, ist der heili-
ge Vitus. Er starb als achtzehnjahriger Jun-
ge eines Martyrertodes wegen seines
christlichen Glaubens. Sein Namenstag
wird Mitte Juni gefeiert. Seit den Sechzi-
gerjahren bildete sich die Tradition heraus,
dass in den ungeraden Jahren die ausge-
siedelten Weindorfer, in den geraden Jah-
ren die Weindorfer den Kiritag veranstal-
teten. Dieses Jahr war die zwanzigste Ge-
legenheit und Steinheim bot sich als Gast-
geber an.

Leider werden die dort lebenden Wein-

dorfer immer weniger. Eine neue Idee kam
in Steinheim auf. Künftig soll ein gemein-
samer "Donauschwábischer Kü'itog" für
die aus Weindorf, Neudorf und Kroisbach
vertriebenen Menschen und denen, die in
Steinheim und in der naheren Umgebung
eine neue Heimat gefünden haben, abge-
halten werden.

Am Freitagabend sind wir angekom-
men. Die Steinheimer haben schon auf uns

gewartet. Der Bürgermeister gab Samstag-
vormittag im Rathaus einen Empfang zu
Ehren der Weindorfer und der Gastgeber.

Am Samstagnachmittag zelebrierte
Pfarrer Ludwig Heller einen Gottesdienst
in der Katholischen Heilig-Geist-Kirche.
Die Kirchengesange haben erhebend und
rein geklungen und wurden aus tiefer Seele
von den Steinheimem und Weindorfem

gesungen. In seiner Predigt hat der Pfarrer
um Solidaritát für die Leute gebeten, die
heute aus ihrer Heimat vertrieben werden.

Das Hirschthal-Restaurant war bis auf

den letzten Platz gefüllt. Im Namen des
Weindorfer Heimatkomitees richtete der
Vorsitzende Alfons Bauer sein Wort an die

Festversammlung.
Bürgermeister Dieter Eisele hat sich

entschieden, im Herbst nicht mehr zu kan-
didieren. Er hat sich in einer gehaltreichen,
íreundlichen, aber auch wehmütigen Rede
von den Steinheimem und den Weindor-
fem verabschiedet. Seit dreifiig Jahren ist
Herr Eisele Bürgermeister und versteht
sich als "Patenonkel". Er hat versprochen,
dass er im Jahr 2003 zum Weindorfer
Kiritag kommen wird. Er hat über part-
nerschaftliche Verbindungen zwischen
Steinheim und Weindorf gesprochen. Na-
mentlich hat er' allen wichtigen Mit-

wirkenden, auch den bereits Verstorbenen,
und den - unabhangig aus welchem Giun-
de - nicht Anwesenden gedankt. Er hat die
erfolgten positiven Veranderungen in der
Deutsch-Ungarischen GroBpolitik wahrend
der dreiBig Jahre benannt und gelobt.

Der Vorsitzende des Weindorfer Deut-
schclubs - Robert Mayer - hat fúr die gan-
ze Weindorfer Gesellschafi dieses lange
Wochenende organisiert und geleitet. In
seiner abendlichen Rede hat er Dank ge-
sagt fíir die Einladung und für die gastliche
Aufhahme und hat die Daheimgebliebenen
entschuldigt. In seiner geistvollen Dan-
kesrede honorierte er das Ergebnis seiner "
Akkordeon-Diplomatie". Bürgermeister
Dieter Eisele schenkte dem Weindorfer
Deutschen Singkreis ein gebrauchtes Hoh-
ner Akkordeon von der Steinheimer Mu-
sikschule. Mit groBer Freude hat László
Karádi, einer der Akkordeonspieler des
Singkreises, das Musikinstrument über-
nommen.

Vizebürgermeister János Küller hat zu-
erst den Brief von Bürgermeister Robert
Szegedi vorgelesen, in welchem Herm
Szegedi Dank für die gute Zusammenar-
beit und beste Gesundheitswünsche für die
kommenden Jahre ausspricht, und er hat
dann den BriefHerm Eisele übergeben.

In seinen Worten hat er den Standpunkt
des demissionierten Ministerprásidenten
Victor Orban über die Benes-Dekrete er-
wahnt. Dies traf den Ton der Rede von
Herm Eisele. Der Vizebürgermeister hat
des Weiteren über die Entwicklung des
Dorfes und auch über die künftigen Pláne
gesprochen.

Der Weindorfer Deutsche Singkreis trat
zweimal wShrend des Abends auf. die
ersten Liedtexte handelten von der Heimat
auf deutschem Boden. Die Tranen in den
Steinheimer Augen deuteten das Heimweh
nach dem ungarischen Vaterland, nach
Weindorf, an. Die lustigen Lieder nach
dem Abendessen sorgten für gute Laune
bei Unterhaltung, Wein, Musik und Tanz.
Eine rüstige Dame, die gut über achtzig
Jahre war, beendete den Abend mit der
ungarischen Hymne.

Am Sonntag war Zeit für familiares
Beisammensein. Am Nachmittag gab es
ein groBartiges Biasmusik-TrefFen bei
hochsommerlichen Temperaturen und bei
reichlich Bier im benachbarten Sontheim.

AnlSsse waren das 1200jahrige JubilSum
der Stadt und das 125jahrige Bestehen der
Feuerwehr.

Wahrend der Heimfahrt haben wir in
Passau mit Hilfe eines fi-eundlichen
Fremdenfílhrers die Sehenswürdigkeiten
dieser herrlichen Stadt an der Donau

angeschaut.

Katharina Kardos

REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
A HET MINDEN NAPJARA

HÉTFÖ: 1600-1800 NÉPTÁNC
1800-21  NÉMET DALKÖR

KEDD:

/BÜFÉ/
/KÖNYVTÁR/

SZERDA

14°°. i6°°
1600-1700
1700-2000
2000-2300
1600-173()
1600-l800

1600-1730
1830-1930

TORNA
ROCKANDROLL
KARATE
PING-PONG
KÉZMÜVES
MÁGUS KLUB

SZÍNJÁTSZÖ
N01 TORNA

/BÜFÉ/

CSÜTÖRTÖK

/BÜFÉ/ páros héten
páros héten

PÉNTEK

1800-2000

1400-1600
1600-1700
170()-2000
1000-1200
1400-1600

1500-1700
l830-2000
2000-2300

MAGYARDALKÖR

TORNA
ROCKANDROLL
KARATE
KJSMAMA KLUB
NYUGDÍJAS KLUB

NÉPTÁNC
N01 TORNA
PING-PONG

Művelődési Ház őszi előzetes ajánlata:

INDUL! INDUL! INDUL! INDUL! INDUL!

JÁTÉKOS GYERMEKTORNA!

Sok mozgás és vidám játék keretében zajlanak a kedd és csütörtök délutáni
fogtalkozások a ilisboros'enői művelődési házban.
Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek - lehetőség szerint külön csoponban -
játékos keretek között ismerhetik meg a különböző sportágak alapmozgásait: a
futások, ugrások, dobások, aerobic és toma alapelemek rávezető gyakorlatait, s
mindezek mellett helyet kapnak a tartásjavító gyakorlatok is.

A foglalkozásokat szakképzett testnevelö, aerobic oktató vezeti, minden
kedden és csütörtökön: 14-14 -ig a kisiskolásoknak

15-15 -ig az ovisoknak

Tanfolyami díj: 2600,- Ft/hó

Csoportonként minimum 10 fojelentkezését várjuk!

Jelentkezés és me beszélés az első fo lalkozáson:
szeptember 3-án, kedden 14 órától (ekkor adunk tájékoztatást többek közt a
további kedvezményekről is)

Minden érdeklödőt szeretettel várunk: a szervezők\

A KÖNYVTÁR IWTVATARTÁSA
HÉTFŐ 17()0-1830
SZERDA 900-1200
PÉNTEK 1700-1830

A Gábor Dénes Főiskola Esztergomban és
Pilisvörösváron, nagy sikerrcl működő

konzultációs központjába, pótfelvételt hirdet
a 2002/2003-as tanévre.

A tagozat az alábbi szakokon indul:

müszaki informatikus ezen belül
biztonságszervező
számítógép -alkalmazó
multimédia
müszaki menedzser ezen belül
infonnatikai alkalmazás menedzsment

vállalkozás menedzsment
és azdasá i informatikus ezen belül
számvitel

általános menedzsment
képez hallgatókat.

Az előadások, gyakorlatok ütemezése olyan, hogy azokat a
hallgatók munka mellett is látogathatják.

Jelentkezni lehet:
Pilisvörösvári és Esztergomi Konzultációs Központ

Tel/fax: 06-1-230-43-76
e-mail: fureszt@matavnet. hu
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A Római Katolikus Egyházközség 2002. augusztus havi hírei

Imaszándék: Hogy a környezö világ - mint
minden embernek adatott Isteni ajándék -
tisztelete növekedjék az emberek tudatában és
a világ közvéleményében egyaránt.

04. Évközi 18. Vasárnap
06. Urunk színeváltozása ünnepe
ll. ÉvköziI9. Vasárnap

Ebben a hónapban sok ismerös szent példáját
tárja elénk: Liugori Szt. Alfons, Viannei Szt.
János, Szt. Klára, Szt.Tarzicius, Szt. István el-
s6 királyunk, Szt. Lajos, Szt. Bemát, Kalaza-
noi Szt. Jázsef, és még sok más, nem beszélve
Mária szép ünnepeiröl.
Itt a földön név és születésnapokat a családban
szépen, örömmel ünnepeljük.
Vajon odaát is vannak ünnepek? Biztos, mert
akkor az Alkotó nem oltotta volna lelkünkbe

Új díszpolgárunk
Werner Anton Klein

1949 majus 15-én született Németország Nie-
dersachsen tartományában, Hevensenben. A
katonai szolgálat után köznevelés-tudomá-
nyokat és katolikus teológiát tanult a Justus-
Liebig Egyetemen Giessenben és a Phillips
Egyetemen Marburgban.
Az egyetem elvégzése után oktatóként és
szemináriumvezetőként a tanítóképzésben te-
vékenykedett, mint a Giesseni Justus-Liebig
Egyetem Katolikus Teológia Karának peda-
gógiai munkatársa (1975-1985).

1985-ben iskola-igazgató, és 1987 végén
pedig a Giesseni állami iskola-felügyelet igaz-
gatója lett. Itt 27 iskola 550 tanámojének és
tanárának a munkajáért volt felelős 2001 feb-
ruár végéig.

2001. március 1-én WERNER KLEIN-t a
Hesszeni Kultuszminisztérium Wiesbadenbe
hívta, ahol a Hesseni tartomány Miniszter-
tanácsában az iskolai és egyházi intézmények-
kel foglalkozó miniszteri tanácsosként mű-
ködött.

Werner Klein feleségül vette Ritamarie
Müller könyvtárost, két lányuk Kerstin és Ste-
fanie egyetemi hallgatók.

Pilisborosjenöre először falunk szülöttével,
dr. Mayer Kornél professzor ágostonrendi
pappaljött, 1989-ben. Annyira megtetszett ne-
ki kis községünk szép fekvése, hogy egyre
sürübben töltötte itt szabadságát családjával
együtt. Végül 1995-ben a Klein család házat
épitett a Temetö utcában.

1994-től kezdve jelentős mértékben támo-
gatta a községet: az egyházat, az iskolát, és az
öregek otthonát.

Az iskolát pénzzel, könyvekkel, számitó-
gépekkel és oktatási segédeszközökkel segí-
tette. 70 iskolapad, 140 szék, tábla és bútorzat,
valamint a könyvek és a számítógép mind
ajándék küldeményként érkezett a 2000. év-
ben. Támogatta és gondoskodott a pilisboros-
jenői gyerekek nyelvtanulás céljából Német-
országba történő utazásáról.

A templom térdeplőinek teljes áthúzását fi-
nanszirozta. Diavetítőt ajándékozott a falra ve-

ennek a szépségét. A Szentháromság öröme,
szépsége hatol át az egész túlvilágon, minden
ott lakó együtt énekli az örök szeretet dicsőítö
dalát. Add Teremtőnk, hogy eljuthassunk oda
és dalolhassuk mi is az örökkévalóság dicsőitö
énekét.

15. Csütörtök: Nagyboldogasszony Ünnepe

Ki foghatja fel a kegyelem és a jótétemény
ama gazdagságát, amit Szüz Mária által az
emberiség szünteienül élvez? Az összes szen-
tek együttvéve sem tudnak Istennél annyi
kegyelmet nyemi számunkra, mint Mária
egymaga. "A Frú - mondá Szent Teofíl - örül,
ha anyja át valamire kéri, mert az az óhaja,
hogy mindaz, amit nekünk tesz, azt anyjáért
tehesse, hogy így megjutalmazza a jótéte-
ményekért, melyekettöle nyert."
"Mária - mondja Szent Bemát - a világ szá-

títendő énekek számára. Márvány virágáll-
ványt és vázát a tabemákulum mellé, 1 db szí-
nes ablak költségeit vállalta (Szent Rita ab-
laka) és 2 db színes ablakra pénzt szerzett a
mainzi érsekségtol, ami szintén megérkezett.
A toronyóra 4. számlapját és felszerelését fí-
zette, valamint felújítatta a templom főbejárati
ajtaját. Egy másoló és egy telefax berendezést
is adott az egyházközség ügyviteléhez.

A fenti nemes érdemekért és sokirányú se-
gítségért javasoltam Wemer Anton Klein urat
Pilisborosjenő Díszpolgári Címére. A Képvi-
selő Testület ajavaslatot megszavazta.

Galambos Ferenc
a Kulturális Bizottság Elnöke

ANTRAG
AUF EHRENBÜRGERSCHAFT
VON PILISBOROSJENÖ FÜR
WERNER ANTON KLEIN

Geboren am 15. Mai 1949 in Hevensen, Land
Niedersachsen, Deutschland.

WERNER KLEIN besuchte das Intemat
der Augustiner und absolvierte sein Abitur in
Würzburg. Nach dem Wehrdienst studierte er
Erziehungswissenschaften und Katholische
Theologie an der Justus-Liebig-Universitat in
Giessen und an der Philipps-Universitat in
Marburg.

Er wirkte als Lehrer, als Seminarleiter in
der Lehrerausbildung und als Padagogischer
Mitarbeiter am Fachbereich Katholische Theo-
logie der Justus-Liebig-Universitat in Giessen
(1975-1985).

1985 wurde er Direktor einer Schule. Ende
1987 wurde er Schulamtsdirektor am Staatli-
chen Schulamt in Giessen. Hier war er fúr 27
Schulen mit 550 Lehrerinnen und Lehrern bis
EndeFebruar2001 verantwonlich.

Am 1. Marz 2001 wurde WERNER
KLEIN in das Hessische Kultusministerium
nach Wiesbaden berufen. Don ist der Minis-
terialrat als Referatsleiter für Gesamtschulen
und Kirchenangelegenheiten im Lande HES-
SEN zustandig.

Wemer Klein ist mit der Bibliotekarin
Ritamarie, geb. Müller, verheiratet. Sie haben

mára mintegy "csatomakén adatott, melyen
keresztül Isten mennyei ajándékai szüntelen
az emberiség felé áradnak."
Ezt bizonyítja Szűz Máriának a világ minden
táján lévö megszámlálhatatlan kegyhelye.
Ezeken a helyeken Isten Anyja üzent nekünk,
tudtul adván, hogy gondja van reánk, és szí-
vesen segít azokon, akik bizalommal felke-
resik. Évente milliók zarándokolnak a búcsú-
járó helyekre, ahol a testi-Ielki betegek gyó-
gyulást, a szomorúak vigaszt, az elesettek fel-
emelkedést, a hitetlenek hitet, a csüggedők
felfrissülést, a boldogtalanok boldogságot ta-
lálnak.
Aki bizalommal, hittel és szeretettel keresi fel
a kegyhelyeket, sohasem távozik üres kézzel

18. Évközi 20. Vasárnap
20. Kedd: Szent István király Ünnepe
25. Évközi21.Vasárnap

zwei Töchter, Kerstin und Stefanie, die beide
an Universitaten studieren.

Professor Dr. Comelius Mayer, ein gebür-
tiger Weindorfer und Augustinermöch, brachte
WERNER KLEFN 1989 nach Pilisborosjenö.
Er liebte unser Dorf und kam nun öfter mit
seiner Familie zum Urlaub.

1995 baute Familie Klein ein Haus in der
Temetö-StraBe.

Bereits seit 1994 engagien sich WERNER
KLEIN sehr ííir unser Dorf, insbesondere fur
die Kirchengemeinde und für die Schule.
Bisherige AktivitSten:

SCHULE:
Unterstützung der Schule mit Geld, mit Bü-
chem und diversen Unterrichtsmitteln;
Ausstattung mit 70 SchulbSnken und 130
Stühlen sowie Tafel und Mobiliar;
Vermittlung von Aufenthalten von Weindorfer
Kindem in Deutschland zum Erlemen der
Deutschen Sprache;

KIRCHENGEMEINDE:
Polstem von 32 Kniebanken in der
Kirche;
Kauf eines Diaprqjektors und Dia-
positiva flir die Abbildung der
Kirchenlieder:
Finanzierung des 4. ZifFernblattes
aufder Kirchentunnuhr ( Südseite);
Marmorblumenstander neben dem
Tabemakel;
Buntglasfenster: Hl. Rita;
Beschaffen der Geldmittel für zwei
weitere Buntglasfenster (Bistum
Mainz);
Originalgetreue Emeuerung des Kir-
chenportals (Haupteingang);
Bereitstellung eines KopiergerStes
und eines Telefaxgerátes fúr die
Verwaltung der Kirchengemeinde;

Ich stelle den Antrag, Herrn WERNER
KLEIN die Ehrenbürgerschaft von Pilisboros-
jenö zu übertragen.
Der Kulturausschuss soll hierüber entscheiden
und sein Votum an die Mitglieder des Ge-
meinderates und an den Bürgermeister weiter-
leiten.

GALAMBOS FERENC
Leiter der Kulturaiisschuss

Szauna
Egyedi igények szerint kedvező áron gyártunk
szaunát. Az Ön által megálmodott minőségben,
méretben, formában építjük meg családi szaunaját.

Fork-Lift Bt.
2096 Üröm Petőfí u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, frissesség

télen-nyáron.

Ezüsthegy Kisvendéglő

Előfizetéses étkezés, elvitelre,
illetve helyben fogyasztásra.

Ár: 350,-Ft/adag

Társas összejöveteleket, névnapi és születésnapi
rendezvényeket vállalunk, 30 főig.

Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)

fo té e es

sz ' 's
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309427-922 06-309840-062

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és
cimeí:

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

Cim: 2097, PilisborosjenőPf.:23

E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

Allatorvosi rendelő

Solymár
Tersztyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila 06-30-984-6692 ;
06-26-360-919
ifj Dr. Molnár Attila 06-30-964-
2160; 06-26-360-919

Védőoltások, ultrahang
diagnosztika, lator háttér, sebészeti

műtétek.

Rendelési idő: kedd: 14-19 ;
szombat: 9-12

Műtéti nap: csütörtök: 7-12

A

a6-3R-3-464^11
(Koitdós TH>r pacaiesaok)

aWR-9-32i7"R97
(Kacsera Lásztó eluok)

Pilisborosjenőn, erdő alatti, panorámás,
120 nm-es ház 250 n-öles,

összközműves telken

eladó vagy kiadó.
Irányár: 26 millió forint.

Tel: 06-20-917-1017, 06-20-997-4559

Konténeres törmelék és
folyóáru szállítás,

földmunka,
ingyenes fóldtöltés.

4 m - 6 m - 8 m -es, ajtós
konténerekkel,
kedvező áron!

Baut Kft.
06-20-390-47-28

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenő
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

R R

R
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.
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A videotéka augusztus 1-től új helyre költözött!
Címe: Pilisborosjenő Budai út 18. (a régi úton a falu közepén!)
Augusztusi újdonságok: Oldözési mánia, Szömy Rt;, Amerikai rapszódia, A naogyon nagy O

Hetente bővülö választékkal várjuk Önöket!
DVD kölcsönzés!

Nyitva: Hétfötöl szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva
(Az ííj üzlelben Triumph melllarló is kapható!)

Pengő
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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.

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófía

Kovács Levente

Borsi Zsófía

Fehér Eszter

Borsi Zsófía

Fehér Eszter

Kovács Levente

Fehér Eszter

Kovács Levente

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

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter
Fehér Eszter

Fehér Eszter

FehérEszter
Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Borsí Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófía

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

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Borsi Zsófía

Fehér Eszter

Fehér Eszter
Borsi Zsófía

Borsi Zsófía
Borsi Zsófía

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf Ferenc

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:

8-12 óráig

Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsotya
Dr. Fehér Eszter
Dr. Borsi Zsófia

Üröm, Honvéd u. 24.
OromDoktorS. u. 21.
Oröm, K.evélyu. 2091/II.
Pbj. Rákéczi u. 18.

06-30-493.5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Generali Providencia Rt. KEPVISELETl IRODA
2096 Oröm Templom tér l. (volt Július Meinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-ll-ig

Hitelfedezetí biztosítás kötése azonnal, lakás, gépkocsi,
vállalkozói, élet, egészség biztosítások, befektetések.

Mohos GySrgy telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Éjszakai
Ugyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14°"-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötől csütörtökig a sürgösségi ellátást biztositják

H

sz

cs

8-13-ig Dr. Péterffy L. (Uróm rend.)
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Uröm rend.)
13-18 Dr. Venesz IIona (Pbj. rend.)

8-13-ig Dr. Venesz Ilona (Oröm rend.)
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend.)

8-13-ig Dr. Kovács GyBrgy (Pbj. rend.)
13-18-ig Dr. Péterffy L. (Oröm rend.)

350-224
336-308

350-224
336-187

350-733
350-224

336-308
350-224

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fűtőberendezések, szellőztetés,
klimatizálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,
csatornázás, külsö csatomabekötések tervezése és
a kivitelezés megszervezése, hatósági eljárások
ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készftése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583
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HŰSÍTŐ KAMATESŐ
A SUZUKI RÓMAINÁL!
(Közkivánatra augusztus 31-ig)

. 10% kezdőrészlet, kezes és jövedelemigazolás nélkül

. vagy 20 % előleg és nagy énékű ajándékcsomag

Ismét nagysikerű limitált modellek,
már EURO III. motorral!

30%-tól CASCO-mentesség!

ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR!
3-4 éves Suzukik nagyon jó áron, már 1.200. 000, -Ft-tól!

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

-Teljes körű szervizszolgáltatás
-Zöldkártya, eredetiség vizsgálat
-Karosszéria és biztositási munkák

Bp. III, Ráköczi u. 33. (Szentendrei út)
Td. : 240-4444 (Szalon) 436-7920 (Szerviz)
Ny.: H-P: 8-18, Szo-V: 9-13

engő olt
. Iskola és irodaszerek,
Vf uaAéfheffi nyomtatványok

megrendelésre,
SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÜJ JÁTÉK: A
LUXOR!

hírlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külfóldieknek is, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremüködés. Elsösorban
Pilisborosjenö, Oröm, Budakalász területén lévö
ingatlanok közvetitése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás: kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezetö igazgató: Kerényi István
A hirdető tábla az Őkelme uzletnél

megtekinthető!

ÜGYVÉDI IRODA
2097 Pbj. Kert köz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja
Bt-k alapitása az új gazdasági törvény

szerint. Örökösödési, házassági, polgárjogi,
bérleti, megbfzási, adásvételi szerződések,

stb... Végrendelet elkészitése. Jogi
tanácsadás

Bejelentkezni lehet:
hétköznapll-19közötta

336-504-es telefonon

Pmsborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelöanyagok, betonelemek,

cement, mész.
Ömlesztctt anyagok:

homok, sóder, temiőfi)ld, stb.
GÁZ-CSERETELEP!

Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfőtöl - péntekig 7-17-ig

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

A JÖVŐ KISZÁMÍTHATATLAN,
DE BIZTOSÍTHATÓ!

Tanácsadás lakásbiztositás, minőségi
egészség és életbiztositások megkötéséhez,

anyagi biztonság megteremtéséhez.
Mindenfajta biztositás kötése

a lehetö legkedvezőbb feltételekkel,
az Ön igényeihez mérten!

Tájékoztatást adok legújabb, legkorszerűbb
AB-AEGON biztosftási termékekről

az Ön otthonában is!
Hivjon bizalommal!

Osztöl hétfónkéntl5-17óráiga
pilisborosjenői polgánnesteri hivatalban.

Suveges Lászlóné
AB-AEGON terilleti képviselő.

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

Gondolja át, mennyire érzi
magát biztonságban!

Ne feledje! Biztosítás = biztonság!

0='
Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselő Testülete

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

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax:06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: aMagyarPosta
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Kedves Szegedi Róbert Polgármester Ur!

Tisztelt tagjai a Községtanácsnak, Pilis-
borosjenö kedves polgárai!

Szívemből köszönöm azt a megtisztelte-
tést és kitüntetést, amelyben ma engem ré-
szesítenek. Hálásan fogadom el azoknak a
nevében, akik Pilisborosjenöért végzett
munkámban támogattak. Elsősorban fele-
ségemnek, Ritamarienak tartozom hálával.

Pilisborosjenő számomra szerelem volt
az elsö látásra. Amikor 1989 decemberében
előszörjártam itt, azt mondtam magamban,
innen soha többé nem megyek el. 1994-ben
ez az álom a családom és magam számára
valósággá vált. Kezdettől fogva nem csak
polgára akartam lenni ennek a helységnek,
amelynek varázslatos kömyezete és szere-
tetre méltó lakosai rabul ejtettek, hanem ak-
tívan akartam hozzájámlni ahhoz, hogy
Pilisborosjenö megörizhesse kulturális érté-
keit. Ezen igyekezetem mindezidáig, sze-
rény mértékben ugyan, de sikerrel járt. A
jövőben is ezen fogok munkálkodni. Ugyan
ez nem mindig egyszerü, de teljes szívem-
böl teszem, mert Pilisborosjenöt az ottho-
nomnak tekintem.

DÍSZPOLGÁR-AVATÁS

Boldog vagyok, hogy polgára, mos-
tantól pedig diszpolgára lehetek Pilisboros-
jenőnek.

Mindannyiunknak sikerekben gazdag,
boldogjövöt kívánok.

Isten áldja Pilisborosjenöt!
Isten áldja Magyarországot! Köszönöm.

Werner Klein

Lieber Herr Bürgermeister Szegedi,
sehr geehrte Damen und Herren des

Gemeinderates,
liebe Bürger von Pilisborosjenö

Ich bedanke mich sehr herzlich fiir die
groBe Ehre und die hohe

Auszeichnung. die Sie mir heute zuteil
werden lassen.

Ich nehme diese dankbar filr alle
entgegen, die mich in meinem Engagement
fiir Pilisborosjenö unterstützt haben. Nenne
darfich meine liebe Frau Ritamarie.

Pilisborosjenö war fiir mich LIEBE auf
den ersten Blick. Als ich im Dezember
1989 das erste Mal hier war, habe ich
gesagt, von hier gehe ich nicht mehr fort.

A Római Katolikus Egyházközség 2002. szeptember havi hírei
1994 wurde dieser Traum filr meine

Familie und fur mich wahr.
Von Anfang an wollte ich nicht nur

Bürger-dieses herrlichen Ortes mit seiner
wunderschönen Landschaft und mit seinen
liebenswerten Menschen seinen sondem
ich wollte aktiv helfen, die kulturellen Wer-
te von Pilisborosjenö zu erhalten.

Dieses Anliegen ist bisher in beschei-
denem MaBe gelungen.

Ich werde auch in Zukunft alle meine
Kráfte dafür einsetzen. Das ist nicht immer
einfach.

Aber ich tue es von ganzem Herzen,
weil ich mich in Pilisborosjenö zu Hause
íühle.

Ich bin glücklich Bürger und ab jetzt
auch Ehrenbürger von Pilisborosjenö zu
sein.

Ich wünsche uns gemeinsam eine gute
Zukunft.

Gott segne Pilisborosjenö
Gott segne Ungarn. '
Ich danke Ihnen.

fVerner Klein

Tisztelt vállalkozók!
Többször tudósítottunk arról, hogy szervezés alatt van a
Pilisborosjenöi Vállalkozók Klubja. Már eddig is többen je-
lentkeztek részvételre Küller Jánosnál. A következö össze-

jövetel szeptember 10-én, kedden este 6 órakor lesz a Müve-
lődési Házban. Várunk mindenkit, akit érdekel és alapító tag -
ként részt kiván venni a Klub szervezésében és kialakítá-
sában.

Dr. Fáy Arpád
aCivilKörelnöke (336-931)

Értesítés

TiszteItAdózók!
A féiéves számlaegyenleg értesítön tévesen a kézhezvételt
jelöltük meg a befízetés határidejének.

A helyi adókról szóló törvény 12. § (1) bek., illetve az Art.
27. § (1) bekezdése alapján kell az éves adót két e enlö rész-
leiben márc. 15-i és sze t. 15., valamint az adóhatóság által
megállapitott adót a határozat jogerőre emelkedésétöl számi-
tott 15 napon belül kell befizetni.

Kérjük, fentiek szíves tudomásul vételét.

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2002. szeptemberét ől a Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálat
új irodában folytatja működését Pilisborosjenön, a Fo út 59. szám alatt (I. em. jobbra).

Ü elfo adási idő: Hétfö: 9-14-i Csütörtök: 11-16 h-i

A Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálat segítséget nyújt:

. a családban elöforduló problémák, konfliktusok megoldásában, a család egységének
helyreállítása érdekében

. válás, gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás nehézségeinek feloldásában, nehéz anyagi
helyzetben lévő családok hivatalos ügyeinek intézésében

. életvezetési nehézségek esetén tanácsadásban illetve megfel elö szakember keresésében

. anyagi, családi nehézségekkel küzd ő kismamáknak életkörűlményeik rendezésében

. a gyermek bármely életkorában felmerülő gyermeknevelési, pszicho-pedagógiai kérdések-
ben

. iskolaérettséggel, iskoláztatással kapcsolatos gondok esetén

. óvodában, iskolában felmerülő beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok megoldásában

. gyermekek és tizenévesek családi és iskolai nehézségei esetén .alkohollal és droggal kap -
csolatos problémák megoldásában .gyermekek veszél yeztetettségének gyanúja esetén.

Időpont egyeztetés céljából hívjon a 336 -576 telefonszámon!

Klinger Magdolna
gyógypedagógus - pszichopedagógus

FELHÍVÁS

Pilisborosjenö község
Onkormányzat jegyzője

felvételt hirdet

gépírói munkakör
betöltésére. Az állás

megbízási szerződés
keretében

2002. szeptember01.
napjától tölthetö be.

Bérezés:

megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet:

Dr. Hegedűsné Schmidt
Ágnes jegyzőnél.

Erdeklődni lehet a
06/26-336-028
telefonszámon.

Imaszándék: Hogy a katolikus iskolákban
nevelödö tanulók erös és bölcs nevelőkre

találjanak, akik segítenek nekik növekedni
a hitben és az egészséges életfelfogásban.

01. Évközi 22. Vasárnap.
Az emberek közti megértés a szereteten
múlik. Ameddig megvan a szeretet, addig
megvan az egyetértés is. Ahol megszünik a
szeretet, kitör a viszály. Győzd le ellen-
szenvedet, akkor sokkal könnyebben elvi-
seled a másikat.

08. Évközi 23. Vasárnap.
Mária neve. Coriolanus hatalmas sereggel
állott Róma elött. Sértett gőgjében le akart
számolni szülővárosával. A megrémült ró-
maiak követeket küldtek hozzá. Ö azonban
hajthatatlan maradt. Végül anyja, Veturia
jött eléje. Tekintete, könnyei, könyörgése
megtörte a haragját és meglágyította a szí-
vét, ugyhogy felkiáltott: Anyám, te men-
tettedmegRómát!"
Ilyen hatalom Isten elött Mária neve is.
Isten büntetö keze már sokszor lesújtott

volna ránk, szegény bünösökre, ha Mária
nem könyörgött volna érettünk Istennél. Ő
az, aki által kiengesztelödhetünk Istenün-
kkel, ő a bűnösök pártfogója, a kétségbe-
esettek reménye!

15. Évközi 24. Vasárnap.
Ahol a társadalom megszilárditásáról és az
emberi nem boldogításáról volt szó; ahol a
szellemi és anyagi kultúra előmozdításán
kellett munkálkodni; ahol gyomot kellett a
lelkekből kiszedni és palántákat ültetni;
ahol 8 családi életet kellett megszilárdítani,
a nőt fölemelni és a gyermek életét meg-
menteni; ahol a lenézett testi munkát kellett
megnemesíteni és rabszolgákat felszaba-
dítani; ahol elszállott egy nehéz sóhajtás
kórágyak betegeinek . ajkáról. A Kereszt
mindig ott voit, hogy -mindenkor az elsők
között, gyakorta meg egyedül enyhítse a
szenvedést, emelje az elesettet, magához
ölelje az elhagyottat; erőt, bátorságot, me-
leget, fényt árasszon.

ITóth Tihamérl

22. Évközi 25. Vasárnap.
Rouseeat, a nagy fi-ancia írót meglátog;atta
egyszer II. József császár, és éppen h;mg-
jegymásolás közepette találta a művészt,
mert Rousseau abból élt.
"Hogyan? - kérdezte a császár - egy em-
ber, aki a világot írásaival annyi mindenre
tanította, ilyen alantas munkával kénytelen
foglalkozni?"
"Sire! - felelte Rousseau - éppen elég
hosszú ideig adtam alkalmat a franciáknak
arra, hogy gondolkozzanak, de hiába, ők
nem gondolkoztak. Most alkalmat adok
nekik arra, hogy énekeljenek, és ők éne-
kelnek."

29. Evközi 26. Vasárnap.
A biblia hozzátartozik a keresztény mü-
veltséghez. Benne végigjárjuk az isteni ki-
nyilatkoztatás útját a világ teremtésétöl
kezdve, Urunk megtestesülése, születése,
az utolsó vacsora és az Eucharisztia, az
Olajfák hegye és a Kálvária misztériumáig.

I XXIII. János Pápa 1

Iskolai nyári tábor Királyréten

2002. július 15. Már elöre izgultunk, mikor még sem érkezett a
busz. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk.

Egy hétfői napon ebéd után érkeztünk meg. Szobafoglalás után
ismerkedtünk a tájjal. Vacsora előtt elsétáltunk Mátyás kiraly fájahoz,
ahol egy róla szóló történetet hallgattunk meg. Estefelé íjászat volt,
majd görög vetélkedőt tartottunk.

Kedden délelőtt lovagolni mentünk, ahol mindenki kipróbálhatta,
hogyan tudja megülni a lovat. Ebéd után izgalmas erdei tanösvényre
indultunk, ahol féldrágaköveket gyűjtöttünk. Este a "Leggyengébb
láncszem vetélkedőben" ügyeskedtünk. 21 órakor indultunk az éjsza -
kai kalandtúrára. A lidérc-fény, a bátorságpróba és a bányakaland
mindannyiunk számára örök élmény maradt.

A következő napon vízvizsgálatot végeztünk, melyen a tó számos
piócáját, szitakötőlárváját, ebihalát és egyéb állatait vizsgálhattuk
meg közelebbről. Ebéd után mindenki képeslapot írt az otthoniaknak
és elindultunk Szokolyára. Egy igazi tanyán sütöttünk kenyeret, pat -
kót kovácsoltunk és vályogtéglát készítettünk. Vacsora után "Acti-
vity" vetélkedőn vettünk részt.

Csűtörtökön kutyabemutatón voltimk, ahol mindenki a magyar
kutyafajokat a fejébe véshette, majd délután Vácra utaztunk hajózni

és strandolni. Este divatbemutatót, születésnapi bulit, és discot tartot-
tunk.

Pénteken a kisragadozók életét ismertük meg, vadászgörényt si -
mogattunk. Miután egy fínomat ebédeltünk, lovaskocsikázásés ló-
ápolás volt a program.

Délután sajnos búcsút kellett intenüiik ennek a szép tábomak.
Kicsit fáradtan ugyan, de annál gazdagabb élményekben tértünk haza.

Azóta is sokat gondolunk a táborra. Valahányszor felidézzük a
jobbnál-jobb programokat, úgy ére2zük, mintha ismét vissza-
tévedtünk volna Királyrétre.

Kovács Kitti
4. oszt.

A tábort támogaíták:

a Nebuló Alapitvány, melynek segítségével programok dijazását,
és több fagyizást tudtunk megvalósitani.

a Jótékonysági Bolt Szeretetszolgálat, melynek tagjai 2 gyermek
ingyenes táborozását tették lehetővé

a Szociális Bizottság, melynek köszönhetően a támogatást igénylő
családok kedvezményesen táborozhattak.

A támogatásokat ewton is köszonjük!

y aystudió
Rock and roll tanfolyamot indít

a művelődési házban, heti 2 alkalommal 1 órában.
A foglalkozás minden

kedd-csütörtök 16-17-ig tart.

Mindenkit várunk 9-99 éves korig!
Fiúkjelentkezését is nagyon várjuk!

Mindenki hozzon magával kényelmes váltóruhát, tomacipőt!

Tanfolyam díja: 3000.- forint/hó

Kezdés: szeptember 10-én

Kézműves tábor Pilisborosjenőn

Az élmény, hogy alkottunk valamit, mindenképpen örömmel tölt el
bennünket. Ezt az érzést megélheted nyaranta Ságiéknál a Petőfi Sándor utca
végében. Persze, ha nem egyből sikerül valami tökéletesen, akkor jön Kati
néni, és lefejti a csomókat az ujjakról, egy ecsetvonással eltünteti a lecsep-
pent festéket, és máris sikerrel folytathatod a munkát.

Ottjártamkor gyönyörü tarisznyát készített a 10 év körüli Dani, csodá-
latos virágszövésen dolgozott Toni, többen cserépfestéssel foglalatoskodtak
és ismerkedtek a szalvéta-technikával.
Kitartást, sok örömet és sikert kívánok Katinak, családjának, s minden hozzá
ellátogató kézművesnek.

Köszönet a támogatásért az Önkormányzatnak, a Községvédő Egye-
sületaek, és a Jótékonysági Bolt Szeretetszolgálatoak.



Támogatókat keresűnk!

Szűreti mulatság 2002. október 5.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik tudnak és szeretnének a
község kulturális életének egyik kiemelkedő hagyományá-
nak megrendezésében segíteni, közremuködni!

Tervezett program:

15 óra felvonulás a pilisborosjenöi Fő út-Ilona út-Budai
útvonalon történik, a hagyományokhoz hiven: füvós zenekar,
majorettek, Német nemzetiségi Dalkör, Magyar Dalkör, Boros-
gazdák dalköre, néptáncosok, lovasok, szekerek, sportolók, tüz-
oltók, népviseletbe öltözött polgárok.
A három buszmegállóban szölő és borkóstolás.

16.30 óra Kulturális bemutatók: (a helyi és a szomszédos
községek amaíőr müvészeti csoportjainak w eloadásai).

Kerekes néptánc együttes /helyi/
Színjátszó csoport műsora
Német nemzetiségi Dalkör
Ürömi Öröni néptánc műhely
Magyar Dalkör
Rock and roll bemutató
Orömi Női énekkar
Kézilabdás lányok
Borosgazdák dalköre

20 óra Ha omán os svábbál

Pilisborosjenön, immár 5. éve kerül megrendezésre a korábbi
hagyományokon alapuló Szüreti mulatság Az eltelt öt esztendö
mutatja, hogy rendezvényünk sikeresen beépűlt a község ha-
gyományőrző rendezvényeinek sorába.

Tisztelettel: Bereczkiné Szendrey Éva
Tel: 336-377;536-057;336-480;

Email: reichel@axelero.hu

Q a z n . le

laire - Dance

Ir step- és néptánc
indul a művelődési házban,

heti 1 alkalommal, 1,5 órában.

A foglalkozás minden
szerdán 17-1830-igtart.

Mindenkit várunk 9-99 éves korig!

Felnőttek részére külön órákat inditunk.

Fiúkjelentkezését is nagyon várjuk!

Mindenki hozzon magával kényelmes
váltóruhát, tomacipőt, tomapapucsot!

Várható ár: 2400.- forint/ hó

Kezdés: szeptember 11-én

ájé oztaté
A Reichel József Művelődési Ház

és Könyvtár tajékoztatja a képviselö
jelölteket és a polgánnester jelöl-
teket, hogy bemutatkozó beszélge-
tésre az 54 m2-es termet 3000 Ft
bérleti díj befizetése ellenében, elö-
zetes időpont egyeztetés után ki-
bérelhetik.

Részletes és bővebb információ:
Bereczkiné 336-377;536-057.

Állandó foglalkozásaink szeptem-
ber második hetében indulnak!

Részletes felvilágosítás a nagy pla-
kátokon és a művelődési ház mun-
katársaitól.

JÁTÉKOS
GYERMEKTORNA!

Sok mozgás és vidámjáték keretében
zajlanak a kedd és csütörtök délutáni fog-
lalkozások a pilisborosjenői muvelődési
házban.

Az óvodás és kisiskolás korú gye-
rekek - lehetőség szerint külön csoportban -
játékos keretek között ismerhetik meg a kü-
lönböző sportágak alapmozgásait: a fíitások,
ugrások, dobások, aerobic és toma alapele-
mek rávezető gyakoriatait, s mindezek mel-
lett helyet kapnak a tartásjavító gyakorlatok
1S.

. A foglalkozásokat szakképzett test-
nevelő, aerobic oktató vezeti.

Minden kedden és csütörtökön:

14-14 -ig a kisiskolásoknak
15-1545-ig az ovisoknak

Tanfolyami díj: 2600,-Ft/hó

Csoportonként minimum 10 fő je-
lentkezését várjiik!

Jelentkezés és me beszélés az elsö
fo lalkozáson:

szeptember 3-án, kedden 14 órától
(ekkor adunk tajékoztatást többek
közt a további kedvezményekről is)

Minden érdeklődőt szeretetteÍ várunk: a
szervezők

Szeptemberi rendkívüli
programkínálatunk:

Szeptember 1-én vasárnap Tisch
Bálint kiállítás megnyitója 18 óra!
A kiállítás szeptember 20-ig látható
mindennap 10-16-ig.
Szeptember 8-án vasárnap Nyár-
búcsúztató rendezvény a Teve szik-
lánál 9-19-ig!
Szeptember 14-én szombat 9-12-ig
kézműves foglalkozás: csuhéfonás,
terménybábok; öszi képek
Szeptember 28-án szombaton
Játszóház9-12-ig.

Októberi előzetes:

Október 5-én

SZÜRETI MULATSÁG

ÉRTESÍTÉS

A Német Nemzetiségi Altalános Iskola
vezetése ezúton értesíti az iskolábajáró

tanulókat és szüleiket, hogy
a 2002/2003 tanév kezdési időpontja

a következő:
2002. szeptember 2-án 9 óra

Az építkezésre való tekintettel
tanévnyitó ünnepélyt nem tartunk.

Várjuk tanulóinkat (az elsö osztályosokat is)
az első tanitási napon.

Ezen a napon 12 óráig osztályfőnöki órákat
tartunk.

A tankönyveket kiosztjuk, fizetése később
lesz.

Ebédet, napközit szeptember 3-tól
biztosítunk ajelentkezések szerint.

Papp Józsejhé
igazgató

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Október 20-án önkormányzati képviselőket és

polgármestereket választunk!
1949-ben hazánkban felszámolták az évszázados

tapasztalatokkal rendelkező önkormányzati tipusú he-
lyi szervezödéseket. Az ekkor kialakitott tanácsrend-
szer túlközpontositott volt, kevés teret adott a helyi
önállóságnak. A helyi cselekvések irányitói ténylege-
sen nem választott testületek, hanem felsőbb állami
szervek voltak.

Az 1990-ben visszaállitott önkonnányzati rend-
szer lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi kö-
zössége az önkormányzatok útján intézze a helyi
ügyek széles körét. Ez egyrészt közvetlenül (helyi
népszavazások és népi kezdeményezések útján), más-
részt közvetett módon, azaz önkormányzati képvisel ők
választásával valósul meg.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása tehát egyik garanciális eleme az önkor-
mányzatiságnak. Vegyen Ön is részt a helyi ügyek in-
tézésében, szóljon bele települése sorsának alakulá-
sába! Kérjük, menjen el szavazni október 20-án!

HOGYAN VÁLASSZUNK?
A tájékoztató segitséget nyújt Önnek, hogy a je-

löltállítás és a szavazás legfontosabb szabályait ismer-
ve éljen választójogával.

1. A helyi önkormányzatí képviselők jelölése és
választása

A helyi önkormányzati képviselőket a település
választópolgárai ún. kislistán választják meg, azaz a
szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt neve
ábécé sorrendben szerepel, és Ön legfeljebb annyi je-
löltre szavazhat, amennyi a telq)ülésen megválaszt-
ható képviselők száma (a szavazat akkor is érvényes,
ha Ön a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz). A
megválasztható képviselők számát a szavazólapon
feltüntetik. Megválasztott képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.

Jelöltet ajánlani a sárga szinű ajánlószelvény ki-
töltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő
átadásával iehei. Egy váiasziópolgár csak egy jeiöltet
ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a település vá-
lasztópolgárainak legalább l%-ajelöltnek ajánlott.

2. A polgármester jelölése és választása

A polgánnestert többségi módszerrel választják,
azaz az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb
szavazatot kapta. A szavazáskor a szavazólapon vala-
mennyi polgármesterjelölt neve ábécé sorrendben sze -
repel. Csak egyjelöltre lehet szavazni.

Makkainé

Szabó Andrea

képviselő-jelölt

TIsztelt püisborosjenői
lakótársaim!

A Panorama utca, Kö-
vesbérei út, Kavics utca
és a Téglagyári terület
képviselőjelöltjeként in-

dulok az önkonnányzati választásokon. Mint Önök
előtt bizonyára ismeretes, hog y a mostaai ciklus -
ban is van egy Füzes Gyula képvisel önk, aki sajnos
egymaga nem igazán tud a képvisel őtestületben
érdemleges munkát folytatni a Külső-Bécsi útiak
problémájátilletően.

Ennek a területnek a sajátságos és "mellözött"
helyzete miatt program om a következ ő:

- a telepűlés lakosságának 1/3 -át a a Külső-
Bécsi útiak teszik ki, ezért a 11 fős képvise-
lőtestületbe is ennek aranyában (2 -3 főt) kel-
lene innen beválasztani,

- a telqiülés adóbevételének 2/3 -a, az ipari terii-
letek lévén innen szánnazik, de a terület az

A polgármesteq'elölt ajánlásához a rózsaszinű több n
ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött ajánlószel- tumot.
vényt a jelöltnek vagy megbizottjának kell átadni. Egy A
választópolgár csak egy polgánnester-jelöltet ajánlhat. kell ki
Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választó- jelölő
polgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. átadni

3. A helyi kisebbségi önkormányzat választása

A település választópolgárai helyi kisebbségi ön-
kormányzatot akkor választhat- nak, ha azt 5, magát
azonos kisebbséghez tartozónak valló választópolgár
2002. július 22-én 16 óraig kezdeményezte. Egy tele-
pülésen több kisebbség is kezdeményezhet helyi
kisebbségi választást.

A szavazáskor a helyi kisebbségi önkonnányzat
választásában - meggyőződése szerint - a település
valamennyi választópolgára részt vehet!

A szavazólapra kisebbségenként a jelöltek ábécé
sorrendben kerülnek fel. Ön csak egy kisebbségjelölt-
jeire szavazhat, és legfeljebb annyi jelöltre adhatja le
szavazatát, amennyi a megválasztható képvisel ők szá-
ma (a szavazat akkor is érvényes, ha Ön a lehetséges-
níl kevesebb jelöltre szavaz). A településen kisebb -
ségenként megválasztható képviselők számát a szava-
zólap tartalmazza. (Ez a szám az 1300 lakosú vagy an-
nál kisebb településen három fő, 1300 lakosnál na-
gyobb telepűlésen öt fő.) A választás alapján az a ki-
sebbség alakithat helyi kisebbségi önkormányzatot,
amelynek jelöltjeire legalább 50 választópolgár érvé-
nyesen szavazott. Megválasztott kisebbségi képviselők
azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot
kapták.

A jelöltajánláshoz a szürke szinű ajánlószelvényt
kell kitölteni és a jelöltnek vagy megbizottjának átad-
ni. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt az
lehet, akit a település választópolgárai közül legalább
öten kisebbségi jelöltnek ajánlottak.

4. A megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyülés tagjainak megválasztása a
pártok, társadalmi szervezetek által összeállitott listák
alapján történik. A megye két választókeriiletre oszlik:
külön választókerületet képeznek a tizezer vagy a an-
nál kevesebb lakosú és a tizezer lakost meghaladó
települések.

A pártok és társadahni szervezetek listái sorsolás
útján sorszámot kapnak. A szavazáskor a szavazóla-
pon a listák a sorsolás sorrendjében szerepelnek. A vá-
lasztópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a
kapott szavazatok aranyában jutnak mandátumhoz.
Azok a listák, melyek az összes érvényes szavazat

utóbbi 4 évben szinte semmi beruházásban

nem részesült, lakosságarányos összeget azért
vissza kellene ide forgatni,

- a hivatali ügyintézést kéthetente egy napra ki
kellene helyezni a Külső-Bécsi úti részre,
ugyanis autó híján elég kalandos gyalogosan
az önkormányzatot megközeliteni, végre é pül-
jön meg a Külsö-Bécsi utat és a falut össze-
kötö útszakasz,

- legyen ezen a területen játszótér a gyereke -
inknek, orvosi rendel ö mindenkinek, kulturális
programok az érdekl ődőknek.

Ezen célok eléréséhez, ezúton szeretném min -
den pilisborosjenői lakos segítségét kémi abban,
hogy a leendő képviselőtestületbe válasszanak be
több Külső-Bécsi úti képvisel őjelöltet, valamint
olyan polgármester-jelöltet, aki a programjában
sarkalatos problémaként kezeli ennek a területnek
az igényeit, és próbálja meg is oldani, valamit össz -
hangba hozni a falu érdekeivel, mert csak igy lehet
közös érdekeket érvényesiteni, miközben Pilis-
borosjenő végre teljes egységként indulna meg a
fejlődés felé!

Köszönöm együttmüködésüket!

Makkainé Szabó Andrea képvise lőjelölt
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Küller János

képviselő- és polgármester-jelölt

Születésem óta (1955) Pilisborosjenön
élek. Elektroműszerész vagyok. Köntgen-
beméröként dolgoztam a MEDDCOR-ban,
majd a Bólyai J. Elektronikai Szakközép-
iskola gondnoka voltam. Vállalkozóként
vákum fémgőzöléssel foglalkozom. Rész-
tulajdonom van egy export-import és egy
térkö gyártó gazdasági társaságban. Nem
kötöttem házasságot, de 25 éve élek meg-
értésben társamrnal, gyakran van segit-
ségemre tervezői gyakorlata, közigazgatási
és gazdasági vezetöi tapasztalata. Nem vol-
tam és nem leszek semmilyen pártnak tag-
ja, polgári értékeket vallok.

1998-ban képviselö és alpolgármester
lettem. A község fejlesztési munkáiban
kaptam egyéni felelősségembe utalt fel-
adatokat. A konfliktusos 4 év alatt tapasz-
taltam jószándékot és gáncsot, gyakorlatot
szereztem közbeszerzési eljárásokban, fe-
dezetteremtésben és megvalósításban.
Megtanultam, hogy hatóságoknál, köz-

Bánfí Gáborné

független önkormányzati

képviselő-jelölt

hivataloknál, és a saját hivatalunknál kinek
mi (lenne) a hatásköre, dolga. A megismert
hibák elkerüléséért is dolgozni fogok meg-
választásom esetén.

A befejezett iskolabövités I. ütem és
szennyvíz-kezelő kapacitás duplázás ön-
részét, a most zajló iskolabővítés II. ütem
teljes költségét a papi-föld telkek eddigi ár-
bevétele fedezte azon felül, hogy ebböl fi-
zettük a külső-belsö közmüvesítés egészét
is. A még tartalékolt telkek értéke 1, 5-szer
több, mint amit befektetők az egész papi
földért - közmüvesítés nélkül - ajánlottak
2-3 éve. A közműves értékesítés jó döntés
volt tehát, megérte a munkát. Meggyö-
zödésem, hogy jó tájékoztatás és viták ve-
zethetnek konszeiizusia, a fél-információ

szembe fordít, ellenséget szül.

Itt kevés a hely, hogy részletezzem
pt ügiaiuontaí, a fontos és sürgös fela-

datokat mindenki ismeri. Ezek.- iskolaböví-

tés befejezése. tornaterem, a Bécsi úti köz-
lekedési gondok megoldása, polgármesteri
liivatal, óvoda bövítés, oi'vosi rendelö, fa-
híközpont rendezés, sportcentrum létesítés,
mielőbb kezdve a pincevizek megszünte-
tését isjelentöfelszini-vizelvezetés és útépí-
tés az egész község területén. És akkor csak
a szükséges beruházásokat említettem, ki

sem térve a közbiztonsági, környezetvédel-
mi, szociális, kulturális, hagyományőrzö,
vagy a regionális együttműködési kérdések-
ben kialakitott programomra.

A sorolt beruházásokhoz középtávon
összesen mintegy 3 milliárd Ft fedezetre
van szükség. Miböfi Eves költségvetésünk
bevételi oldala - az állami költségvetésből

Bánfi Gábomé (született Stampf Edit)
vagyok. 1955. április 26-án születtem. Szü-
letésem óta Pilisborosjenőn élek. Szüleim,
nagyszüleim és dédszüleim is itt éltek, sőt a
Mária Terézia korában idetelepített faluala-
pító családok egyikének leszármazottja va-
gyok. Három felnőtt lányom és egy uno-
kám van. Érettségit a Toldi F. Gimnázium
angol szakán szereztem, majd a kereskedel-
mi szakközépiskolát végeztem el. Németül
és angolul alapfokon beszélek.

Tíz éve saját vállalkozásomban, a "Pen-
gö bolt és Pengö Ingatlanközvetitő"-ben
dolgozom gyermekeimmel együtt. Ot éwel
ezelött ingatlan szakértöi képesítést szerez-
tem, így szerepelek az Országos Ingatlan-
szakértöi Névsorban.

1998-ban a Településszerkezeti Terv
szerkesztésére alakult szakcsoport tagja let-
tem. Ezáltal kellö rálátást szereztem részle-

és helyi adókból - a létező önkormányzati
intézmények működtetésére is alig elegen-
dő, abból fejlesztésre nemjut. Hitel nem le-
het az önrész forrása, felelös befektetői tö-
ke sem várható, mert a sorolt fenti célok

nem , ^negtériilő" beruházások. Csak enge-
délyezett tervek birtokában, a meglévö ön-
rész bizonylatolásával lehet pályázni álla-
mi, vagy EU pénzre. Kedvező esetben a fe-
dezet fele-részben elöállhat külső forrásból,
de nem csak tőlünk fiiggő idöben. A fede-
zetteremtés és terveztetés nem látványos,
egyeztetés és idöigényes háttérmunka. So-
kat dolgoztunk a következő ciklus megala-
pozásán.

Engem már régen bánt a főváros kiszi-
várgása, gyerekkori kedvenc helyeinken
épült utcák, paloták. Mégis, szerintem fel-
háborodni kevés! Okos és szigorú szabá-
lyozással korlátok közé kell szorítani a kül-
ső nyomás érvényesülését, megtalálni ésja-
vunkra fordítani az adódó lehetöségeket. A
"mi jár nekem" helyett erösödni látom a
"mit tehetek" szemléletet, régi és új boros-
jenöiek részéről egyaránt. Ezjójel! Így van
esély arra, hogy lépésről-lépésre megvaló-
sitsuk Pilisborosjenön, ami szükséges és
elegendő a XXI. században is a tisztes pol-
gári életminőség kereteihez. A többi kon-
fortjavító, boltok, szolgáltatások már nem
az önkormányzat dolga, amire piac van, az
megél.

Várom Önöket választási gyűlésemre,
melyről Meghívóból értesülnek majd, ahol
a "csapat" is bemutatkozik és részletekről
is szó eshet. Kérem támogatásukat, hogy
polgármesterként, vagy képviselőként to-
vább dolgozhassak szeretett falunkért.

teiben is a falu problémáiról, és azok lehet-
séges megoldásáról.

Gyermekkorom óta végigéltem a meg-
felelö iskola, óvoda, úthálózat hiánya miatti
gondokat. Ezek a problémák többé-kevésbé
még ma is léteznek, melyeket meg kell ol-
dani, és ebben részt kívánok venni.

Közvetlen kapcsolatban vagyok a helyi
lakosokkal, akik nemcsak felvetnek prob-
lémákat, hanem azok megoldásában is se-
gédkezet nyújthatnak. A falu körzetében lé-
vö szántófóldek eredeti tulajdonosok által
kezdeményezett hasznosításában is tevé-
kenyen részt veszek. A NE "MO" alapító
tagjai közé tartozom, bár az új irányzat
messze eltér attól, amihez én eredetileg
csatlakoztam.

Ezeket alapul véve úgy gondolom, hogy
képviselöi munkámmal elősegíthetem a fa-
lu fejlődését.

Soltész András

képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Elve a Hirmondó felajánlott lehetőségé-
vel, szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint
leendő önkormányzati képviselö jelölt. Sze-
retném röviden ismertetni elképzeléseimet az
elkövetkező ciklusra. Soltész András vagyok,
48 éve a falunkban születtem. Nős, két fíú ap-
ja és két leányunoka nagyapja vagyok. Isko-
láimat helyben és Budapesten végeztem. Kö -
zépfokú műszaki és közgazdasági végzett-
ségem van. Labdarúgó edzői és sportvezetői
képesítéssel és történészi képzettséggel is ren -
delkezem. Jelenleg nyugdíjas vagyok, így sok
idöt és energiát tudok képviselői tevékeny-
ségre fordítani.

A településünkön a közelmúltban végzett
eddigi tevékenységeim:

Szabó János

független
önkormányzati képviselö-jelölt

Szabó János vagyok. 1960-ban születtem.
Nös vagyok, két felnött gyermek édesapja. A
gimnáziumi érettségi után több szakmát is el -
sajátítottam. Saját kis családi cégem van,

íüggetlen
önkormányzati képviselö-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Sokan ismemek, hiszen születésem óta

(1951) itt élek Pilisborosjenön. Debrecen-
ben érettségiztem és Kecskeméten végez-
tem a Felsőfokú Óvónöképzö Főiskolán.

- Közreműködtem az Akutt(?) Csatoma
Társulat törvényes végelszámolásában.

- Sikerült újraindítani 20 év után a helyi
fociéletet, á 6-10 évesekkel edzőként
foglalkozom.
Megalakítottuk a helyi Magyar Enekkart .

- Létrehoztuk a Civil Kört.

- Az Aura fölötti földterületek belterületbe
vonásának intézőbizottságát iranyítom.

Elképzeléseimről a teljesség igénye nélkül:
Első és legfontosabb: téljes szemléletvál -

tás a Polgármesteri Hivatalban. Ki kell nyitni
a lakosság előtt a hivatalt. Az uraskodó szem-
lélet helyett szolgáló és segítö hivatalra van
szükség. A választott testület munkáját az
SZMSZ teljes átdolgozásával hatékonnyá ke 11
tenni. A bizottságok intenzív alkotó munkát
kell végezzenek. A fennálló összeférhetet -
lenségek megszüntetése. A szerkezeti terwel

mely lakásfelújitásokkal foglalkozik. A cégen
belül segítséget jelent a villanyszerelői,
könyvelői, vámügyintézői, és hivatásos gép-
járművezetői szakmám.

A nagyapám vásárolta a telket, ahol élünk,
majd ő építette a házat és a vendéglőt, mely az
1950-es államosításig müködött a fíiszerüzlet-
tel. Jelenleg ezen a telken él a Szabó család, de
az épületet sok munkával az apám, majd én és
a gyermekeim családi házzá alakítottuk.

A Bécsi út 1. szám sokáig a falu mostoha-
gyermeke volt a többi Üjtelepi társával
együtt. Mindig kevesebb jutott, mint a falu-
ban élöknek. Erdekelt mindig a falu és a mi
részünk sorsa, de érdemben a közéletben 3-4
éve veszek részt. A falu rendezési tervénél

minden lakossági fórumot meglátogattam,
ahol javaslatokkal, és bírálatokkal segítettem
a munkát. A NE "MO" egyik alapító tagja va-
gyok, valamint a kárpótlási földek ügyét kezd-
tem el intézni, mint az intézőbizottság egyik

Jelenleg Obudán dolgozom az Agoston u-i
Napközi-otthonos Ovodában óvodavezető-
helyettesi beosztásban. ESvált vagyok, egy
felnött fíam van, aki történelem diplomával
rendelkezik és jelenleg az Országos Levél-
tárban dolgozik levéltárosként,

Az elmú't években, két önkormányzati
ciklusban már az Onök megtisztelő bizal-
mának köszönhetően képviselöként tevé-
kenykedtem. Jelenleg a Kulturális Bizot-
tság tagjaként és a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság vezetőjeként igyekszem a
faluközösség két jelentős csoportjának, a
gyerekeknek és az idöseknek érdekében
legjobb tudásom szerint eljámi.

Legnagyobb eredménynek azt érzem,
hogy a szociális területen sikerült egy körül-
tekintöbb és igazságosabb elosztási rendszert
megteremtem.

A Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Altalános Iskola bővítése már részben meg-

összhangban el kell készíteni egy Koncepciót
a falujövöjéről és konszenzussal elfogadni.

Meg kell teremteni a falu költségvetésé-
nek hatékony müködését. Pályázati rendszert
ki kell alakitani és élni kell minden lehető-
séggel. Ki kellene alakitani a helyi Magiszt-
rátust. Meg kell építeni a helyi intézmény-
rendszert. A település útjait, járdáit és felszíni
viz elvezetési rendszerét ki kell építeni. A
helyi közbiztonságot tovább kell erősíteni

A felsoroltak is mutatják, hogy nem kis
feladat vár a következő testületre. Ezt a mun-
kát csak hatékony, fígyelmes és szakszerű
ténykedéssel lehet végrehajtani. Ezért kérem
Önöket, hogy ha egyetértenek elképzeléseim-
mel és személyemet el tudják fogadni, mint
képviselő-jelölt, akkor támogassák jelöltsé-
gemet.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
tisztelettel

Soltész András

tagja. Igazából itt kezdtem az önkormányzati
képviselökkel és munkajukkal megismerkedni.

Tudatosult bennem, hogy eddig az Önkor-
mányzatot a lakosság ellenségének tekintet-
tem, és úgy éreztem, hogy mmden engedélye -
zéshez vagy bármilyen ügy elintézéséhez meg
kell küzdeni a "MUMUSSAL". Valójában
átlátva a képviselők munkaját és felelősségét,
rájöttem, hogy a falu egészét kell a képvise -
löknekjól, és elörelátóan kezelni, és irányí-
tani. A hiba a gépezetben van. A fizetett hiva -
tali alkalmazottakat terheli a munkát rosszul,
vagy egyáltalán el nem végző, mindenféle ki-
búvót keresö magatartás.

En úgy gondolom, hogy úgy lehet a falu
életét jobbá tenni, ha a "Segíts magadon, az
Önkormányzat is megsegít" elvet követjük, a
képviselö képviseli a rá szavazó embereket, és
úgy irányítja az apparátust, hogy azoknak kö -
telességük legyen a problémákat megoldani .

Szabó János
>

történt és a további bővítési munkálatok

(ebédlő, tomaterem) folyamatban vannak.

Nem fontossági sorrendben és nem is a
teljesség igényével a továbbiakban megol-
dandó feladatnak tekintem: az óvodai gyer-
meklétszámnak megfelelö hely biztosítása,
az ifjúság szabadidős tevékenységének
szervezése, a falu tömeg- és versenysport-
jának szervezése, az orvosi ellátás javítása,
a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hi-
vatal megfelelő helyének biztosítása, a fel-
színi vízelvezetés megoldása és az utak ja-
vítása, építése, stb.

Szeretném eddigi tapasztalataimat és tu-
dásomat a faluközösség hasznára fordítani,
ezért megköszönöm eddigi bizalmiikat és ké-
rem Önöket, támogassanak a választások
soran.

Üdvözlettel:
Szimeth Mária



IVIayer Róbert
Önkormányzati képviselő-, és

Német Kisebbségi képviselő-jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Sokan már ismemek, hiszen születésem
óta, 64 éve élek itt Pilisborosjenön. Szű-
leim is itt éltek nagy köztiszteletben. Itt
voltam óvodás, általános iskolás, innen in-
dultam el nyugdíjazásomig hivatásszerűen
a "rádiós" pályára. Fejlesztő mémökként
dolgoztam a MAV Távközlési Központban,
ahol több, jelentös szolgálati szabadalmat
alkottam.

Feleségem, leánykori nevén Németh
Évá Hegyeshalomban szűletett, szintén
nyugdíjas, házasságunk óta (1964) itt lakik
Pilisborosjenőn. Sok segítséget adott a falu
széfrválása során az önálló Pilisborosjenői
Hivatal újbóli létrehozásában, és mint a Hi-
vatal köztisztviselöje innen is ment nyug-
díjba. Pénzügyi gyakorlati ismerete mun-
kámhoz nagy támogatást jelentenek. Fel-
nőtt leányaink Gyöngyi és Krisztina mind-
egyike két diplomás.

Az önkormányzati választáson fíigget-
len képviselö, és a német kisebbségi önkor-
mányzat képviselö jelöltként indulok. Nem
voltam és nem vagyok párt tagja.

Üröm községre és a reánk rákényszerí-
tett Közös Tanács különösen Pilisboros-

jenönekjelentett nagy hátrányt, ami a 80-as
évek vége felé már elviselhetetlené vált,

Heves László

független
önkormányzati képvisel ő-jelölt

Sárváron születtem 1948-ban, 1959 óta
élek Pilisborosjenőn. Erösáramú techniku-
mot végeztem, majd 1981-ben a Müvelő-
désügyi Minisztérium Főigazgatóságán
felsőfokú képesítést szereztem fílmgyártás
szakon. Saját Bt-ben végzem tanult tevé-
kenységemet.

1994 óta vagyok tagja a képviselötestü-

ugyanis a többségében ürömi tanácstagok-
ból álló közigazgatás az akkori közös is-
kola falunk felé megkerülésével az MO
autópályát és az ezzel párhuzamos 100 kV-
os táwezeték megépítést hagyta jóvá. Ak-
tívan ekkor kapcsolódtam be falunk köz-
életébe. Megalkottuk a helyi Dunakört és a
faluvédő mozgalmat, amelynek alapító tag-
ja voltam. Az "alvó" lakosságot tiltakozás-
ra felráztuk. A mozgalmunk az Üröm
Község Közös Tanácsát is felelöségre von-
va elérte, hogy az építkezést abbahagyták.

Ezzel egyidejüleg a falu német "ösla-
kossága" 12 fö aláírásával - köztük az
eayémmel is - az Elnöki Tanácstól kérel-
meztök Pilisborosjenö község önállóságá-
nak visszaállítását. Népszavazást rendeltek
el, amely elsöprő többséggel még a rend-
szerváltás elött eldöntötte Pilisborosjenö
önállóságát.

A Közös Tanács utolsó évében sajnála-
tos elhalálozás miatt tanácstag lettem. A
szétválással kapcsolatos teendök oroszlán
része a "nyakamba szakadt", mert a boros-
jenöi tanácstagok erre az idöre a falu elöl-
járójává választottak. Létre hoztuk Pilisbo-
rosjenő önálló Tanácsát. A működés kez-
deti feltételeinek megteremtése, működőké-
pes Hivatal létrehozása sok nehézséggel
járt. Az első szabadon választott önkor-
mányzataak négy évre képviselője, majd a
műszaki bizottságnak elnöke lettem.

A második ciklusban föleg munkahelyi
elfoglaltságaim miatt nem jelöltettem ma-
gam képviselőnek, azonban mint külsős a
müszaki bizottságnak tagja voltam. Részt
vettem a gázprogram és a csatomázás la-
kosság szervezési és a társulatok létreho-
zásának munkáiban.

Jelenleg az Onkormányzatnak képvi-
selöje, a Pénzügyi Bizottságnak elnöke, a
Műszaki Bizottságnak tagja, és képviselője
vagyok a Német Kisebbségi Onkormány-
zatnak is.

Közel két éve elnöke vagyok a falunk-
ban 20 éve sikeresen működő hagyomány-
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letnek, 1994-98-ban alpolgármester, 1998-
2002-es ciklusban a jogi bizottság elnöke
voltam.

Tiszteletdíjamat nem vettem fel, útépí-
tési célra ajánlottam fel.

A falu iránti szeretetem és lelkiisme-
retem diktálja, hogy a választáson újra in-
duljak, részt vegyek a feladatok megol-
dásában, segítsek a nyugodt vitahangnem
kialakításában és egyéni érdekek helyett a
közérdek érvényesítésében.

Heves László

örzö Német Dalkör, közben egyesületté
alakult Deutsch Klub Egyesűletnek, amely
a Német Kisebbségi Önkormányzat egyik
legfontosabb kulturális támasza.

Születésem óta részese vagyok e kö-
zösségnek. Az utóbbi 14 éves közéleti
munkám tapasztalatai alapján nagyonjól is-
merem a falu többségének igényeit. Csak
címszavakban és fontossági sorrend nélkül
felsorolva:

Uthálózat, MO nélkül! (elkerülö út,
összekötés a külsö Bécsi úttal, ami nem a
"zsákfalú"jelleget szünteti meg!!!), felszíni
és talaj vízelvezetések, iskola továbbfej-
lesztés (tomaterem), óvodabővités. Sportlé-
tesítmények létrehozása, orvosi rendelö,
községháza. A Hivatal mimkájának kor-
szerüsítése. Kultúrális események támoga-
tása (magyar és német hagyományok),
társadalmi szervezetekkel együttmüködés.
A Bécsi úti faliirész "elszigeteltségének"
megszűntetése. (pl. a fent emlitett össze-
kötö úttal és busz körjárattal).

Feladat a felsoroltakon kivül még sok
van, honnan rá a Pénz? Az állami támo-

gatás, a helyi adók alig fedezik az intéz-
ményeink működési költségeit. A külön-
böző pályázatokhoz is önrész szükséges. A
legfontosabb feladnak a fenti célok elérésé-
hez a források megteremtését tartom, és
ugyancsak fontos e célok gazdaságos, meg-
fontolt elérése.

Ugy érzem munkámmal az álmodozá-

sok helyett a reális valóság szintjén marad-
va az elmúlt négy év alatt több képvi-
selötársammal együtt megteremtettük a jö-
vő azon plusz anyagi forrásait, ami közsé-
günk vagyonának nem az elherdálását, ha-
nem gyarapodását jelentik. E munka foly-
tatása biztosíthatja az elkövetkező négy
évben az infrastmktúrájában elmaradott
községünk további fejlődését.

Mayer Róbert

Windisch László

független
önkormányzati képviselő-jelölt

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

Bár sokan ismernek látásból, vagy sze-
mélyesen engedjék meg, hogy röviden be-
mutatkozzam és felvázoljam életutam s ta-
lán áz is kiderül soraimból, hogy miért
döntöttem úgy, hogy indulok az őszi önkor-
mányzati választáson, mint független kép-
viselő-jelölt.

Windisch László vagyok. 1957. július
18-án születtem a Fejér megyei Sárbo-
gárdon. 1992-ig Budapesten éltem, majd az
év öszén Pilisborosjenőre költöztem felesé-
gemmel és két lányommal. Nem véletlenül
"vetödtünk" Pilisborosjenöre. Feleségem
szülei és azok felmenői által elvetett magok
biztosították az idejövetel és az itt maradás
gyökereit, kapaszkodóit.

Zsitnyányi Attila
független

önkormányzati képviselő-jelölt

Nevem Zsitnyányi Attila 1944-ben szü-
lettem Budapesten, Óbudán.

Két gyermekem van-, végzettségem ok-
leveles épületgépész mémök. Jelenleg a
KEVELY-GAZ BT-nek vagyok az ügyve-
zetöje.

1973-ban kerültem a faluba, mint az ak-

kor megalakuló Kevélyhegyi Vízmü Társu-
lás műszaki ellenöre - aktívan részt vettem

a két falu vízellátásának megépítésében.

A faluba költözve nem kívántam a kö-

zösségjól müködő gépezetét megrefonnál-
ni, saját ízlésemhez, elvárásaimhoz igazíta -
ni, hanem a niegismerés, alkalmazíüdás és
az elsődlegesjó akarás vezérelte kezdeti lé-
péseimet. Így 1993-ban, amikor az Önkor-
mányzat rám bízta a művelődési ház mű-
ködtetését, örömmel vállaltam a nem köny-
nyü feladatot. Az itt aktív munkában eltöl -
tött hét év rengeteg tapasztalattal látott el a
falu lakóinak művelödési, szórakozási igé-
nyei, és az azok kielégítési lehetőségei te-
rén. A község irányításába is betekinthet-
tem, mivel szinte napi kapcsolatban voltam
a képviselőkkel, a polgármesterrel, a jegy-
zővel, és az önkormányzat dolgozóival.
Mimkájuk pozitív és negatív kritikájával ta-
lálkozhattam a müvelödési házba látoga-
íókkal folytatott bcszélgeíósek folyamán.

Nyolcadik éve veszek részt a Pilisbo-
rosjenői Hírmondó szerkesztésében, így a
hirek mindig közvetlenül, valós formájuk-
ban értek el. Számtalanszor találkoztam

azonban a korrekt információk egyes ér-
dekcsoportok általi öncélú elferditésével.
Nincs ok, mely ezt számomra indokolhatná.
Tisztában vagyok azzal, hogy a folyamat-
ban lévő dolgokról, a falu életéröl, minden-
napjairól szóló tajékoztatás milyen fontos
egy közösség életében, ezért továbbra is
nagy hangsúlyt fektetnék a hiteles, gyors,
korrekt információval való ellátásra.

Az elsö szabad választások óta ebben a

faluban is a lakók választották képviselöi-
ket, ezért úgy érzem, hogy a választott tes -

1991-ben a faluban megalakult Gáztár-
sulás elnökhelyettese lettem, és két éven
keresztül a falu által választott 10 fős bi-

zottsággal a gázprogram végrehajtásán dol -
goztunk.

1994 óta vagyok képviselő két ciklus-
ban, mint a Müszaki Bizottság elnöke vé-
geztem a munkámat a község érdekében.

Fő célkitűzéseim a következő válasz-

tási ciklusra az alábbiak:

- a falu úthálózatának teljes elkészitése,
beleértve a járdákat, vízátvezetéseket
és vízelvezetö árkokat is

teljes hosszban a fő vízelvezető árok
kitisztítása, a meglévő források feltá-
rása és ez által a Kossuth téren lévö
házak vízmentesítése.

ajelenleg bővítés alatt álló iskola be-

fejezése, a régi épület felújításával
együtt

a falu vízhálózatának korszerűsítése,
tárolókapacitás bővítése megfelelö Tisztelettel
nyomásviszonyok kialakítása

tület mimkáját joggal kritizálhatják, jobbít-
hatják, azonban önzetlen, hasznos munl;a a
bizalom megerősödése nélkül elkcpzelhe-
tetle-n.

Eletem során, hivatásomnak köszöiihe-
töen (zenész, előadóművész vagyok, immár
huszonöt éve) számtalan helyen megfordul -
tam a világban és természetesen hazánk-
ban. Rengeteg tapasztalatot szereztem az
élet minden teriiletéről a kölcsönös infor-
mációcserék alkalmával.

Képviselökén célom a folyamatosság, a
"hat lóval sem lehet elvontatni Borosjenő-
röl" (idézet Küller Jánostól) mentalítás erő-
sítése, béke, nyugalom biztosítása a köz-
ségben, a bátran, de nem felelötlenül kriti-
zálás, képviselő társak munkájának és sze-
mélyének megbecsülése. Nem osztanám
meg a falu lakóit, pártállástól fíiggetlen
képviselő szeretnék lenni. Nem támogatom
a faluba belopódzó nagypolitikát, még ha
az látszólagosan elönyöket is hozna.

Azon leszek, hogy a két falurész (bel sö
falu és a Külsö Bécsi úti terület) minden-
napjai egybeforrjanak. Mióta itt élek arra
vágyom, hogy falum megsegítéséért dol-
gozhassam.

Megválasztásom esetén a falu kulturális
életében szerzett tapasztalataimmal is hasz-
nára lehetnék közösségünknek.

Kérem, szavazzanak rám és a Kűller Já-

nos polgármester-jelölt úr "csapatába" tar-
tozó jelöltekre. Velük falufejlesztési elkép -
zeléseim is azonosak.

Windisch László

-ajelenlegi Polgármesteri Hivatal va-
lamint a Művelödési Ház különvá-
lasztása, a korszerűbb és intenzívebb

kiszolgálás a lakosság érdekében

-a jelenlegi óvoda bövítése, korsze-
rüsítése az igényeknek megfelelően, a
jövö nemzedéke számára

- a falu kömyezetének, értékeinek meg-
óvása és szépítése, közös erövel és
összefogással, hogy mindenki öröm-
mel térjen haza esténként, a magáé-
nak érzett falujába.

Befejezésül arra szeretném kémi a Tisz-
telt választó polgárokat, hogy a majd most
megválasztott tisztségviselöket fogadják el,
munkájukat kísérjék figyelemmel és támo-
gassák "mert a szekér vagy a csónak csak
akkor halad a kitűzött cél, irány felé" ha
együtt húznak céltudatosan az adott ügy ér-
dekében. Figyelmüket megköszönve

Zsitnyányi Attila



Kara Arpád
polgármesterj elölt

1954-ben születtem Budapesten. A
Közlekedési és Távközlési Müszaki
Föiskola vezeték-nélküli szakán
1976-ban végeztem. Pályámat a
Magyar Posta Rádió és Televízió
Műszaki Igazgatóságán kezdtem,
ahol mikrohullámú adatátviteli ren-
dszerek fejlesztésében és üzemelte-
tésében vettem részt. Jelenleg egy

konfekció-ipari cég ügyvezetö igazgatója vagyok. Vállalkozá-
sunk sikeres, biztos egzisztenciával rendelkezem.
Feleségemmel, aki mindenben kiváló társam, 1985-ben jártunk
először Pilisborosjenön. Elsö látásra beleszerettünk a faluba.
Még ebben az évben elkezdtűnk építkezni és tízévnyi megfe-
szített munkával, itt teremtettünk otthont családunknak. Leá-
nyaink, (15 és 13 évesek) már itt születtek, itt leltek barátokra,
itt lovagolnak és mindenben kötődnek ehhp7 a tqjhoz, ahol a ter-

mészet még helyenként háborítatlan. Ezért különösen nekik el-
fogadhatatlan az a jövőkép, amelyet a jelenlegi vezetés akar
megvalósítani, tönkretéve ezzel községünk természeti értékeit.
Mar csak gyermekeinkért is meg keli védemínk azokat az érté-
keket, amelyekért valamikor ide költöztünk, és amelyet a
jelenlegi irányítók "munkája" végveszélybe sodort.
Ezért alapítottuk a Községvédő Egyesületet,
melynek jelenleg elnöke vagyok. Bár egyesek ^^
érdekeit sérti tevékenységünk, de meggyöző-
désünk, hogy természeti értékeink védelme
sokkal fontosabb, mint a településfejlesz-
tésnek álcázott telekspekuláció. Tapasztalt
vállalkozóként világosan látom, hogy az a
"gazdálkodás", amelyet önkormányzatunk
jelenleg folyíat, pusztán közsógünk va-

.
'wt

Dr. Fiák István
képviselőjelölt

1966-ban születtem Debrecenben.
1990-ben szereztem jogi diplomát
Miskolcon. 1993 óta ügyvédként és
adószakértőként dolgozom. Nös va-
gyok, két leánygyermekem van. 1999
óta élek Pilisborosjenőn.
Képviselöjelöltként azért indulok,
mert a jelenlegi ciklusban megdöb-
bento tapasztalatokat szereztem a Jogi
és Ugyrendi Bizottság külsös tagjaként a képviselötestület mun-
kájáról és a jogszerü működéshez való viszonyáról. Szégyenle-
tesnek tartom azt, hogy a képviselötestület 7 fös többségének tevé-
kenysége nüatt a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak számos
esetben fel kellett hívnia az önkormányzat figyelmét a jogsértö ha-
tározatokra Szégyenletesnek tartom azt is, hogy ezen 7 fös többség
egyes tagjai számos esetben nyíltan fígyelmen kívül hagyták a
hatályos jogszabályokaí, s axmkor a Jogi Bizottság felhívta figyel-
müket ezen állapot lehetetlenségére ésjogkövető magatartás folyta-
tására, akkor inkább a Bizottságot kívánták megszüntetni.
Olyan faluban szeretoék étoi, ahol a Magyar Köztársaság Alkot-
mányát, jogrendjét és jogszabályait egyetlen képviselötestületi tag

sem vonhatja kétségbe, s nem sértheti meg képviselöi mi-
nőségében. Szeretnék azért temú és dolgozni, hogy a

képviselö-testület mindvégig hasznosan, jogszerüen
és becsületesen működjön.

^ ^ ><. ''á
'^

^̂
gyonának felélese. Ezen a helyzeten sürgösen v^
változtatni kell! Ezért vállalom a polgármester- ' I"^F>t ^
jelöltséget.

Legföbb célom, a harmónia megteremtése
o a régen, és nem régen itt élök között, i
o a falu belsö és Bécsi úti része között,
o az egyéni és közösségi érdekek között.

Továbbá:

o községűnk üdülő- és zsákfalu jellegének megörzése,
o az ART újraértékelése: telekspekulációk megakadályozása,
o az AURA feletti területek első ütemben történő beépítése,

mely nemcsak az itteni tulajdonosok érdeke, hanem
egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk az MO
építését községünk területén,

o az úthálózat rendbe tétele,

o megfelelő orvosi rendelö építése,
o a korszerű hulladék kezelés megvalósitása,
o kulturális-, sport-, szórakozási feltételek megteremtése,
o jó gazdálkodás mellett, a fejlődés forrásainak biztosítása.

Ezek csak kiragadott példák a jövöbeli feladatok közül.
Számomra polgármestemek lenni áldozatkész munka, embert
próbáló feladat és egyben megtisztelő lehetőség programunk
megvalósitására, melyet részletesen az Egyesület havilapjából
az Ezüsthegyi Hírforrásból is meg ismerhetnek majd.
Meggyöződésem, hogy jól felkészült és községünk becsületes
szolgálatára elkötelezett csapatunk méltán nyerheti el az Önök
támogatását. Engedjék meg, hogy ezúton bizalmukba ajánljam
képviselojelöltjeinket.

A Pilisborosjenöi Községvédö Egyesület ön-
kormány-váltó csapatának tagjaként szeretném
megvalósítani az Egyesület szakértői által kidol-

^ gozott programot, mely garanciát jelent ahhoz,
^ hogy lényeges fordulatot hajtsunk végre Pilis-

borosj'enö müködtetésében, és mindenki számára
^ erezhető ercdményeket tudjunk elérni falunk szé-

pítésének és gazdagításának érdekében.

Keresztessy Péter
képviselőjelölt

1949-ben születtem Budapesten.
Okleveles vegyészként végeztem az
ELTE Természettudományi Karán.
Második szakmám az énekművé-
szet, melyet egyetemi éveim alatt
szerettem meg, és amelyet jelenleg
is művelek. Hét éve kezdtíüik épít-
kezni, öt éve élünk itt a faluban.
Nős vagyok, feleségem kertész-
mémök. Gyermekünk Márk, négy
éves. Családi vállalkozás keretében vegyi alapanyagok nagyke-
reskedelmével és kömyezetvédelemmel foglalkozimk.
A község líözéletében 1998 óta veszek részt. Az Önkormányzat
kömyezetvédelmi bizottságának külsős tagja vagyok. Részt vet-
tem a Ne "MO" Egyesület létrehozásában, melynek azóta is el-
nökségi tagja vagyok. Aktív szerepet vállaltam községünk tele-
pülésszerkezeti tervének kidolgozásában is a koordinációs mun-
kacsoport tagjaként. A Pilisborosjenői Községvédő Egyesűlettel
közösen dolgozunk azon hogy településünk falusias jellegét,
természeti értékeit megörizzük. Olyan falut szeretnék, ameÍyet
nem borít el a gaz, a szemét és a sár, ahol a korszerü infrast-
ruktúra nem a zöld területek beépitése árán születik meg.
A fenti célokat úgy tudjuk hatékonyan megvalósítani, ha egyfelé
húzó erot, ajelenlegi, levizsgázott testület leváltására képeTcsa-
patot alkotunk a Pilisborosjenöi Községvédö Egyesület színei-
ben.

Stankovics János Marosi László
képviselőjelölt képviselőjelölt
Pápán születtem 1940-ben. Iskolai 1963-ban születtem Debrecenben.
végzettségem: középfokú műszaki Nős vagyok, 3 gyermekem van: helyi
közgazdasági technikum. 35 évig óvodás fiú, helyi iskolás lány és buda-
dolgoztam a Ganz Műszer Müvek- pesti gimnazista lány. 1995. óta la-
ben, mint elektromüszerész, műsza- kunk Pilisborosjenön. Végzettségem
ki-gazdasági tervező, majd űzletkö- szerint külkereskedő közgazdász va-
tő. 1995ótanyugdíjasvagyok. gyok, 1988-ban végeztem a Közgaz-
1979-ben kerültem ebbe a csodálatos daságtudományi Egyetemen, angol, ?-.
fekvésü hegyvidéki faluba, ahol spanyolszakon. Közell9évevezetek

családommal ma is élünk. Mindig érdekelt községünk sorsa, egY piacvezető országos diákvállalkozási hálózatot.
fejlödése, az itt élö emberek problémája. Tevékenyen részt vet- Személyes motivációim: olyan csapatban szeretnék dolgozni és
tem, és ezután is részt kivánok venni a közösségi munkában. segíteni, amely megteremti azokat a feltételeket, ami alapján
A legfontosabb feladatok közül felsorolok néhányat: Rendbe kell minden itt lakó OTTHON érzi magát Pilisborosjenőn. Sikeres
tenni az egész falu úthálózatát. Hatékonyabban kell biztosítanunk vállalkozóként személyesen is sokat tennék azért, hogy hatékony
a falu rendjét, nyugahnát, közbiztonságát. Feladatomnak és átlátható önkormányzati gazdálkodással, pályázati források és
tekintem, hogy Pilisborosjenő tiszta, gondozott legyen, és az ide támogatások bevonásával, a lakossági igények maximális figye-
látogató vendégek számára is vonzó képet mutasson. A fenti lembevételévelmegtörténjenekazokapozitívváltozások, melyek
célok megvalósitása érdekében a Pilisborosjenöi Községvédő mindannyiuiik érdekeit szolgálják.
Egyesület színeiben indulok az önkormányzati választáson. Eh-
hez kérem a Tisztelt Választópolgárok támogatását KovácS GyÖrgyné

képviselőjelölt
Varsányi ZSHZSa Debrecenben születtem. Életem
képviselőjelölt ^S^tfft^. nagyobb részét Pilisboros-
Egyre többször jut
eszembe az én igen ^

^ORO^

dolgos és nagyon
okos sváb nagy-
mamám, aki szin-
te minden nap el-
mondta: jól je-
gyezd meg fíam,
fejétől büdösödik a
hal. Eszembe jut,

mert milyen az a falu, ahol hagyják, hogy még a
templomhoz se vezessen egy szép, járható, virágos út.
Ahol az orvosi rendelő középkori állapotokat idéz, ahol az öre-

<*
^ ?
h

^:
'^

I?
tt
^
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jenön töltöttem, ahol
32 éve élek. A III.
kerületi Dr. Szent-
Györgyi Albert
Altalános Iskolá-
ban tanítok. 1983-
88 között közsé-

günkben tanítottam. Két gyermekemet egyedül
nevelem. Leányom föiskolás, fíam a pilisboros-

jenöi Altalános Iskola hatodik osztályábajár.
Miért döntöttem úgy, hogy képviselöjelöltként in-

dulok?
Szeretném, ha az ígérgetések korszaka után a tettek ideje követ-

^

gek napközijébe azért jámak olyan kevesen, mert nem törödnek kezne. Legyen végre tomatermünk. Az utak állapota katasztro-
velűk és meg csak enni sem kapnak rendesen. Ahol nem vágatják fális, és a magas adók ellenére sem érzékelhetö, hogy adóforint-
le a pariagíüvet, es ahol fogalmam sincs melyik képvi selönek, és jainkat a falu állapotának javítására fordítaná a testület. Kömye-
föként mikor szóljak a három éve ideköltözött és egyelőre béke- zetünk védelméért sokkal többet kellene tennünk.

tíírő_szomszédomugyében' . akinek azóta nem engedik bekötai,az A Pilisborosjenői Községvédö Egyesület programját magaménak
áramot. AIlampolgari jog. ^Az^is az^erme, hogy a lakosság által erezve szeretnék tevékenyen hozzajámlnfezmcetok'mSva'losí-'
megválasztott testület minden fontos lépéséröl tudjunk. tásához. Ehhez kérem az Ónök szíves támogatását
Elszomorít, hogy pusztulni látok mindent. Ezért vállaltam el a
képviselő jelöltséget. És azért, hogy ne legyen igaza azoknak a nA" A _j"-í.
sokaknak, akik lépten-nyomon elmondják: "mindegy, hogy kik a
falu vezetöi, csak ne ezek legyenek. " Egyáltalán nein mindegy! képviselőjelölt
Nyolc évs élek Pilisborosjenön. Kultúrával foglalkoztam mindig, 48 Tve^"szí, nhá^:..é^ mmrendezö va-
azonban a kultúra szamomra nem a táncesteken, hanem SY0^ Tíz éve^élünk Pilisborosjenön
kömyezetünk rendbetételével kezdödik. Eredeti végzettségem 3gyennekunkkel együtt. Felesegem-
szeri'nt zenetanár vagyok, akiből pszichológiai és°-esztét1kaí mel'_Demswa^eveken at, diákszm:
tanulmányok, majd az ujságíró iskoTa'elvégzése"után~lett"~a . )átezó.tört"vezrttunka, faluban-3ét
MagyarRádi'ó ve-zetö~szerEoje. Ot'eve aSz^ge"di JózsefAttila éyLg..^ltom-a. puisborosjenő^KOZ~
TuctományEgyetemoraado'tanarais'lettem:""°~'""''""'""'" SdÍEffl et. !!noke"A?Ez^t:

hegyi Hírforrás egyik szerkesztöje
Mindemellett, itthon, a faluban azért vállaltam munkát a Község - vagyok. ~' ' ^a,
ldíEgyesüSben'.mert^ln h^ A közélet tisztasága, a kulturális élet 

^''-

e!hetö^eLS !eppLtad^.v?t^ pezsdítése:ahegy:k közt"megbuvó:meghitt zsákfalu jelleg meg-gyönyöra kömyTtben. levök0^
klub neve, amit^alig egy eve indítottmk el. Es ezt a neyet fogja mányzativálasztásoko^é7képv^efön7kjetöÍtessemm^^^^^
v^^ltía;!!ta^ÍlT^Í^^"Ín^e1^ Békes, kultúrált, szeretetreméltó'fáhit-szeretnék;melyn^kbizto-
adasok3S Ís. he!yet"ado^eria'. am!t.asaiat házambanTretnék ^'a^boroyenörK özségvedÖ'Egye^Sag^
megnyitni. Minden sikerülhet, csak akami és dolgozni kell. onkormány-valto'program"
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KádiJózsef
képviselőjelölt

1968-ban születtem Pápán, 18 éves
koromig Csóton éltem. 1992-ben vé-
geztem a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi egyetemen agrár okleveles
közgazdászként. 1991 óta gazdasági-
számviteli vezetöként dolgozom.
1992 óta nős vagyok, feleségem bio-
lógia-kémia szakos tanár. 3 gyerme-
künk van. 10 éves lányunk a helyi

általános iskolába jár. Fiaink, 6 és 3 évesek, a helyi óvodások
csapatát erösítik.
Pilisborosjenöt - barátaim révén - 1993 óta ismerem. 4 éve élünk
itt a családommal. Szeretném, hogy gyermekeink XXI. századi,
európai körülmények között tanulhassanak és nöhessenek fel; a
falu teljes lakossága pedig kultúrált, tiszta, a természeti értékeit
megőrzö kömyezetben élhessen és mindenki OTTHON érezhesse
magát falunkban.
Személyes motivációm, hogy az öiikormányzat hatékonyabb és
szabályosabb gazdálkodásával, valamint plusz források bevoná-
sával megteremtsük ezen célok megvalósításának fedezetét.

s

^

dr. Farkas László
képviselőjelölt

Budapesten szület-
tem, gepeszmér-
nök és mémök-

közgazdász va-
gyok, tizenkét

.̂ "

eve

fS
Vi

vállalkozó.

Feleségem elekt-
romémök, vállal-
kozó. Családom-

mal 1993 óta élek
Pilisborosjenőn. Két nagyobbik gyermekem egye- ' *^ f^S^
temista, a legkisebb a helyi általános iskolábajár.
A városi élet füllasztó lététöl menekülve, hosszú keresés után
találtunk rá 1989-ben erre a csodálatos értékekkel bíró falura,
amelyhez hasonlót a föváros tőszomszédságában fellelni már
nem lehet.

kek mentén, közös célok megvalósításával a község minden pol -
gárának ajavát szolgálhassa, és ezzel békés, kedves, virágzó falut
teremtsünk.

Hiszem és vallom, hogy gazdagodásunk útja a falu és természeti
kömyezetünk értékeinek megóvásán keresztül vezet!

Kövesiné Halász Piroska
(Wührl Gézáné)

képviselőjelölt

1954-ben, Budapesten szűlettem.
Végzettségem egészségűgyi szak-
asszisztens. Elsö házasságomból két
gyermekem született. Leányom tanár-
képző főiskolán tanul, fiam pedig né-
hai édesapja sikeres vállalkozását
folytatja községünkben. Második fér- ^ ,,
jem hivatásos honvédtíszt. _?
31 éve élek Pilisborosjenön. Nyughatatlan természetem és tenni
akarásom a falu közössége számára már a múltban is sok pozitív
eredményt hozott. Az Ürömtöl való elszakadás egyik harcos szó-
szólója voltam, 1989-ben megalapítottam a faluvédő érdekképvi-
seletet és helyi Duna-kört, majd 1990-94-ig a szociális és egész-
ségiigyi bizottság elnökeként dolgoztam a képviselötestületben.

Indulásom célja: szeretném a faluközösség szellemét ismét fel-
rázni, most, amikor községünk veszélyben van. Hiszek

abban, hogy ha 12 éwel ezelőtt sikerült megaka-
dályoznunk az MO autópálya és 400 kW-os táv-

vezeték nyomvonalának kialakítását, most is
képesek leszünk egy emberként összefogni és
ezt a visszatérö fenyegetettséget, elhárítani. Bí-
zom benne, hogy egy új testület felállításával
befejeződnek végre a személyeskedö, meddő

**i? viták, ahol a közügyek - a falu ügyei - lesznek
a legfontosabbak és az itt élök megtapasztalhat-

ják majd, hogy velük és értük dolgozunk.
További célom a falu szociális és egészségügyi

helyzetének gyökeres megreformálása. A ehhez
szükséges anyagi forrásokat nem értékeink elherdálásából,

hanem pályázatok megnyerésével kell megteremtenünk

Meggyöződésem, hogy a falu értékeit komoly veszély fenyegeti,
ha az ürömi példát követve Pilisborosjenö a sűrün és ésszerűtlenül
beépített települések sorsára jut. Olyan faluban szeretnék élni,
ahol a korszerü életvitelhez feltétlenül és elengedhetetlenül szük -
séges beruházások szakszerü és gondos végrehajtása után a tele-
pülés továbbra is megőrizhetné faliisi jellegét, hogy gyermekeim
és unokáim még sokáig élvezhessék ennek minden szépségét.
A képviselö testületbe azért jelöltetem magam, mert az itt eltöl-
tött évek alatt olyan lépések sorával, vagy éppen hiányával szem-
besültem, amelyek elképzeléseimmel éppen ellentétes irányába
sodorják a falu egészét. Nem mennyiségi, hanem minöségi válto-
zásokra van szüksége az itt élö embereknek! Nem a helyi sajátos
értékek feladása árán kell a falunak gyarapodnia, hanem ésszerü
gazdálkodással, külső források bevonásával kell olyan új lehetö-
ségeket feltámi, amelyek segitségével utakat, járdákat, iskolát,
óvodát, orvosi rendelöt, kultúrházat lehet építeni.
Bízom a kollektív szellemiség erejében és meggyőződésem, hogy
Pilisborosjenö lakosai összefogással, közösen megvalósíthatják
faluépítö és faluszépítő céljaikat.
A Pilisborosjenöi Községvédő Egyesület szakértöi csapata által
megfogalmazott célok és programok garanciát jelentenek szá-
momra ahhoz, hogy az elkövetkezö évek alatt a falu fejlödése
fordulatot vegyen. Oly módon, hogy ez a fejlödés a közös érde-

Dicső Géza
képviselőjelölt

Az ELTE matematika fizika szakán
végeztem 1980-ban, majd középisko-
lai tanárként dolgoztam 4 évig. Eb-
ben az idöszakban költöztünk Pilis-
borosjenőre, saját erőből, családi
összefogással épült családi házunkba.

Az Urömtől való szétválás idején,
1990-ben alapitottam, majd folya-
matosan 5 évig szerkesztettem és
adtam ki a Borosjenői Híriapot azzal
a céllal, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson a falut érintö közéleti,
kulturális eseményekröl, és fómmot adjon a különbözö érdekkép-
viseletek és csoportok véleményének. Jelenleg rendszerinfor-
matikusként dolgozom egy budapesti iskolában.

Szívesen veszek részt olyan feladatok megoldásában, amelyek
során anyagi vagy szellemi értékek jönnek létre, a világ "elöbbre
halad". Ezért vállaltam, hogy indulok az önkormányzati válasz-
táson. Azt gondolom, hogy a faluért, a haladásért, és az értékek
megörzéséért tenni akaró testület tagjaként hasznosítani tudom
eddigi tapasztalataimat, és segíteni tudok abban, hogy Pilisboros-
jenő minden itt lakó számára valóban "otthon" és igazi község (=
közösség) legyen.

Szauna
Egyedi igények szerint kedvező áron gyártunk
szaunát. Az Ön által megálmodott minőségben, mé-
retben, formában építjük meg családi szaunaját.

Fork-Lift Bt.
2096 Üröm Petőfí u. 14/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, írissesség

télen-nyáron.

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfízetéses étkezés, elvitelre,
illetve helyben fogyasztásra.

Ár: 350 -Ft/ adag

Társas összejöveteleket, névnapi és szűletésnapi
rendezvényeket vállalunk, 30 föig.

Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:

Pilisborosjenö Barack köz (azEzüsthegyi u. sarkán)

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és
címeí:

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

Cim: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

Allatorvosi rendelő

Solymár
Tersztyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692 ; 06-26-360-919

ifj. Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160; 06-26-360-919

Védöoltások, ultrahang diagnosztika,
lator háttér, sebészeti mütétek.

Rendelési idő: kedd: 14-19 ;
szombat: 9-12

Mütéti nap: csütörtök: 7-12

' 's
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922 06-309 840-062

A hdyi ttí;zRlt6ik (defbntszáiiiai

C6-30-3-464-911
(Komiós Títoor parascsaok)

06-31-9-327-097
(Kticsem Lteló etoöfe^

Pilisborosjenőn, erdő alatti, panorámás,
120 nm-es ház 250 n-öles,

összközműves telken

eladó vagy kiadó.
Irányár: 26 miltíó forint.

Tel: 06-20-917-1017, 06-20-997-4559

Konténeres törmelék és
folyóáru szállítás,

földmunka,
ingyenes földtöltés.

4 m3- 6m3- 8 m3 -es, ajtós
konténerekkel,
kedvező áron!

R

06-20-390-47-28

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

R

Pengő
iRgatíaniroda,

Ogyvédi
feteeMiufeodéssel,

PiMsbürosjeM Fő út. 2.
06-26-336-593

R R

^.. ^....... ^.... ^^^^^^. ^.. ^<>^ "

. TOP A videotéka új helyre költözött!

. VIDEC
? TÉKA
.
.

Címe: Pilisborosjenő Budai út 18. (a régi úton a falu közepén!)
Újdonságok: Oldözési mánia, Szömy Rt., Amerikai rapszódia, A naogyon nagy Ö

Hetente bövülő választékkal várjuk Önöket!
DVD kölcsönzés!

Nyitva: Hétfotől szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva
(Az új űzletben Triumph melltartó is kapható!)

.................
.
.

Telefon: .
.

12

06-30-452-7929 $
(egész nap hivható) ^

.

.

.....................................
13



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.
I2. Dr.

Borsi Zsófia

Kovács Uvente

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Borsi Zsófia
Fehér Eszter

Borsi Zsófia

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

Elorsi Zsófia
Borsi Zsófia

Borsi Zsófia
Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter
Borsi Zsófia

FehérEszter
Borsi Zsófia

Borsi Zsófia
Kovács Levente

FehérEszter
FehérEszter

26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Csúcs Orsolya
28. Dr. Csúcs Orsolya
29. Dr. Csúcs Orsolya
30. Dr. Kovács Levente

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.
Schrauf Ferenc

Pilisborosjenö, Iskola u. 16.
336-686

06-30.9-919-391

A Nagykevély Gyógyszert.ir
nyitvatartási ideje:

Hétfőtől-csütörtökig:
8-13ésl4-18órá-g

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:
8-12 óráig

Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
I3r. Fehér Eszter
Dr. Borsl Zsófia

Oröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Oröm, Kevély u. 2091/11.
Pbj. Rákócri u. 18.

06-30-493-5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

jszakal
ügyeletí
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
Í4w-töl
hétfö

8-ig.

Munkanapokon, hétfőtöl csütörtökig a sürgősségi ellátást biztositják

H 8-13-ig Dr. PéteriiyL. (Orömrend.) 350-224
13-18-ig Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.) 336-308

K 8-13-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend.) 350-224
13-18 Dr. Venesz Mona (Pbj. rend.) 336-187

SZ 8-13-igDr. Veneszllona(Orómrend. ) 350-733
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend.) 350-224

CS S-13-ig Dr. Kovics György (Pbj. rend. ) 336-308
13-18-ig Dr. Péterfiy L. (Oröm rend.) 350-224

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 Uröm Templom tér 1. (voltjúlius Mein! épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
péntek 15-17-igszombat: 9-ll-ig

Hitelfedezeti biztosítás kotése azonnal, lakás, gépkocsi,
vállalkozói, élet, egészség biztosítások, befektetések.

Mohos György telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centriíügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavitása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

Kevélygáz Bt. és
Épületgépészeti Betéti Társaság

2097 Pilisborosjenő Tölgyfá u. 10.
06-26-336-246;'06-30-931 -8212

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fiitőberendezések, szellöztetés, kli-
matizálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,
csatomázás, külsö csatomabekötések tervezése
és a kivitelezés megszervezése, hatósági eljá-
rások ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

Uj iidetben
várjavásfeléttaz*

Állateledel bolt
Pitisborosjenőn,

a Kati vüágboít mellett.
Nyitva tartás:

hétfStölpéatekig 730-tói 12-i
iltetve 14-től 18-ig,

szombatOB?3°-tói t?-ig.

engő olt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTÓ,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX,
ÚJ JÁTÉK: A LUXOR!

híriap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement, mész.

Ömlesztett anyagok:
homok, sóder, termöföld, stb.

GÁZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfotől - péntekig 7-17-ig

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

_*_*_*A^J^ í<A**AJt_*ÍA*A)t*AA^

Nyár végi ajándékcsomagok
A SUZUKI RÓMAINÁL!

60 db megkimélt állapotú Suzuki a
készlet erejéig!

A LEGJOBB AJANLATOT BIZTOS
TŐLÜNK KAPJA!

www. suzukibarta. hu. www. autodata. hu www. vezess. hu

- Teljes körü szervízszolgáltatás
- Zöldkártya, eredetiség vizsgálat

Karosszéria és biztositási munkák

Bp. III, Rákóczi u. 33. (Szentendrei út)
Tel. : 240-4444 (Szalon) 436-7920 (Szerviz)
Ny. : H-P: 8-18, Szo-V: 9-13

PIUS 2900 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külOldieknek is, számitógépes adatfeldölgozás,
értékbecslés, ügyvédi közreműködés. Elsősorban
Pilisüoiusjenö, Oröm, Budakalász teriiletén lévő
ingatlanok közvetitése. TeVFax: 06 -26-336-504;

Rtfi: 06-30-9218-531
Fél&gadas:kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ügyvezető igazgató; Kerényi István
A hirdető tábla az Őkelme üzletnél

megtekinthető!

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja
Bt-k alapítása az új gazdasági törvény

szerint. Örökösödési, házassági, polgárjogi,
bérleti, megbizási, adásvételi szerződések,

tb... Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadá
Bejelentkezni lehet:

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

A Jövő KISZÁMÍTHATATLAN,
DE BIZTOSÍTHATÓ!

Tanácsadás lakásbiztositás, minöségi
egészség és életbiztositások megkötéséhez,

anyagi biztonság megteremtéséhez.
Mindenfajta biztosftás kötése

a lehető legkedvezőbb feltételekkel,
az Ön igényeihez mérten!

Tajekoztatást adok legújabb, legkorszerübb
AB-AEGON biztositási termékekröl

az On otthonában is!

Hivjon bizalommal!
Ösztől hétfönkéntl5-17óráiga

pilisborosjenői polgármesteri hivatalban.
Süveges Lászlóné

AB-AEGON területi képviselő.
Tel: 336-856

Rtf: 06-20-9-33-56-73
Gondolja át, mennyire érd

magát bistonságban!
Ne feledje! Biztosftás = biztonság!

Alapitotta: az Önkormányzat Képvisel ő Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgánnester
Felelös szerkesztő: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztőség cime: 2097 Pilisborosjen ő Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt. Pilisborosjenö

Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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Önkormányzati Választások 2002. október 20.

Tájékoztatom Pilisborosjenő te-
lepülés lakosságát, hogy

-'a Magyar Köztársaság Elnöke
az önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános válasz-
tását,
- Helyi Választási Bizottság pe-

dig kitűzte a német kisebbségi ön-
kormányzati képviselők választását

2002. október 20. napjára.

Községünk a 10 000 lakosnál ke-
vesebb lélekszámú településekhez
tartozik, így kislistás választási
rendszer szerint történik a válasz-
tás.

A Hírmondó újság jelen külön-
számában teszem közzé a Helyi Vá-
lasztási Bizottság döntését a jelöl-
tek nyilvántartásba vételéről.

A polgármestert a települések
választópolgárai közvetlenül vá-
lasztják. A HVB döntése szerint
hárman indulhatnak polgármester
jelöltként. Miután településünk la-
kosságszáma meghaladja a 3000
főt, ezért polgármester csak főál-
lásbanJáthatja el ezt a feladatot. A
választás napján leadott érvényes
szavazatok alapján polgármester az
a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

A képviselőket a település vá-
lasztópolgárai szintén közvetlenül
választják. A 10 000 vagy ennélke-
vesebb lakosú település - kislistás
választási rendszerben - egy válasz-
tókerületet alkot, amelyben a kép-
viselők száma 5000 lakosig 11 fő, te-
hát a választás napján a leadott ér-
vényes szavazatok alapján képviselő
azok a jelöltek lesznek, akik a meg-

választható képviselők száma sze-
rint a legtöbb szavazatot kapták.

Felhívom a fígyelmet, hogy a sza-
vazólapon aki 11 főnél több jelöltet
jelöl meg, annak szavazata érvény-
telen!

Aki 11 főnél kevesebb jelöltet je-
löl meg a szavazólapon, annak sza-
vazata még érvényes!

Szavazategyenlőség esetén sorso-
lással kell megállapítani, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért je-
löltek közül melyik szerez mandá-
tumot, a sorsolást a Helyi Választá-
si Bizottság végzi.

A Helyi Választási Bizottság
döntése alapján 32 jelölt indul a
képviselői helyekért.

A német kisebbségi önkormány-
zat esetén a Helyi Választási Bizott-
ság 7 jelöltek vett nyilvántartásba.
A helyi kisebbségi önkormányzati
választás egyfordulós, a választás-
ban rész vehetnek a településen
mindazok, akik a települési önkor-
mányzati képviselő-választásra jo-
gosultak.

Helyi kisebbségi önkormányzati
képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik a legtöbb szavazatot kapták.
Azonos szavazatszámot elért jelöl-
tek sorsolás alapján kapnak mandá-
tumot.

Felhívom tehát a fígyelmet, hogy
a településen választójoggal rendel-
kező polgárok egy főt választhatnak
meg polgármesternek, 11 főt képvi-
selőnek és 5 főt német kisebbségi
önkormányzati képviselőnek.

A képviselő-testület száma így 11
fő lesz + egy fő a polgármester. A
képviselő-testületi üléseken a né-
met kisebbségi önkormányzat elnö-

ke állandó meghívottként vesz részt
az önkormányzati munkában.

A választás napján három szava-
zókör működik:

I. szavazókör:

Pilisborosjenő, Fő út 16.
II. szavazókör
Püisborosjenő, Fő út 16.
III. szavazókör:

Pilisborosjenő, Téglagyár cím
alatt.

A választás reggel 6.00 órától -19.00
óráig tart!

A szavazókörökben működő Sza-
vazatszámláló Bizottság tagjai hiva-
talos személynek minősülnek, és sa-
ját hatáskörben a nap közben elő-
forduló események ügyében dönte-
nek.

A Helyi Választási Bizottság a
választás napján soron kívül dönt a
nap közben felmerült események
ügyében, a választás befejezésével
megállapítja a választási eredmé-
nyeket.

A Helyi Választási Iroda (jegyző
vezetésével) a szavazás előtt ügyele-
tet tart, szavazás napján minden fel-
merült ügyben tájékoztatást ad, a
választópolgárok rendelkezésére
áll, segíti a bizottságok munkáját.

A polgármesteri hivatal dolgozói
készséggel állnak minden érdeklő-
dő rendelkezésére.

Pilisborosjenő,
2002. szeptember 28.

Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes
jegyző



A Helyi Választási Bizottság
(3 foből: 3 igen szavazattal) az alábbi

53/2002. (IX. 27.) sz. HVB határozatot hozza:

A HVB a polgármester jelölteket a választási eljárásról
szóló 1997. évi C törvény 110 § (2) bekezdése alapján az alábbiak
szerint javasolja a szavazólapon feltüntetni:

Polgármester jelöltek

1. Kara Árpád Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
2. Küller János Független jelölt
3. Marton Ferenc Független jelölt

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 55 § és 56. §. ren-
delkezései alapján.

A Helyi Választási Bizottság (3 foből: 3 igen
szavazattal) az alábbi

54/2002. (IX. 27.) sz. HVB határozatot hozza:

A HVB az önkormányzati képviselő jelölteket a választási el-
járásról szóló 1997. évi C törvény 110 § (2) bekezdése alapján az
alábbiak szerint javasolja a szavazólapon feltüntetni:

Önkormányzati Képviselő jelöltek

E határozat ellen az 1997. évi C. törvény 77-81. §-ai alap-
ján a Terűleti Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Választá-
si Bizottsághoz benyújtott kifogással lehet élni úgy, hogy az legké-
sőbb a döntés meghozatalától számított 3 napon belül megérkez-
zen.

1. BánfíGábomé

2. CzihlárEmil

3. DérAndrás

4. FarkasLászló Dr.

5. Fiáklstván Dr.

6. Galambos Ferenc

7. Heves László

8. KádiJózsef

9. KaraArpád
10. Keresztessy Péter
11. Kovács Györgyné
12. Kövesiné Halász Piroska

IS. KüllerJános
14. Léderer Tamás

15. Makkainé Szabó Andrea

16. Marosi László

17. Marton Ferenc

Független jelölt
MSZP
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Független jelölt
Független jelölt
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Független jelölt

A Helyi Választási Bizottság (3 foből: 3 igen
szavazattal) az alábbi

55/2002. (IX. 27. ) sz. HVB határozatot hozza:

A HVB a német kisebbségi önkormányzati képviselő jelöl-
teket a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 110 § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint javasolja a szavazólapon
feltüntetni:

Német Kisebbségi Onkormányzati jelöltek

1. Galambos Ferenc
2. Kiss Béla

3. Kozáry Vilmos
4. Mayer Róbert
5. Periinger Györgyi
6. Szegedi Ferenc

Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt

A jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozat indoko-
lását a bizottság mellőzi.

Pilisborosjenő, 2002. szeptember 27.

Dr. Herth Judit
A Helyi Választási Bizottság elnöke

18. Mayer Róbert
19. Mocsári József

20. Papp Akos
21. Papp László
22. Peltzer Ferenc
23. Poteczki Imréné

Csuhai Mária

24. Soltész András

25. Stankovics János

26. Szabó János

27. Szegedi Ferenc
28. Szimeth Mária

29. Varsányi Zsuzsa
30. Windisch László

31. Zelei István

32. Zsitnyányi Attila

Függetíen jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Fűggetlen jelölt
Független jelölt

Függetlenjelölt
Független jelölt

Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Függetien jelölt

Független jelölt
Független jelölt
Pilisborosjenői Községvédő Egyesület
Független jelölt
MSZP

Független jelölt

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 55 §. és 56. §. ren-
delkezései alapján.

E határozat ellen az 1997. évi C. törvény 77-81. §-ai alapján a
Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Választási Bi-
zottsághoz benyújtott kifogással lehet élni úgy, hogy az legkésőbb a
döntés meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen.

. Ajelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozat indokolását
a bizottság mellőzi.

Pilisborosjenő, 2002. szeptember 27.

Dr. Herth Judit
A Helyi Választási Bizottság elnöke

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 55 § és 56. §.
rendelkezései alapján.

E határozat ellen az 1997. évi C. törvény 77-81. §-ai alap-
ján a Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Vá-
lasztási Bizottsághoz benyújtott kifogással lehet élni úgy, hogy
az legkésőbb a döntés meghozatalától számított 3 napon belül
megérkezzen.

Ajelölt nyilvántartásba vételéröl szóló határozat indokolá-
sát a bizottság mellőzi.

Pilisborosjenő, 2002. szeptember 27.

Dr. Herth Judit

A Helyi Választási Bizottság elnöke

Mocsári József
Független képviselő-jelölt

Tisztelt Pilisborosjenői Választópolgárok!

Ha minden jól sikerült, akkor Onök a
fényképen Mocsári József képviselőjelöltet
látják. 1983 óta tanítom a Borosjenőn tanu-
lókat matematikára, fízikára és számítás-
technikára. 1985 óta lakom Pilisboros-

jenőn. Tanári diplomáimat az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen szereztem, a
mátematikát és fizikát nappali, a számítás-
technikát levelező tagozaton. Életem társa
jóban és rosszban Vetró Tünde szintén a
borosjenői iskolában tanár, jelenleg
GYED-en van alig egy hónapja született
második gyermekünkkel. 1994 és 1998 kö-
zött a kulturális bizottság külső (nem képvi-
selő) tagja voltam. 1998-tól a jogi, a pénz-
ügyi és a kulturális bizottságok munkájában
- 47 évemmel a legfiatalabb képviselőként -
veszek részt. A Borosjenői Hírmondó-ban
és az Ezüsthegyi Hírek-ben is olvashattak
nekem (is) címzett enyhe bírálatokat, így
joggal tarthatom magam független jelölt-
nek.

1990 óta a helyi döntésekjelentősen be-
folyásolhatják a közoktatás infrastrukturá-
lis és belső helyzetét. Ezek előkészítésénél
és meghozatalánál véleményem szerint ott
kell lennie legalább egy olyan személynek,
aki az adott terület helyi problémáit, sikere-
it és kudarcait, a központi (állami) koncep-
ciók Borosjenőre gyakorolt hatásait aprólé-
kosan, napi gyakorlatából adódóan ismeri.
Ennek a területnek - közoktatásnak - a fej-
lesztését, korszerűsítését szolgálták az el-
múlt négy év során az egyénileg, illetve a
kulturális bizottság támogatásával benyúj-
tott határozati javaslataim (életveszélyessé
vált tantermek pótlása, ebédlő). Kaptam
kritikákat is ezzel kapcsolatban, hogy "isko-
lai szemüvegen" keresztül nézem a boros-
jenői problémákat. Nem tagadom, ez így
van. Egyrészt ezek a kérdések mintegy 100
óvodást, 200 iskolást, több mint 30 közal-
kalmazottat érintenek. (Elnézést kedves
Szülők, hogy Önöket nem számolom bele a
közvetlen közoktatási szereplők közé.)
Másrészt mindenkin - nem csak a képvise-
lőkön - van valamilyen "szemüveg", legfel-
jebb nem vallja be. Aki "abszolút objektí-
ven" nézi a helyi problémákat, az nem itt la-
kik. Az meg ugye nem lehet képviselő - sze-
rencsére. A fejlesztési elképzelések tárgya-
lásánál - közmegbecsülést élvezo, komoly
támogatottságú személyek részéről - több-
ször is elhangzottak a "nekünk is ilyen volt"
"nekünk sem volt, mégis.. " és "én ide meg
oda jártam, és ott sem volt... " érvek. Ezeket
a hozzászólók nem viccnek szánták, a beru-
házások szükségtelenségét, elodázhatósá-
gát akarták kifejezni vele. Természetesen
nem tudtam egyetérteni ezekkel a vélemé-
nyekkel. (Ez a szemüveg egy része. ) Isme-
rem a gyakran és nem csak helyi szinten
hangoztatott, jól bevált, "nincs pénz" érvet.

Ha nem borosjenői kérdésről van szó, az el-
lenérvet is mindenki ismeri, de nem akarok
indulatokat kelteni és ez nem is az elmúlt
négy év problémája csak.

Maradt még tennivaló, átgondolni, új-
ragondolni való ezen a területen. Az iskola-
építés, bővítés kb. 1996-os koncepciója nem
számolt a belterületbe vonások hatásaival,
ennek elemzése ma is hiányzik. A községi
és iskolai szintu sportolási lehetőség megte-
remtése szintén rendezetlen, átgondolatlan
vagy rossz elképzelések, ad-hoc ötletek
szintjén kezelt kérdés. A mai igényekhez
képest is kicsi óvoda bővítéséről még csak
nem is tárgyaltak a bizottságok. Ugye nehéz
első olvasatra elhinni, hogy a polgármesteri
hivatal elhelyezése közoktatási kérdés. Pe-
dig az is. Gondoljanak csak arra, hogy az is-
kolában is és a községben is kötelező könyv-
tárat működtetni. Ezt a két kérdést akkor

lehet esetleg egyben jól megoldani, ha a Hi-
vatal és a Művelődési Ház egészségtelen
szimbiózisa megszűnik. Ugye hogy egy
szemüvegen át milyen sok felé lehet nézni?
Mindazonáltal bocsássák meg nekem, ha az
utak, és a "rajtuk járó lábak" minősége kö-
zül én az utóbbit tartsam fontosabbnak.

Végül bevallok valamit. Nem vagyok jó
képviselő. Számos, helyhiány miatt nem
részletezhető emberi hibám, gyengeségem
van. Ezeknek nagy részét Onök ismerik, egy
ekkora faluban ennyi idő után nem lehet el-
titkolni semmit. Amit meg mégis sikerült,
azt úgysem mondom meg. Több tucatnyi
"jó" jelölt közül választhatnak. Mégis azt hi-
szem, a sok "jó" közé kell legalább egy rossz
is. Higgyék el sokkal életszerűbb lesz.

Köszönöm mindazok megtisztelő bizal-
mát, akik jelölésemet támogatták.

Mocsári József
képvislőjelölt

7. Wippelhauser Jánosné . Független jelölt

Papp László
Független képviselőjelölt

1946-ban Budapesten születtem. A József Attila Gimnázium-
ban érettségiztem. TV muszerész, később híradásipari technikus
lettem. Az Orion-, majd az ITT Nokia szervizben dolgoztam és
mestervizsgat is tettem.

1979-ben házasság révén Pilisborosjenőre költöztem. Itt szüle-
tett és nőtt fel 3 gyermekünk, két lányom és egy fiam.

Eletem itt töltött 23 éve során aktívan részt vettem a helyi köz-
életben. Igyekeztem falunk környezeti értékeit megőrizni és felhív-
ni azokra a figyelmet.

Uröm és Pilisborosjenő különválása idején a Faluvédő Kör és a
Duna Kör tagja voltam. Akkoriban sikerrel harcoltunk a 400 kV-os
táwezeték megépítése ellen. Eredményesen harcoltunk a dr.

Zelma úr által képviselt "Paramount Pictures" amerikai fílmvállalat
2 x 99 éves bérleti terve ellen. Talán egy kicsit személyesen is hoz-
zájárultam akkori felszólalásommal a terv meghiúsulásához, amely
közel 200 évre megtiltotta volna a falu ingatlanjai, területei eladá-
sát, bérbeadását a filmvállalat belegyezése nélkűl.

En ma is az "általános rendezési terv" eredeti irányelveit vallom
magaménak, amely Koordinációs Egyeztető Bizottságának minden
ülésén részt vettem. A sorözatos tárgyalásokon az ott megjelentek,
egy kis lépésekben bővülő, emberközeli környezetet képzettek el, a
zsákfalu jelleget megtartva. Akkor szó sem volt a faluközponttól
több kilométerre fekvő Malom-dűlő belterületté nyilvánításáról,
amely a jövőben súlyos anyagi terheket fog még jelenteni a község-
nek. Az ott létrejövő területen ellátási kötelezettségek vonatkoznak
falunkra, (egészségügyi, oktatási, közigazgatási, infrasfrukturális,
amelyek még az "öreg faluban" sem tökéletesek. A faluhozjóval kö-
zelebb eső Uröm Borosjenő közötti területen érintett borosjenői
lakosok érdekei indokoltabbak az előbb említett területet tulajdon-
ló csoport érdekeinél. Véleményem szerint ennek ellátás lényege-
sen kisebb feladat a község számára.

Ezért, tartom szükségesnek, hogy a falu érdekében lényeges
változásokat hozó eseményeket közmeghallgatáson ismertetni kell
és ki kell kémi a lakosok véleményét. Lehetőséget kell adni rend-
szeres képviselői fogadóórákon arra, hogy a választópolgárok egyé-
ni észrevételeiket megtehessék.

Elsősorban környezetünk falusias jellegét megówa, de az inf-
rastruktúra fejlődését segítve szeretnék képviselőként tevékeny-
kedni, amennyiben Onök megtisztelnek bizalmukkal.

Csak a megfelelő számú jelölés birtokában tartottam etikusnak
- képviselőjelöltként - bemutatkozó soraimat megjelentetni.



isztelt olvasók!

Szeptemberi és októberi számainkban a képviselő-jelöltek többsége megjelentette bemutat-
kozó írásaít. Három képviselő-jelölt cikkeit - kérésükre - ezen különszámban tesszük közzé.

Az ötödik oldaltól az összes induló arcképét közöljük a választási bizottság által megadott
sorrendben.

(a szerk.)

nkormányzati választások október
-. SBOROSJEN

képviselo,-és polgármester-jelöltek

Marton Ferenc

Független polgármester és képviselő
jelölt.

Négyévenként lehetőség nyílik
mindannyiunk számára, hogy számba
vegyük az eddig történteket, és meg-
hallgassuk azokat, akik eddig irányítot-
ták szűkebb környezetünk életét.
Ugyanakkor meghallgathatjuk azokat
is, akik úgy gondolják, hogy jobban és
hatékonyabban tudják képviselni közös
érdekeinket.

Most, - mint négyévente mindig -
ígéretek, célkitűzések sokaságából vá-
logathatunk, községünk felvirágoztatá-
sa megújult lendülettel folytatódhat.
Ha elolvassák az 1998 októberében

megjelent választási bemutatkozáso-
kat, bizony tanulságos a most megje-
lentekkel egybevetni Öket. Az elmúlt
időszakra visszatekintve - és nem csak

négy évre visszamenőleg, hanem az
1990 óta eltelt időre gondolok - bizony
nem mondhatom el, hogy teljesültek
azok a dolgok, amelyeket én fontosnak
éreztem.

Szemléletváltozást szerettem volna,
mert szerintem ez mindennek az alap-
ja. Akkor, ha a mérhető dolgok világá-
ban, nem mindig azonos a mérce, baj
van. Nem vezet jóra, ha az elfogadott
elveket, az érvényes törvényeket elfo-
gult vélemények felülbírálják, hibás az
a gyakorlat, amikor az érvek helyett az
indulatok diktálnak. Elfogadhatatlan,
hogy a nem tetsző vélemény kimondó-
ját megfenyegetik. A szemléletváltozás

alapja annak elfogadása, hogy az, aki
nem azt gondolja, amit a másik, nem
feltétlenül gazember. Az érvelések tar-
talmazzanak tényeket, a döntések le-
gyenekjogszerűek, a vélemények kiala-
kítását olyan szintű tájékozódás és tájé-
koztatás előzze meg, amely minimális-
ra csökkenti a hibázás lehetőségét. Az
Önkormányzatban dúló viták felszíni
jelenségei Önökhöz is elértek, a dolgok
tárgyilagos megítélésére viszont keve-
seknek volt lehetősége. Fontos, hogy a
nyilvánosság a mi barátunk legyen,
mert ez szembesíthet hibáinkkal.

Ügy gondolom, hogy az elmúlt évek
során elért fejlődés, amely nemcsak
községünkben, hanem a régióban min-
denhol bekövetkezett, csak az egyének
áldozatvállalásávaljöhetett létre. A fej-
lesztések, a víz, a gáz, a telefon, a csa-
torna bevezetése, az iskolabővítés és a
közvilágítás korszerűsítése javította
életkörülményeinket, de közben hát-
térbe szorultak olyan értékek, melyek
szintén elengedhetetlen feltételei a jó
közérzetnek. A világunkban megjelenő
betelepedési szándék olyan erövel je-
lentkezik, hogy erről nem tudomást
venni felelőtlenség. Azonban megvaló-
sítani, csak úgy érdemes, ha azokat az
értékeket óvjuk és erósítjük, ami miatt
jó itt lakni. Az nem lehet, hogy több fát
vágunk ki, mint amennyit ültetünk, ak-
kor, amikor amúgy is bántóan kevés fa
szépíti környezetünket. Elég végigsé-
tálni a falu utcáin és látni fogják, hogy
annak érdekében, hogy ápolt tiszta és
szemet gyönyörködtető utcákat, tere-
ket lássunk, bizony van még tennivaló.
Számos, - Pilisborosjenőnél szegé-
nyebb - falu állapota bizonyítja, hogy
ez nem pusztán pénzkérdés.

Mindezek mellett, - mint mindenki-
nek, - nekem is vannak kedves terüle-
tek. Az első és legfontosabb számomra
a gyerekek és az idősek életkörülmé-
nyeinek javítása. Mindkét csoport se-
bezhető és kiszolgáltatott. Az idősek
képviselik a múltat, melyet tisztelek, a
gyerekek a jövőt, mely reményt ad. Mi
a körülöttünk létező világot az előbbi-
ektől kaptuk megőrzésre, és jogosítvá-

nyunk csupán arra van, hogy értékeket
létrehozva és megówa továbbadjuk
gyerekeinknek, unokáinknak.

Minden bizonnyal elfogult vagyok,
mert saját gyerekemnél napra-nap ta-
pasztalom azt a sok feladatot, amelyet
az esélyegyenlőség érdekében el kell
végezni. Hogy ez mennyire nehéz, arra
példa az Onkormányzat által kisajátí-
tott iskolai számítógépek visszaszerzé-
se. Közel három évbe telt, mire az ál-
landó gáncsoskodás ellenére az Okta-
tási Minisztérium ismételten leszállí-
totta a modern oktatásra alkalmas szá-

mítógépeket és nyomtatót. Javaslom
megnézni az általános iskola számító-
géptermét, mely bíztató kezdet és lehe-
tőség a színvonalas tanuláshoz. Ezért
gondolom, hogy gyermekeink mindhá-
rom (az óvódás, az iskolás, és ifjúkor-
ban élő) korosztályának segítése a leg-
fontosabbak közül való.

Nem részletezem tovább, hiszen ha
elolvassák a különböző bemutatkozó
írásokat, számtalan feladat és tennivaló
körvonalazódik bennük, és a megoldás-
ra is ugyanennyiféle javaslat vetődik
fel. Véleményem szerint most már nem
arról szól a történet, hogy fel kell ülni a
község "szekerére" és a bakon pattog-
tatni az ostort, hanem bizony ajó irány-
ba tolni kell, át a kátyúkon, hozzáértő-
en és önfeláldozással.

Ismételten kérem tehát támogatásu-
kat polgármesterjelöltként és képvise-
lőként egyaránt. Megköszönöm mind-
azok támogatását, akik eddig megtisz-
teltek bizalmukkal és kérem azokat,
akik döntésükben bizonytalanok, a va-
lós tények ismeretében előlegezzenek
bizalmat. Az elvekhez és a helyesnek
tartott célhoz, akkor is ragaszkodni fo-
gok, amikor a tárgyszerű vitát és érve-
ket az indulatok helyettesítik. Esetle-
ges kérdéseikre, mint eddig, ezután is
szívesen válaszolok. Döntésük újabb
négy évre határozza meg életünket,
ezért kérem, jöjjenek el szavazni.

Köszönöm figyelmüket:

Marton Ferenc

Templom u. 12. 336-239

Bánfi Gáborné Czihlár Emil Dér András Farkas László Dr.

Fiák István Dr. Galambos Ferenc Heves László Kádi József

Kara Arpád Keresztessy Péter Kovács Györgyné Kövesiné Halász Piroska

Küller János Léderer Tamás Makkainé Szabó Andrea Marosi László
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9. évfol am 10. szám 2002. október

cm sz va ö szívve

Tisztelt Pilisboros'enői ol árok!
Tisztelt Ü feleim!

Kedves Barátaim Jó Ismerőseim!

Immáron 12 évi közszolgálatom befejezéséhez közeledem, Ez az alkalom felbátorít arra, hogy mindenkitől tisztelettel ésjó
sziwel, mint köz-szolga elbúcsúzzam. Munkám e 12 év alatt soha nem volt könnyü. Sok száz álmatlan éjszaka és szorongással
teli munkanap és ünnep van mögöttem. Munkámat csapatmunkával a mindenkori képviselőtestülettel egyezségben és együttmükö-
désben igyekeztem ellátni, mindig szeretett falum hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával, igyekeztem nem hatalmi szóval,
utasításokkal feladatomat ellátni. Nem mindenkor sikerült ezt az alapelvemet betartani. Voltak, akik ezt a munkastílust gyengeség-
nek feltételezve visszaéltek az űgy kárára. Nem kárhoztatom ezért Oket. Szerencsére az élet többnyire engem igazolt. Azt is tudo-
másul veszem, hogy a pillanatnyi érdekeket és a távlati célok helyességét nehézközös nevezöre hozni.

Tisztelt Címzettek!

Nagyon sok dologban, sokszor nagyon kemény elhatározással kellett döntenem. A mai napig elért eredményeket örömmel
és megnyugvással fogadom. Legyen szó a szilárd hulladék kezelésének űgye vagy az Általános Iskola bövítésének kérdése, a
hangszeres zeneoktatás községünkben történö meghonosítása vagy a sok-sok egyéb változásról. Az ivóvíz ellátás stabilizálása, a
szennyvíz kezelése az állami és falunk neves napjainak megünneplése, a kálvária megújítása, stb.

Ehhez a csak részben felelevenitett témák megvalósításához elengedhetetlen volt a testületi tagok többségének segitő, tá-
mogató közreműködése, a testűlet mellett működö bizottságok többségének hathatós döntés-előkészítő munkája. A civil szerveze-
tekjeleritős részének közreműködése, az intézmények többségének jóindulatú és sikeres munkája növelte a társadalmi béke meg-
őrzését falumban.

Az említetteken túl köszönöm a községgel kapcsolatot tartó és tartott vállalatok gazdasági szervezetek többségének segítö,
és kölcsönös érdekeken nyugvó együttműködését.

Ezúton kérek mindenkitőleÍnézést, akik úgy érzik, hogy megbántottam Öket. Nem vezetett soha személyi indíttatású rossz
szándék. Ha a céljaim, amelyekre választópolgáraim jóvoltából megbízást kaptam ott elöfordult az ügy és a becsületességem elvé-
vel összeegyeztethetetlen állapot elleni kérlelhetetlen fellépésem.

Képviseleti választás elött áll a falu. Kivánom, hogy a falu érdekében buzgólkodni szándékozó polgártársakat válasszunk.
A megválasztott, szolgálni szándékozó új polgármestemek és a képviselöknek kívánok sok-sok türelmet, sikert és együttműködni
kívánó nem passziv közösséget.

Még egyszer kívánok mindenkinek ajövöbenjó egészséget és sikert.

Köszönöm türelmüket:

Szegedi Róbert
leköszönő polgármester

A tartalomfaél

MegÍvők, fcözérdetö iittemáeiók (2. old.)
ÖBkonnáiiyzati fenáeletek (3-9. oláal)
R.K. Bgytei hírefc(10. oldal)
Stáció avatás (II. oidat)
MöveÍŐdési MbEaaáeiők (1Z oláal)

^;'?^fe.. ;--

A tartaiomfatíl

&olaítóráRáuIások (13-14 oláal)
BzSoltéink az árvíznél (14. oldal)
h^asóiot(tet(15. oldat)
ényteg awánk vé&tmében (IS.oldal)
eiwiseÍŐ-ieIölttík (lő^O. oldal)



MegL ív

A Pilisborosjenön hagyományos idösek találkozóját
az évben is megrendezzük.

A helyi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottsága ezúttal is szeretettel meghívja a község

idös lakóit (60 évtől) az

Idősek Napja
rendezvényünkre.

A rendezvén idő ont'a: 2002. október 11-én

(péntek) 15°°óra
Hel színe: Pilisborosjenői Reichel JózsefMűvelö-

dési Ház és Könyvtár, Nagyterme
(Föútlő.)

Emlékezzünk, beszélgessünk,
legyünk együtt néhány

órán át!

Szegedi Róbert
polgármester

Szimeth Mária

Szoc. és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meg ívó

Pilisborqsjenö, Onkormányzata 50% ál-
lami céltámogatással és 50% önerővel meg-
kétszerezte a pilisborosjenői szennyvíztisztí-
tó telep napi tisztítási kapacitását, vagyis 300
m /napról 600 m /napra. A megnövelt tisztí-
tómű próbaüzemeltetése befejezéséhez köze-
ledik. A tervező (Biogeist Kft.) a kivitelező
(INNOTERV Rt. ) az üzemeltető (DMRV
Rt.) és a beruházó (Onkormányzat) az el-
készült bővített szennyvíztelep ünnepélyes
átadását és átvételét rendezi meg.

Ebből az alkalomból meghívunk minden
érdeklődőt az ünnepélyes eseményre, a
Pilisborosjenői szennyvíztisztító telepre:

2002. október 8-án 1000órára.

Szegedi Róbert
polgánnester

Önkormáiiyzaíi rendeletek, határozaíok

Tájékoztató

Pilisborosjenöi Önkormányzat képvise-
lötestülete a 88/2001. (XI. 29. ) számú KT ha-
tározatával kinyilvánította szándékát
Pilisborosjenő állami földmérési alaptérkép-
ének elkészítésére. A közbeszerzési eljárás és
egyéb ügyintézések befejeződtek. A község-
ben a munka elkezdődik a nyertes kivitelező
cég részéről még ez évben.

Kérem a Tisztelt pilisborosjenöi ingat-
lantulajdonosok segítő közreműködését ós
támogatását a munka folyamatos és pontos
elvégzéséhez.
A munkát megszervezi és irányítja: Nemzeti
Kataszteri Program KHT.

Köszönettel:

Szegedi Róbert

Postaláda!
Kutyaveszély!

Mindenki a saját érdekében úgy helyezze
el a postaládáját, hogy a postást a házörző

eb ne veszélyeztesse!
A tulajdonos felelőséggel tartozik a ku-

tyája által okozott károkért,
sérülésekért!

Bak Zoltán

közterület-felügyelö

TISZTELT PILISBOROSJENÖI LAKOSOK!
A FEHER KERESZT GYERMEKVEDŐ

ALAPÍTVÁNY
és a pilisborosjenői

Családsegítö és Gyermekjóléti Szolgálat

.helyettes szülői hálózat
acsaládi napközi ellátás
házi gyermekfelügyelet

szervezését kezdte meg községünkben.

Helyettes szülöi képzésre várjuk azokat a községünkben lakó gyermeksze-
rető családokat, akik szívesen gondoskodnának olyan gyermekekről, akik-
nek szülei kórházi tartózkodásuk, lakásproblémájuk, esetleg munkabeosz-
tásuk miatt egy rövid ideig nem tudják ellátni szülői feladatukat.
A helyettes szülői gondozás egy olyan gyermekjóléti szolgáltatás, amit az
önkormányzat megbízásából alapítványunk segítö családjai biztosítanak.
Továbbá várjuk azok jelentkezését, akik gyermekük számára igénybe sze-
retnék venni a helyettes szülői, családi napközi (gyermekek napközbeni
ellátása a gondozó otthonában) vagy a házi gyermekfelügyelet (a gyermek
saját otthonában nyújtott ellátás szolgáltatást.

Jelentkezés:
06-80-505006

(ingyenesen hívható)
FEHÉR KERESZT GYERMEKVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.
Tel: 352-8886, 06-20-9619359

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2097 Pilisborosjenö Fö u. 59. I. em.

Tel: 26-336-576
Hétfö: 9-14-ig, Csütörtök: 11-16-ig

Pilisborosjenő Önkormányzat
8/2002. (X. 05.) sz.

önkormányzati rendelete
Pilisborosjenő község területén az

egyes övezetek módosítására vonatko-
z6 feltételrendszer jóváhagyásáról.

Pilisborosjenő Község Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdése, valamint az épített kömyezet
alakításáról és védelméröl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 23. § (2) és 27. §
(3) bek., 28. § (1)-(2) bekezdés felhatal-
mazása alapján az alábbi rendeletet al-
kotja.

l.§
A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Pilisborosjenö
község közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet előírásai az egyes öveze-
tek megváltoztatásához szükséges önkor-
mányzati egyeztetések rendjét és feltét-
eleit szabályozzák.

2.§
Az előírások alkalmazása

(1) Az 1. § (l)bekezdésében meghatáro-
zott területen Pilisborosjenö község Sza-
bályozási Tervében rögzitett övezetek
megváltoztatására irányuló szándék ese-
tén az övezetek módosításához szüksé-
ges képviselő-testületi határozat elöké-
szítésénél e rendelet rendelkezései sze-

rint kell eljámi.
(2) E rendelete hatálybalépésével a Kép-
viselő-testület számára az övezetek meg-
változtatásának támogatása az intézmé-
nyi hozzájámlás és infrastrukturális fej-
lesztés vállalásával nem válik köteles-

ségszerüvé.

3.§
Az egyes övezetek módosításának elő-

készítése

(1) A Képviselő-testület elvi döntéséhez
a Műszatí-, Területfejlesztési és Köz-
üzemeltetési Bizottság, a Kömyezetvé-
delmi Bizottság, valamint a Jogi és Ügy-
rendi Bizottság az övezet módosítást vé-
leményező határozata alapján Képviselő-
testületi elöterjesztés készül.

4.§
A településrendezés költségeinek vál-

lalása

(1) Az övezet módosításához szükséges
hatástanulmány elökészítésének költsé-
gei, valamint az övezet módosításához

kapcsolódó szabályozási terv készítteté-
sének költségei az övezet módosítást ké-
rö felet terhelik.

5.§
Közmű- és út létesítésének költségvál-

lalása

(1) A telekalakítást megelőzö övezet mó-
dositás esetén áz építésügyi hatóság kö-
telezi a telekalakítás kezdeményezöjét az
utak- és közművek létesítésére, vagy
azok létesitésének költségviselésére. A
telek (felkek) kiszolgáló út céljára törté-
nő igénybevételénél a telekérték növeke-
dés lehetséges legnagyobb összegének
figyelembe vételével kell eljámi.
(2) Az övezetmódosítást jellemzöen
megelözö (meglévö) telekalakítás esetén
az érintett területen a közlekedés, köz-
müszolgáltatás (víz, gáz, csatoma, tüz,
víz, közvilágítás, elektromos ellátás) út,
park, zöldterület fejlesztés és kiépítés
költségeit (fedezetét) az övezet módosí-
tást kérönek kell biztositani.
(3) Az övezet módositás soran az Önkor-
mányzat tulajdonába kerülő közterületek
kialakítása csak téritésmentes átadással
történhet.
(4) Az Önkormányzat érdekében történö
közterület kialakítása esetén az 1997. évi
LXXVIII. tv. rendelkezései az irány-
adók.

6.§
Az övezet módosítás követelménye-
ként szükséges infrastrukturális fej-

lesztés

(1) Az övezet módosítással kapcsolato-
san felmerülö, a terület ellátását szolgáló
közművek, utak, teriiletek, közvilágítás,
vizelvezetés megvalósítása, az övezet
módosítást kérő feladata.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített fél a
területén történő beruházásokon túl, az
övezet módosítással összefüggésben a
kapcsolódó utak és közművek kapacitás
biztosítása - az övezet módosítását alátá-
masztó tanulmány alapján - az övezet
módositást kérö terhére történik.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzítettek
megvalósítása azokra vonatkozó elvi
építési engedély alapján lehetséges. A
benyújtandó infrastmkturálfs terveket
előzetesen egyeztetni kell az Önkor-
mányzattal és a 7. §-ban foglalt szerző-
dés csak akkor köthető meg, ha az illeté-
kes hatóság által engedélyezett tervek
tartalmazzák az Önkormányzat elözetes
jóváhagyását.
(4) A (3) bekezdésben lévö elvi építési
engedély(ek) része(i) a keretövezet mó-

dosítást kérö és az Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásnak.

7.§
A megállapodás szükséges tartalma

(1) Az Önkonnányzat és az átsorolást
kérö közötti együttmüködési megállapo-
dásban minimálisan szükséges rögziteni
a felek alábbi jogait és kötelezettségeit.
(2) Az Önkormányzat kötelezettsége,
hogy az övezet módosításhoz szükséges
hatástanulmányt a kérelmező általi elké-
szítése és az Önkomiányzathoz történő
benyújtását követő 30 napon belül a
Képviselö-testíilet elé döntésre elöter-
jeszti.
(3) Az átsorolást kérő kötelezettségei:
a./ Elkészítteti az övezet módosításhoz

szükséges hatástanulmányt és viseli an-
nak költségeit.
b./ Vállalja a telekalakítás, illetve a 4 §,
5 § és 6. §-ban rögzített költségeit, a
hatósági engedélyek beszerzését, és ezen
kötelezettségeinek teljesítésére az önkor-
mányzatnak a kötelezettségek teljesítésé-
nek mértékét fedezö biztosítékot nyújt.
c. / A képviselő-testület választása szerint
és döntése alapján:

/i/ Az átsorolás következtében létre-
jövö övezet által érintett és beépitésre
szánt ingatlanok területének nettó 10 %-
át közművesítetten átadja az önkormány-
zatnak;

/ii/ vagy annak forgalmi értékét
megfízeti az önkormányzatnak.
d) Az átsorolás következtében létrejövő
övezet által érintett és beépitésre nem
szánt ingatlanok területének nettó 10 %-
át kitevő területrész forgalmi értékét
megfizeti az önkormányzatnak.
e) Az átsorolás következtében létrejövő
övezet által érintett ingatlanok nettó 10
%-át kitevö területrész forgalmi értéké-
nek megállapitása az Önkormányzat által
megbízott ingatlanforgalmi értékbecslő
által készített értékbecslés alapján kerül
meghatározásra. Az ingatlanforgalmi
értékbecslés során felmerülö költségeket
a kérelmező köteles megtéríteni az ön-
kormányzatnak.
f) A Képviselő-testület döntése szerint a
7. § (3) bek. c) és d) pontok szerinti ösz-
szeget vagy ingatlant az övezet módosi-
tási kérelem 7. § (2) bek. szerinti előter-
jesztését megelőzően
- banki letétbe helyezi;
- érvényes (legalább 1 évre szóló) bank-
garanciáról szóló igazolást mutat be;
- hozzájáml a tartozás erejéig jelzálog-
jog, valamint azt biztosító elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyzésére a módo-
sítandó övezetben fekvő ingatlanán.



(4) A Képviselő-testület övezet módosí-
tást engedélyező határozata után az Ön-
kormányzat felveheti a letétbe helyezett
pénzt és érvényesítheti a bankgaranciát
vagy saját nevére írathatja az ingatlant.

(5) Az átsorolást kérő 7. § (3) bekezdés-
ben rögzített költségei jelzálog bejegy-
zés esetén 10 %-kal növekednek.

8§
Záró és értelmező rendelkezések

(1) Nettó terület: az utakkal csökkentett
terület.

(2) A rendelet 2002. október 05-én lép
hatályba. A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő Őnkormányzat
9/2002 (X. 05.) számú

önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2002. évi költségve-
téséről szóló 1/2002 (FV. 5.) számú ön-

kormányzati rendeletének
módosítására

Az Önkormányzat Képyiselö-testülete az
államháztartás működési rendjéröl szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII.
Törvény alapján, valamint az államház-
tartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XH. 30.) korm. rendelet alap-
ján a 2002. évi költségvetésröl az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre
és annak szerveire, a Polgánnesteri Hi-
vatal és az Önkormányzat intézményére
terjed ki.

2.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetés-
ében szereplő szakfeladatok az I. számú
melléklet szerinti felsorolásban külön-
külön cimet alkoüiak.

A költségvetés bevételei és tíadása

3.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények 2002. évi
költségvetését 692.994 e Ft bevétellel és
kiadással állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei
4.§

A 3. §-ban megállapított bevételi foösz-
szeg forrásonként a 2. számú melléklet-
ben megállapitottak szerint alakul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket for-
rásonként a 2/a számú melléklet tartal-
mazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételek közül
az intézmények szakfeladatonkénti bevé-
teleit az I. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai
6.§

A Képviselö-testulet a 2002. évi költség-
vetési kiadásokat címenként és kiemelt
előirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapítja meg.

7.§

Az önállóan gazdálkodó általános iskola
költségvetési támogatását a Képviselő-
testület havi 1/12 szerinti űtemezésb.en
biztosítja. Ettöl eltémi csak a testület
engedélyével lehet.

8.§

A Képviselö-testület a beruházási, felújí-
tási előirányzatok címenként és célon-
ként történő felosztását a 4. számú mel-
léklet szerint határozza meg.

9.§

A Képviselő-testület az önk&rmányzati
költségvetés terhére történő támogatá-
sok, pénzeszközök átadásának bemutatá-
sát alcímek szerint az 5. számú mellék
szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatáro-
zása

10. §

A köztisztviselök alapilletményét a Kép-
viselő-testület 33. 000, - Ft-ban állapítja
meg 2002. január 1. napjától.

11.§

Pilisborosjenő község Önkonnányzat a
köztisztviselők létszámát az ügyrendben
meghatározottak szerint állapítja meg, az
intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak létszámát az Alapító Okirat, illetve a
Szervezeti és Müködési Szabályzatban
meghatározottak szerint biztosítja.

Altalános tartalék
12. §

A Képviselő-testület az Önkomiányzat
általános tartalékát 36.756e Ft összegben
hagyjajóvá.

13. §

A rendelet 2002. október 05. napján lép
életbe. A rendelet kihirdetéséről ajegyző
gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö

Pilisborosjenő Önkormányzat
10/2002 (X. 05.) számú önkormányzati

RENDELETE
a háziorvosi körzetekről

Pilisborosjenő község Önkonnányzat az
egészségügyi közszolgáltatások nyújtá-
sáról, valamint az orvosi tevékenység
végzésének formáiról szóló 2001. évi
CVII. Tv. 25. § (7) bek., az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2.
§ (2) bek. pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján, fígyelemmel a helyi önkor-
mányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakra a Pilisborosjenö házior-
vosi körzetekről a következő rendeletet
alkotja.

l.§
E rendelet hatálya kiterjed a
Pilisborosjenö területén ellátási kötele-
zettseggel működő:

felnőtt háziorvosokra
házi gyermekorvosokra
gyemiek fogorvosokra
felnőtt fogorvosokra

2.§
A háziorvos önálló orvosi tevékenységet

akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve - csak sze-
mélyesen folytathat az Önkonnányzat
által meghatározott háziorvosi körzet-
ben, a működtetési jogot engedélyezö
határozatjogeröre emelkedésétől.

A müködtetési jog alapján önálló orvosi
tevékenység - törvényben meghatározott
kivétellel - csak e rendelet mellékleté-
ben meghatározott háziorvosi körzetek-
ben folytatható.

A felnött és gyermek háziorvosok tevé-
kenységüket Pilisborosjenő közigazgatá-
si határán belül látják el (külterületi terü-
letrészt is magában foglalva), valamint

Oröm nagyközség Önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetekben,
fígyelemmel az Allami Népegészségügyi
és' Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott
működési engedélyben foglaltata-a.

3.§
(1) A település gyermek és felnőtt lakos-
ságának fogászati alapellátását - szerző-
dés alapján - a Budapest III. kerületi
Egészségügyi Szolgálat (1035 Budapest,
Szél u. 23-25.) látja el körzeti bontás
nélkül.

4.§
Pilisborosjenő község Önkormányzat a
felnőtt és gyermek háziorvosi körzetet az
1-es számú mellékletben felsorolt utcák
által határolt területben (a település köz-
igazgatási területe) határozza meg.

5. § .
A rendelet 2002. október 15. napján lép
hatályba, kihirdetéséröl jegyzö gondos-
kodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyző

PUisborosjenő Önkormányzat
lí/2002 (X. 05.) számú

önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2002. évi költségve-
téséről szóló 1/2002 (FV. 5.) számu ön-
kormányzati rendeletének módosítá-

sara

Az Önkonnányzat Képviselö-testülete az
államháztartás müködési rendjéről szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII.
Törvény alapján, valamint az államház-
tartás működési rendjéröl szóló
217/1998. CXII. 30.) korm. rendelet alap-
ján a 2002. évi költségvetésröl az alábbi
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselö-testületre
és annak szerveire, a Polgármesteri Hi-
vatal és az Önkormányzat intézményére
terjed ki.

2.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetés-
ében szereplő szakfeladatok az I. számú
melléklet szerinti felsorolásban külön-
külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§

A Képviselö-testület a Polgámiesteri
Hivatal és az intézmények 2002. évi
költségvetését 693. 135 e Ft bevétellel és
kiadással állapitja meg.

Az Önkormányzat bevételei

4.§
A 3. §-ban megállapított bevételi íoösz-
szeg forrásonként a 2. számú melléklet-
ben megállapítottak szennt alakul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket for-
rásonként a 2/a számú melléklet tartal-
mazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételek közül
az intézmények szakfeladatonkénti bevé-
teleit az I. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület a 2002. évi költség-
vetési kiadásokat címenként és kiemelt

elöirányzatonként a 3. számú melléklet
szerint állapitja meg.

7.§

Az önállóan gazdálkodó általános iskola
költségvetési támogatását a Képviselö-
testület havi 1/12 szerinti ütemezésben
biztosítja. Ettől eltémi csak a testület
engedélyével lehet.

8.§
A Képviselö-testület a beruházási, felújí-
tási elöirányzatok címenként és célon-
ként történö felosztását a 4. számú mel-

léklet szerint határozza meg.

9.§

A Képviselö-testület az önkormányzati
költségvetés terhére történő támogatá-
sok, pénzeszközök átadásának bemutatá-
sát alcímek szerint az 5. számú mellék

szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatáro-
zasa

10. §

A köztisztviselők alapilletményét a Kép-
viselő-testület 33. 000, - Ft-ban állapitja
meg 2002. január 1. napjától.

11. §

Pilisborosjenő község Önkonnányzat a
köztisztviselők létszámát az ügyrendben
meghatározottak szerint állapítja meg, az
intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak létszámát az Alapító Okirat, illetve a
Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint biztositja.

Általános tartalék

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat
általános tartalékát 36. 865e Ft összegben
hagyjajóvá.

13. §

A rendelet 2002. október 05. napján lép
életbe. A rendelet kihirdetéséröl ajegyző
gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
Jegyzö

Püisborosjenő Község Önkormányzat
12/2002. /X. 05., számú

önkormányzati
RENDELETE

a Pilisborosjenő község területén az
egyes övezetek módosítására vonatko-
zó feltételrendszer jóváhagyásáról szó-

ló helyi rendelet módosításáról

Pilisborosjenö Község Onkormányzat
Képviselö-testülete helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdése, valamint az épitett kör-
nyezet alakitásáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 28. § felha-
talmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

§

A Pilisborosjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete a Pilisborosjenő köz-
ség területén az egyes övezetek módosí-
tására vonatkozó feltételrendszerjóváha-
gyásáról szóló helyi rendeletet hatályon
kívül helyezi.

§

A rendelet 2002. október 05. napján lép
hatályba, a rendelet kihirdetéséről a
jegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert
polgármester

Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
jegyzö



Jesvzőkön -kivonat

Mely készült Pilisborosjenő Önkor-
mányzat

Képviselő-testületének
2002. szeptember 12-én megtartott

testületi ülésröl

108/2002. 12. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (9 föből: 7 igen, 1
tartózkodás, 1 nem szavazattal) az alábbi
határozatot fogadja el a PUisborosjenő
Kozség területén a külterületi ingatla-
nok belteruletbe vonásának, építési
ovezetbe sorolásának feltételeiről és
eljárásáról:

Pilisborosjenő Község 4/2002 (TV.15.)
önkormányzati rendeletével megállapí-
tott Helyi Építési Szabályzata végrehaj-
tása érdekében a Képviselő Testűlet az
alábbi határozatot hozza:

A határozat alkalmazhatósága

1.
E határozatot a külterületi ingatlanok
belterületbe vonása, vagy rendeltetésé-
nek megváltoztatása folytán építési öve-
zetbe sorolása esetén kell alkalmazni

(továbbiakban: belterületbe vonás).

A belterületbe vonás kezdeményezése,
a szükséges dokumentumok

1.
Belterületbe vonást az ingatlan tulajdo-
nosa, vagy a tulajdonos meghatalmazott-
ja irásbeli kérelemmel kezdeményezhet.
A kérelemhez csatolni kell a tulajdoni
lapo(ka)t és a hivatalos helyszínraj-
zo(ka)t

2.
A kérelem alapján a Képviselő Testület
60 napon belül előzetes határozatot hoz,
amelyben dönt a belterületbe vonás lehe-
tőségéröl, és annak feltételeiről. Az elő-
zetes határozat a Képviselő Testületet a
belterületbe vonásra nem kötelezi, az
eljáras további szakaszában az előzetes
határozatban nem szereplő feltételek is
elöírhatók.

3.
A kérelmezöt a Képviselő Testület ülése
után 8 napon belül tájékoztatni kell a
belterületbe vonás feltételeiről, vagy a
kérelem elutasításáról. Ha a kérelmet

nem utasítja el a Képviselö Testölet, a
kérelmezőnek tájékoztatásul a jelen ha-
tározatot tajékoztatásul meg kell küldeni.

4.
Ha Pilisborosjenő Szabályozási Tervé-

ben a belterületbe vonni kért ingatlanok
a belterületi határon belűl vannak a ké-
relmezőtől az alábbi dokumentumokat
kell bekémi:
Eljárás folytatása iranti kérelmet
A tulajdonosok ügyvéd által ellenjegy-
zett teljes bizonyító erejű magánokirati,
vagy közjegyző által készített közokirat-
ba foglalt szándéknyilatkozatát a belte-
rületbe vonásról, valamint arról, hogy
belterületbe vonás esetén az 1. sz. mel-
léklet szerint (A közmű értelmezése) a
közút, közmű és egyéb kötelezöen bizto-
sítandó közterületek (park, kötelező
zöldfelület) területének Önkormányzati
tulajdonba adásáért térítésre nem tart
igényt, a közmüvek megvalósításához
szükséges szolgalmakat térítési igény
nélkül biztosítja a szolgáltatók részére
Megvalósíthatósági és hatástanulmányt,
amely tartalmazza a szükséges műszaki
(rajz) mellékleteket, telekalakitási és épí-
tési övezetbe sorolási elképzeléseket is
Az Önkormányzat és a Kérelmező (tu-
lajdonos/ok/) közti szerződéstervezetet
Egyéb, az építési hatóság, vagy az ingat-
lan jellegétöl függöen szükséges speciá-
lis szakhatósági elvi állásfoglalást tartal-
mazó, és más dokumentumokat
A Képviselő Testület elvi határozatában
elöírt feltételek teljesítésének vállalására
tett ügyvéd által ellenjegyzett vagy köz-
okiratba foglalt nyilatkozatot
Ha a tulajdonosok nem személyesen jár-
nak el, akkor a teljes körü nyilatkozatté-
telre és szerzödéskötésre is kiterjedő ha-
tályú ügyvéd által ellenjegyzett, megha-
talmazásukat a Kérelmező, meghatalma-
zott részére
A kérelmen le kell róni az illetékekről
szóló törvényben előírt illetéket.

5.
Ha a belterületbe vonási kérelem olyan
ingatlan(ok)ra vonatkozik, amely(ek) a
Szabályozási terven feltüntetett belterü-
leti határon kívül esik(nek), akkor a ké-
relmezőnek a 4. pontban feltűntetetteken
kívül az alábbi dokumentumokat is csa-
tolni kell:
Nyilatkozatot arról, hogy a külön megál-
Iqiodás szerint készítendő szabályozási
terv költségeit a Kérelmező elölegezi, és
viseli

Nyilatkozatot, hogy ha szűkséges a tele-
pülésszerkezeti terv módosítása, annak
költségeit a Kérelmező elölegezi, és vi-
seli

Nyilatkozatot annak tudomásul vételé-
röl, hogy a településszerkezeti terv mó-
dosítása, valamint a szabályozási terv
elfogadása a Képviselő testület hatáskö-
rébe tartozik, ezek elutasitása esetén a
tervkészítés költségeit nem követeli az
Önkormányzattól, ha pedig módosítás
szükséges, annak költségeit viseli és
megelőlegezi.

6.
A Képviselő Testület előzetes határozata
a kiadásától számitott egy évig marad
hatályban, ha a 4. / pont szerinti doku-
mentumok ezen időpontig nem kerulnek
benyújtásra, és a kérelmező nem kért a
Polgármestertől határidő hosszabbitást.
Nem adható határidő hosszabbítás két év
eltelte után.

A belterületbe vonás feltételei

1.
Az 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (1) bek.
úgy rendelkezik, hogy , yA helyi épitési
szabályzatban, illetőleg a szabályozási
tervben a területre előírt kiszolgáló uta-
kat és a közműveket az újonnan beépí-
tésre szánt, illetve rehabilitációra jelölt
területeken legkésöbb a7 általuk kiszol-
gált építmények használatbavételéig meg
kell valósitani. E kötelezettség teljesíté-
se, ha jogszabály, vagy megállapodás
arra mást nem kötelez, a települési ....
önkormányzat feladata. Ezen rendelke-
zésre is tekintettel a belterületbe vonás
részletes feltételeit a Kérelmező és az
Önkonnányzat közti megállapodásban
kell meghatározni. A megállapodás meg-
kötésénél fígyelembe kell venni, hogy az
Önkormányzat meg nem térülő anyagi
terhet nem vállalhat, az Önkormányzatot
jogszabály alapján terhelö kötelezettsé-
gek teljesítését, vagy azok teljes fínan-
szírozását a Kérelmezőnek át kell vállal-
ma.

2.
A Kérelmező a külön szerződésben meg-
határozott mértékü térítést vállal, amit
pénzben, vagy a belterületbe vonandó
ingatlan meghatározott részének önkor-
mányzati tulajdonba adásával és össz-
közmű (Id. 1. számú melléklet) ellátással
teljesit. Ha a teljesítés ingatlannal törté-
nik, annak általános mértéke a belterü-
letbe vont ingatlanokon kialakult kérel-
mező által közművesítendö építési tel-
kek 10 %-a. Ha külterületi ingatlan épi-
tési övezetbe sorolása történik, akkor az
övezetbe sorolt ingatlan 10 %~a. A térí-
tés mértékének meghatározásánál fígye-
lembe kell venni, hogy az ingatlan tulaj-
donosát(it) milyen közmű létesítési köte-
lezettségek és egyéb kötelezettségek ter-
helik. Ennek íüggvényében iehet alacso-
nyabban, vagy magasabban meghatároz-
ni a térítés mértékét.

3.
A Kérelmezővel kötendő szerződésben

rögzíteni kell, hogy a belterűletbe vont
ingatlanra csak elvi építési engedély
adható ki. Végleges építési engedélyt
mindaddig nem ad ki az építési ható-
ság, amíg az ingatlanok - ideértve az
Önkormányzat tulajdonába adottakat
is - közmuvesítése be nem fejeződik,

és a kiszolgáló közutak el nem készül-
nek.

Eljárás

1.
A II. fejezetben irott eljárás folytatása
iránti kérelem és dokumentumok be-

nyújtását követően a Képviselő Testület
ideiglenes bizottságot alakít, a bizottság
tagjait a képviselő testület tagjai közül
kell kijelölni. A bizottság ülésein részt
vesz a polgármester és a jegyző. Az ide-
iglenes bizottság a Kérelmezővel tárgya-
lásokat folytat és előkészíti a Kérelmező
és az Önkormányzat közti szerződést. A
tárgyalásokat legkésöbb 60 nap alatt, ha
Szabályozási terv készül, annak elfoga-
dásától számított 8 napon belül kell le-
zámi,

2.

Az ideiglenes bizottság szükség szerint
müszaki és jogi tanácsadót vehet igény-
be.

3.

Az előkészítő tárgyalások lezárását kö-
vető 15 napon belül a Képviselö Testület
a belterületbe vonásról határozatot hoz.

4.
A Képviselő Testület határozata alapján
a Kérelmező és az Önkonnányzat közti
szerződés aláírasára a Polgármestert kell
felhatalmazni. A szerződést ügyvéd által
ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

5.
A határozatot a földhivatalnak 8 napon
belül meg kell küldeni, bejegyzési kére-
lemmel.

Garanciák

1.
A Kérelmező és az Önkormányzat közti
szerződésben a közművesítés és közút
létesités, valamint egyéb kötelezettségek
teljesitésére garanciák írhatók elő. A ga-
ranciák az alábbiak lehetnek:

A III. fejezet 3. pontja szerinti építési
engedély kiadásának megtagadása a ki-
szolgáló közutak és a közművek létesíté-
sének befejezéséig,
Közmüvesítési kötelezettség ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése,
Egyéb a felek által elfogadott garancia.

Muvelési ágból tóvonás, telekalakítás,
építési engedély

1.
Az Önkormányzat a művelési ágból ki-
vonáshoz szükséges nyilatkozatot a Ké-
relmező által előterjesztett kérelem alap-
ján kiadja.

2.
A kérelemmel érintett területekre elvi
építési engedélyt az erre előterjesztett
kérelem alapján az építési hatóság adja
ki, ha annak törvényes feltételei meg-
vannak. Az elvi engedélyben is feltétel-
ként rögzíteni kell, hogy építési enge-

dély kiadására csak a kiszolgáló közutak
és a közmüvek teljes megvalósítását kö-
vetően kerülhet sor. A kérelemmel érin-
tett területekre végleges építési engedély
csak akkor adható ki, ha a Kérelmezővel
kötött megállapodásban rögzített kötele-
zettségeit a Kérelmező maradéktalanul
teljesítette.

Telekadó-mentesség

Az Önkonnányzat az e szerződéssel
érintett építési telkek mindenkori tulaj-
donosai javára telekadó-mentességet biz-
tosit a helyi adórendeletben szabályozott
módon mindaddig, amíg az építési telek
beépítése meg nem történik, illetve a
használatba vételi engedély jogerőssé
nem válik, de maximum 4 évig.

Egyebek

1.

A határozat a meghozatala napján lép
hatályba, folyamatban lévő ügyekben
csak annyiban alkalmazható, amennyi-
ben az eljárás még nem kezdődött el,
avagy alkalmazása a Kérelmezőre ked-
vezőbb.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: folyamatos

Mellékletek a Hivatalban megtekinthe-
tők!

Je zőkönvv-kivonat

mely készült Pilisborosjenö Önkormányzat
Képviselö- testűletének

2002. július 18-ánmegtartott
testületi űléséröl

78/2002. 11. 18. sz. KT határozat

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8
foből: 8 igen szavazattal) az 59/2002. (V. 30. ) számú KT ha-
tározatát visszavonja és az alábbi határozatot fogadja el:

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-
testülete (10 föböl: 7 igen, 3 tartózkodás szavazattal) élve a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16.
§ (Í) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 7. §
(2) (3) bekezdés értelmében a 9. § (2) bekezdés alapján az
előterjesztés mellékletét képezö TERVEZÉSI SZERZÖDÉS
(2002. január 8. ), ORIENTÁCIÓS BESZÁMOLÓ (2001.
március), a FEJLESZTÉS FORGATÓKÖNYVEI ÖTÖS
SZÁMÚ VÁLTOZAT, SZABÁLYOZÁSI TERVJAVAS-
LAT -HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET (2002.
február) dokumentációkat áttekintve, az azokban foglaltakat a
föépítészi véleményezés alapján történt szakmai egyeztetés
jegyzőkönyvében rögzítettek szerint tudomásul veszi és dönt
a 014 hrsz. -ú és 02/2 hrsz. -ú közutak között elhelyezkedö

013/1, 013/3-29, 01 hrsz.-ú terület fejlesztésének szükségessé-
géről és a hatályos településszerkezeti terv, szabályozási terv,
helyi építési szabályzat módositásáról.

A rendezés alá vont terület fejlesztésének általános célja:
a településmag területén igényként jelentkezö falusias lakóte-
rület és kereskedelmi-szolgáltató terület elhelyezésének bizto-
sítása. várható hatása: a nem müvelt mezőgazdasági terület
méltó hasznosítása révén a helyben lakó és beköltöző magán-
személyek és vállalkozások igényének teljesítésével, azok és
az önkormányzat bevételeinek gyarapodása és a bevételek
közcélú hatékony hasznositása.

A képviselő-testület felkéri az érintett helyrajzi számú
ingatlanok tulajdonosait, hogy az önkormányzat számára fel-
ajánlott területekre vonatkozóan altematív megoldást is adja-
nak.

Felelös: Polgármester, föépítész
Határidő: folyamatos

k. m. f.

Szegedi Róbert s. k.
polgármester

Dr .Hegedűsné Schmidt Agnes s. k.
jegyző
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A Római Katolikus Egyházközség 2092. okíóber havl feírei

Imaszándék: Hogy a misszionárius papok, szerzete-
sek és világiak bátran hirdessék Krisztus, szegények
iránti szeretetét.

06. Évközi 27. Vasárnap

Rózsák.

A legenda meséli, hogy ainikor Szüz MáriaSzent
Erzsébet látogatására ment, angyalok kisérték, és
virágokkal hintették tele az utat. Amikor a művész
ezt ecsetével vászonra vitte, Szüz Mária mögé egy
alázatos szerzetest festett, aki gondosan szedegeti
Szüz Mána nyomdokában az angyaloktól elhullatott
virágokat. Október hónapban legyünk mi is ilyen
"virágszedö szerzetesek. " A Szüzanya minden bi-
zonnyal átveszi tőlünk a rózsafüzérünkkel össze-
gyűjtött virágkoszorúnkat!

O8.-án Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Ma-
gyarország Föpáü'onája.

13.-án Évközi 28. Vasárnap

20.-án Evközi 29. Vasárnap

Ma ünnepélyes megemlékezés a pápáról.
Mit használ az embemek...

Jézus mondja: Mit használ az embemek, ha az egész
világot megszerzi is, de az életét elveszíti? /Mt
16,26,
Ez aztjelenti:
-Mit használ az anyának, ha lakását szépen berende-
zi, de annak lakóit elhanyagolja?
- Mit használ az apának, ha gazdagságot szerez csa-
ládjának, de- az irántuk való szeretetet elveszíti?
- Mit használ a fiúnak, ha tisztességet szerez szülei-
nek, de szívében nincs meg a szülöi tisztelet?

Körmenet

Mintegy félszázan vonultak
gyertyás körmenettel a Rozália
Kápolnához szeptember 9-én.
Peltzer Gézáné megemlékezése
után mindenki halottaira gondolt,
közös imával és énekkel. Köszön-

jük a Jótékonysági Bolt Szeretet-
szolgálatának a gyertyákat, remél-
jükjövőre még többen leszünk!

1
1
1
1

- Mit használ a leánynak , ha igyekszik , hogy szép
és bájos legyen, de tisztességével nem törődik?
- Mit használ a hivönek, ha teológiai tudása növek-
szik, hitében azonban hanyatlik?
- Mit használ az egyháznak, ha a templomtorony a
felhökig ér, de az istentiszteletre senki semjár?
- Mit használ az embemek, ha bibliai alapelvekkel
foglalkozik, de nem tiszteli, amit Jézus parancsolt ?
- Mit használ nekünk, ha az egész világ örömét és
barátságát megnyerjük, de a békességet és az
Urunkkal való közösséget elveszítjük?

/Johnson Gnanabaranarn/

27.-én Evközi 30 Vasárnap.

Sík Sándor: Hosszú élet

Most, hogy hetvenes éveimet töltöm,
Megérem, amit sose hittem,
Hogy hosszú életű lettem a foldön.
Hiszem az igét kopott bibliámnak:
Azért van ez,
Mert tiszteltem atyámat és anyámat.
A hosszú életet, Isten nevében, hát csak megértem,
De lesz-e benne köszönet?

De van-e benne érdem?

A hosszú életböl talán elég is lenne ennyi:
Aki szeret, annak akit szeret,

Szeretne már utána menni.

Meimi, de oda menni,

Ahová mennek mind, akik szeretnek .
Engedj meg egy-két esztendöt, Uram,
Az égi és a Földi szeretetnek..

Cy8ny8r<i c^asi, miMk csllUrok,
ralilarok. aiitali <s Mlétitmpik í>
mtodcn ami világftt

tedwanínytit!
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KÁLVÁRIA SZENTELÉS PILISBOROSJENŐN

Az ősök által felállitott Kálvária részint az idöjáras, de még in-
kább az emberi gonoszság miatt igen leromlott állapotba került.
Az Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat, de el-
sösorban Szimeth Géza kántor úr és Galambos Ferenc képvise-
/o úr szervezésének köszönhetően, a helyi lakosok anyagi rész-
vételével megújult a régi Kálvária.

Az áldozatos szervezés és munka, a felkért művész, Illyés And-
rás, áhitatos lélekkel végzett tevékenysége igen szép és szí-
vünknek kedves kálváriát teremtett.

Minden borosjenői polgámak köszönettel tartozunk, mégis név
szerint külön azoknak az egyéneknek, családoknak, csoportok-
nak, akik kiemelkedö anyagi hozzájárulást ajánlottak fel azért,
hogy ma a helyrehozott kálváriának örülhessünk:

Stáctó Felajánló család vagy közösség

I. László Imre családja

II. Nagy Gábor családja

III. Német Nemzetiségi Onkormányzat

IV. KüIIer János családja

V. Brunner Nándor és neje

VI. Szent Mónika imaközösség (17 fő)

VII. Szabó László és Metzler Viktor családja

VIII. Galambos Ferenc és BiUcs Ferenc családja

IX. Bősinger György és Gröschl György

X. Irgalmas Nővérek

XI. Gier család (17 fő)

XII. Mayer Róbert családja

XIII. Szegedi Róbert családja

XTV. Trunk Zsolt családja

A felsoroltakon kívül pénzbeni támogatást nyújtottak még: Bar-
na Józsefés neje, Kazár Csilla, Kruppa Elemémé, Küller János,
Miltz Ottó, Pbj. Községvédő Egyesület, Pbj. Önkonnányzat
képviselő testülete, Reider Róbert, id. Schieszl Ferenc, i^.
Schieszl Ferenc, Tompa Dezsőné, Verseci Mihály, Vinidinum
Polgári Kör.

Az igen elhanyagolt kömyezet megtisztítása nagy munka volt,
melyben segítően vettek részt:

Bihaly Márton, Borsos Ferenc, Brunner Nándor, Erdei László
és neje; Falticska József, Famady Károly, Fehér Gusztáv, Ga-
lambos Ferenc, Győző Csaba, Ilovay Gézáné, Janza Benedek,
Kazár József és neje, Keresztessy Péter, Komlós Tibor és az
önkéntes túzoltók, Kozári Vilmosné, Küller János, Lázár Ba-
lázs, Meggyesi János, Metzler Viktor, Papp József Szilárd,
Stampf József, Sturz Henrik, Szegedi Róbert és neje, Trank
Zsolt.

Jézus szenvedésének, kereszthalálának helye immár méltó kül-
sővel része falunknak. A Szentföldre kevesen jutnak el, de a
keresztutat bejárhatjuk itthon is!

Látogassunk el minél többen és minél gyakrabban! Az ima
kegyelmén túl, talán a többszöri jelenlét elriaszthatja a van-
dálokat, ne engedjük, hogy ismét tönkretegyék a Pilisboros-
jenői Kálváriát!
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Külfóldönjártunk... 2002 nyár

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Miklódy Márta
Festöművész

Kiállításának megtekintésére.

Megnyitó: október 13-án 18 óra

Megnyitja: Bereczkiné Szendrey Éva

.
AkiallÍtás 13-31-ighétköznap 10-18 óráig megtekinthető.

A Művelödési Ház állandó programjai folyamatosan működnek.
yárunJíminden érdeklödőt, új és régi látogatót.

Minden korosztály részére kínálunk a szabadidö haiznos'S~töÍtésére programot.
Kézműves Foglalkozások

2022-ben
A PILISBOROSJENŐI

REICHEL JÓZSEF MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

2002. 09.14., szombat/
Csuhéfonás, terménybábok, őszi képek,
2002. 10. 12. /szombat/
Üvegfestés, textilfestés, papírmasé
2002. 11.09/szombat/
Adventi koszorú, adventi naptár,
Márton napi lámpás
2002. 12. 14., szombat/
Asztalj dísz, ajándékok, csomagolópapírok
nyomdatechnikával.

Kézmííves szombat délelőtti játszóházak, be-
lépő dfj: 400 Ft

MINDENKIT SOK SZERETETTEL
VÁRUNK!

Meghívó

s
. r

sz'üáz

Reichel JózsefMüvelődési Ház
Pilisborosjenő, Fö út 16

Szeptember 28-án szombat 9-12-ig
Október 26-án szombat 9-12-ig
November 30-án szombat 9-12-ig
December 20-án szombat 9-12-ig
mindenkit szeretettel vámnk!

Belépő: 400 Ft

Szeretettel várjuk a község lakóitoktóber 23-án 18 órakor tartandó
'^mekezzwtk azene szárnyá" a múltra" koncertre a Reichel József
Muvelődési Ház és Könyvtár nagytermébe.

Rendkívüli októberi programok:
Október 5-én 15 óra Szüreti Mulatság és Bál báli belépö: 1000 Ft
Október 11 péntek 15 óra Idősek napja
október. l2~enszombat 9"12'ig Hagyo.má"yö"ö kézműves foglalkozás:

s, űvegfestés, papírmasé készítés; belépő 400 Ft
Október 13-án 18 óra

Miklódy Márta festöművész kiállításának megnvitóia.
Október 20-án VÁLASZTÁS!
Október 23-án 18 óra Emlékező koncert
Október 26-án szombat 6-12-ig Star warsi jatszóház

Szüreti ulatság okt. 5-én
Tervezett program:

15. ólrafelvonulás aPilisborosjenőiFö út-Ilona út. Budai útvonalon törté-
!llk'"a ÍTO manyokhoz. híven: &vós zenekar, ~majorettek, "Némuet'nle'n^T
tis,é8ÍDalkor' Magyar, Dalkör' Borosgazdák dalköre, néptáncosok7Ío^a--
Tk'eszekerek' SPOrtolok'tűzoltók' népviseletbe öltözö'ttp^gárok
A három buszmegállóban szőlö és borkóstolás.

16.30 óra Kulturális bemutatók- Borkuckó avató!
^?e!yi és a szomszédos községek amatör művészeti csoportjainak az elö-
Pilisvörösvári Ifjúsági Zenekar műsora
Rock and roll bemutató;Ír néptánc és steptánc bemutató
Kerekes néptánc együttes /helyi/
Német nemzetiségi Dalkör
Ürömi Öröm néptánc műhely
Magyar Dalkör
Bartók Együttes műsora
Kézilabdás lányok
Borosgazdák dalköre

20óraHa omán os svábbál
Zene: Pilischer Sramli; belépőjegy: 1000 Ft,

jegyrendelés: 336-377;536-057; emajl:reichel@axelero. hu;

A gyerekek nyári utazásainak sora már
június 16-án elkezdődött. Az idén újra
meghívást kaptunk testvériskolánktól a
steinheimi Hillerschule-tól. Az út szerve-
zését már febmárban elkezdtűk, hogy
összegyűjtsük a nem kis összeget az úti-
költségre. Nagyon sokan segítettek eb-
ben a gyűjtögetésben. A Német Kisebb-
ségi Önkormányzat 100. 000 forinttal, az
OMNINVEST Kereskedelmi Kft 50.000
forinttal, a MEDITOP Gyógyszeripari
Kft. 50. 000 forinttal, az Egyházközség
Szimeth Géza Ur közbenjárásával 50.000
forinttal valamint Madeleine Allenspach
Svájcból 30.000 forinttal támogatta utun-
kat.

Két pályázatot is elnyertünk; 100. 000
forintot kaptunk az Oktatási Minisztéri-
um Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Bi-
zottságától és 60.000 forintot a Magyar-
országi Németek Országos Önkormány-
zatától. Így a szülök anyagi terhei jelen-
tösen csökkentek.
Támogatásukat ezúton is szeretnénk
megköszönni, valamennyien nagy mér-
tékben hozzájárultak ahhoz, hogy to-
vábbépüljön a "barátság hídja" a két köz-
ség lakói között, amint ezt kedves ven-
déglátóink is megfogalmazták. Kérem,
olvassák el gyermekeink beszámolóit.

Vielen Dank Steinheim
Elufazni mindig izgalmas. Külföldre
utazni még izgalmasabb. De egy külföldi
családnál lakni egy hétig, igazán nagy
kihivás. Várakozással és izgalommal tel-
ve indultunk tehát buszunkkal, hogy az-
tán 12 óra utazás után megérkezzünk
Steinheimbe, és megismerjük vendéglá-
tóinkat. A rengeteg élményt elmondani
sok, ezért minden napból kiválasztok
néhányat:
Első nap az iskolát látogattuk meg, ami
modem felszereltségével, uszodájával,
sportpályájával lenyűgözött minket.
Másnap a polgármester úr tartott foga-
dást, ami nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra. F.eiejthetetlen élmény volt Ulm,
a világ íegmagasabb katedrálisával, piaci
forgatagával, barátságos lakóival, a dunai
hajózással. Megtekintettük a Charlotte-
Höhlét ámulatba ejtö cseppköveivel. Fel-
hőtlen szórakozás várt ránk a Tripsdrill
vidámparkban. A pajta-buliban a néme-
tek megismerkedhettek a magyar nép-
tánccal. Együtt mulattak velünk a ven-
déglátó szülök és gyerekek, a polgármes-
ter úr és a tanárok. Es arra gondoltunk,
hogyjövöre talán Pilisborosjenőn folyta-
tódhatna ez az értékes kapcsolat. AUF
WIEDERSEHEN!

Szentesi Kinga 8. 0.

2002. június 16-án (vasámap), több mint
10 órás utazás után megérkeztünk
Steinheimbe, ahol a családok már vártak
minket.
Hétfö: 9. 30-kor találkoztimk az iskola
előtt a többiekkel. A német gyerekek is
jöttek. Bemutatkoztunk egymásnak,
majd körbevezettek az iskolájukban. 12-
kor visszamentünk a családhoz ebédelni.
A délutáni program múzeumlátogatással
kezdödött és szabadfoglalkozással folyta-
tódott. Mi sétáltunk egyet a városban és
közben fagyiztunk.
Kedd: Ma reggel megnéztűnk egy filmet
Steinheimröl, aztán a polgármester úr
fogadott minket. Ebéd után egy barlang-
ba látogattunk el, ahol télen-nyáron 8 °C
fok van. De nekünk jól esett ez a kis hi-
deg a kinti meleghez képest. 5 órától újra
szabad foglalkozás volt, mi fagyiztimk és
közben találkoztunk pár barátunkkal.
Szerda: fél 9-kor volt a gyülekező, aztán
buszra szálltunk, és Ulmba mentünk.
Elöször a Münstert néztük meg, mely a
világ legmagasabb temploma. Megragad-
ta figyelmünket a sok szép szobor, a szí-
nes ablaküvegek, stb... A város egyéb
érdekességei után magunk gondoskod-
tunk az ebédröl. 1 órakor sétahajóztunk a
Dunán. A hajókirándulás után szabadon
járhattuk a várost. Mi bementünk pár
boltba, ahol jól bevásároltunk,
fagyiztunk, a McDonaldsban voltunk,
majd fél 5-kor hazaindultunk.
Csütörtök: Reggel Tripsdrillbe indultunk,
a vidámparkba. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, csak kevésnek találtuk az idöt
ahhoz, hogy mindent kipróbáljunk. Igaz,
volt, amire többször is felültünk! Sajnos
nagyon hamar véget ért ez a nap.
Péntek: Ma egy kolostorba (Neresheim)
látogattunk el. Utána megnéztük egy ki-
sebb folyó forrását, melynek a vize olyan
tiszta volt, hogy le lehetett látni az aljáig.
Aztán ebédelni mentünk a McDonaldsba.
Háromnegyed 4-kor kezdödött a "pajta-
buli". Ott ettünk, ittunk és Csaba bácsi-
val táncoltunk.

Szombat: A mai napot a családdal töltöt-
tük. Mi korán keltünk, mert vizisíelni
indultunk, majd a nap hátralévö részét
strandon töltöttük. Ott összeíütottunk pár
barátunkkal. Együtt jót fürödtünk Este
már csak a csomagolás várt ránk.
Vasámap: 7. 30-kor létszámolvasás,
Passauban városnézés, indulás haza! "
Mindeaüttjó, de a legjobb otthon".

Me'száros Swbina 6. 0.

Az első napokban kicsit unatkoztam, de
aztán késöbb a harmadik naptól minden
jóra fordult, nekem a vidámpark és a
strand tetszett a legjobban. Ulm város

nagyon szép volt, csakúgy mint maga
Steinheim. Nagyon aranyos volt a család,
akikhez kerultem, és jó programokat is
szerveztek. A gyerekek is nagyon ara-
nyosak voltak, és ráadásul nagyon segí-
tőkészek is. Az iskola jóval nagyobb
mint a jenői. Saját uszodájuk van, és ami
nekünk nagyon kéne, van egy szép toma-
termük. Minden esetre a tábor nagyon jó
volt.

Riba Gergő 6. o.

Vasámap este 10 órakor érkeztünk meg.
Hétfön megnéztük az iskolát, amitöl el
voltam ájulva. Külön biológia terem,
amiben élő állatok is voltak. Tomaterem,
úszómedence, teljes higiéniával. Kedden
elmentünk egy barlangba, ami csodálato-
san nézett ki. Szinte hihetetlen, hogy
száz év alatt egy cseppkö 1 cm3-t nő, és
különféle formákban. Szerdán Ulmban

voltunk, ahol a világ legmagasabb
(templom) tomya volt, 161,53 m magas.
Ez a város fantasztikus és sok érdekes-
séggel teli. Csütörtökön elmentünk a vi-
dámparkba, ami nagyon izgalmas volt és
örömmel telített. Pénteken kolostorba
mentünk, aminek a mennyezete élethű
festményekkel volt befedve. Délután
"pajta partyra" mentünk, ahol fínom en-
nivalókat készítettek. Nagyon jó volt a
hangulat, sokat táncoltunk és jóllaktunk.
Szombaton a családdal nagyon jól szóra-
koztunk, mert szerintem a legjobb csa-
ládnál laktam. Vasámap utaztunk haza és
a busz elég kényelmes volt.

Vízhányó Zita 6. 0.

Élménybeszámoló * Steinheim 2002.
június 16-23.
Testvérfalunkba, Steinheimba, 2002.
június 16-án 7 órakor indultunk és este
10 órára érkeztünk oda. A befogadó csa-
ládom nagyon rendes volt, a ház, ahol
egy hétig laktam szép volt.
Minden nap érdekes programok vártak
minket. E programok során megismertük
Steinheimet és kömyékét. Sok olyan em-
berrel találkoztunk, akiknek szülei, nagy-
szülei Pilisborosjenöröl származtak.
A hét alatt gyarapítottuk szókincsünket a
vidám és érdekes programok során. Meg-
ismerhettük a Steinheimben élők szoká-
sait.

Egész idö alatt az idöjárás nekünk kedve-
zett, így minden előre megtervezett látni-
valót láthattunk. A hét lejártakor sajnál-
tam, hogy haza kellett utazni, mert na-
gyon összebarátkoztunk a Steinheimiek-
kel. E hét számomra bizonyára egy örök
emlék marad.

Illés Tibor 8. 0.
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vidékén.
Ezt az utunkat a PIROS

Ktít. támogatta 30 000 Ft-
tal. Ezúton is szeretaénk
megköszönni segítségü-

ket. Gyermekeink városi akadályversenyeken önállóan fedezhették fel Bad Ischl nevezetességeit, érdekességeit. Kö-
rülnéztünk Salzburgban és lecsúsztunk a híres Hallstatt-i sóbánya csúszdáin, ahol a bányászok is közlekednek. Felejt-
hetetlen élmény volt a "Háromtavi túra" (Grundlsee-Toplitzsee-Kammersee), amit hajóval és csónakokkal tettünk
meg. Az 1500 m-en fekvö Katrinalm tetejéről csodáltuk meg Bad Ischl-t, a kömyék hegyeit, köztük a Dachstein 3000
m magas sziklás, havas csúcsait. Ezek és más programok színesítették a délelőtti iskolábajárást, ahol az órákat anya-
nyelvi tanárok tartották.
Reméljük az utak újabb lendületet adtak a német nyelv tanulásához!

Taskovics Jánosné tanámő

PILISBOROSJENŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
A SZENTENDREI ÁRVÍZNÉL

Szomorú augusztus virradt sok Duna menti településre, így a szomszédságunkban lévö szentendrei lakosokra is. Az ország
lakosai együttérzéssel figyelték az áradó Duna áldozatait, de mennyivel többet ér a tevőleges segítség!

Pilisborosjenő önkéntes tíízoltói, valamint a hozzájuk csatlakozó fiatalok 8 napig küzdöttek a víz ellen. A kis csapatot
Komlós Tibor vezette, a kemény munkában a következök vettek részt: Balázs Katalin, Bonyi Anna, Galgóczy Andrea, Gaer An-
tal, Kelner Zsolt, Kucsera László, Mózes Viktor, Musti Pál, Varga Zoltán, Vozár Ádám, Zeke Csilla, Zeke Gábor.

KÖSZÖNJÜK!

^' *

Zsákfalu, zsákutca
vagy átjáróház?

néhány gondolat, kérdés
Pilisborosjenövel kapcsolatosan -

Alapvető kérdések a lakóparképitések
idöszakában:

A falu hagyományos része a szó valódi
értelmében belterületnek nevezhetö-e?

Lassan megközelíthetetlen, nagyon sok
a ház, 30-40 cm-es gödrök, lyukak, víz-
mosások mindenfelé. Száraz időben is

hegyitúrázni kell cekkerrel, csomagokkal
hazafeié, hát még esős, sáros, havas idö-
ben! Gyalogosan az utak állapota miatt
női cipőben nem lehet menni a buszmeg-
állóhoz vagy a boltba csak túrabakancs-
ban. Milyen lehet babakocsit tolni az
utakjárdák kb. 90 %-án?

Az ember elsétál a lakóparkos övezet
felé, majd hazafelé fordulva elgondolko-
dik:
"Miért vagyunk mi másodosztályu

lakosok saját falunkban?
Nekünk nem jár út? Nem jár vízelvezető
csatoma, járda?
Mi, akik évek, évtizedek, születés óta itt
lakunk azt tapasztaljuk, hogy ránk nem
gondolnak, mondván úgy is már meg-
szoktuk, nem hiányzik!"
Szétvésték, felbontották ajárdát, (esetleg
meglévő) szilárd utat a gáz-, csatomafek-
tetésénél. Azt hallottuk: " 10 % vissza
van tartva a kivitelező számlájából a re-
kultivációra!" Mégsem hoztak helyre
semmit a vandál munka után. Miért? Erre
nincs válasz.

A Balaton mellett - Fovenyesen - vol-
tunk a nyáron. Csatomáztak. Az önkor-
mányzat úgy állapodott meg a kivitelezö-
vel, hogy a teljes utat újraaszfaltozták,
nem csak hepehupás csíkokat. Ahol nem
volt szilárd burkolat ott is megcsinálták
az aszfalto^ást.

Miért tesszük ki magunkat annak, hogy a
faluhoz szervesen nem illeszkedö Bécsi
úti területet - a helyben is szükséges -
sok tízmillióval felfejlesszük és utána az
a rész önállósodik?
Az "Ófalu" pedig itt marad esetleg autó-
pályától övezetten!

Eddig Borosjenő zsákfalu volt. Most
néhány embemek önös érdekből az jár az
eszében, hogy a természetvédelmi terüle-
tet átvágva, tönkretéve összekötö utat
létesítenének a téglagyári rész felé?

Meggondolták ezek az emberek ezt? Ed-
dig csak az jött a faluba, akinek dolga
volt. Az út megépülése után kezdődik
majd a tatárjárás. Üröm, Budakalász,
Pomáz, Szentendre felöl-felé megindul a
3-4 Km-ert spórolni vágyók serege!
Atjáróház lesz az egész falu.
Jönnek majd a motorok. Személyautók
teherautók, kamionok hosszú tömött sor-
ban, áfrvágva az egész falun!

Es mi jöhet még???
Mindezeket a kérdéseket ne egy-két em-
ber döntse el! Miért nem élünk egy helyi
népszavazás lehetőségével?

S z ab ó Eleonóra

Tisztelt Szabó Eleonóra!

En is csak pár gondolatot és egy
kérdést jegyzek le az alábbiakban a "
Zsákfalu, zsákutca, vagy átjáróház " cí-
mű írásának nyomán. Már minden bi-
zonnyal eljutott Önhöz a F ALUNKÉRT,
választási programunk, középtávú fej-
lesztési tervünk. Minden postaládába el-
juttatott levelemben valódi információ-
kat, adatokat, tényeket talál.

Így meggyőződhetett már ön is,
hogy a Pilisborosjenő Községvédö Egye-
sület két éve folyamatosan valótlanságo-
kat állít, a lakosságot szándékosan és sú-
iyosan félrevezetí. Az ön kérdéseinek
gyökereként is ezen álhíreket véltem fel-
fedezni, ön vétlen ebben. Azt sulykolja
az Egyesület, hogy az új területek fej-
lesztésének terheit a jelenlegi falunak
kell viselnie, miközben maga a falu ebbe
belerokkan és elhanyagolt marad. Ezzel
szemben az igazság az, hogy az új terüle-
teket a magántulajdonosok saját költsé-
gen fejlesztik és ADNAK a községnek
(az un. Ófalunak és Bécsi úti telepulés-
résznek) fejlesztési hozzajámlásként tö-
két, (ingatlant, vagy pénzt) amiböl a falu
hiányzó intézményeit, vízelvezető árkait,
összes útjait építheti. Anélkül, hogy akár
a "régi", akár a 10, vagy 5, vagy 1 éve,
vagy tegnap ideköltözött, de már itt lakó
borosjenöieknek ez pénzébe kerülne!
Erre nagy szükség van, mert a falu az
éves költségvetéséből nehezen, de vala-
hogy kijön ugyan, fenntartja az intézmé-
nyeit és a falut, (iskola, óvoda támogatás,
bérek és terhe, fíítés, világítás, sintér,
segélyek, étkezés és tanszer támogatás,
civil szervezetek, rendezvények, stb ) de
a költségvetésből fejlesztésre nem jut. A
községnek az új bel- területektöl kapott
tökenövekménye mellé pályázni kell ál-

lami és EU forrásokat, mozgósítani a vál-
lalkozó tökét is, és minden elkészülhet,
ami még hiányzik. Mind első oszíályuak
leszünk.

"Az ember elsétál a lakoparkos
övezet felé" írja. Nem tudok jelenleg
borosjenöi lakóparkról, biztos a "papi
földekre", az ott kialakított építési telkek-
re gondol. Én azt vallom, hogy nagy hiba
lett volna 2001-ben csak azért kátyúsodó,
murvás utakat építeni, árkok és járda
nélkül, kusza légkábelezést a papi földe-
ken, hogy hozzá képest ne érezzük ma-
gunkat másodosztályú területen élö, má-
sodosztályú lakosoknak, "mi régiek".
Nem felejthetjük el, hogy nem csak a
színvonal XXI. századi ott, hanem az
árak is. Vesse össze, Kedves Szabó Eleo-
nóra, az akár csak pár éwel ezelőtti
borosjenői telekárakat -vagy, ha örökölte
az ingatlanát, akkor azt az értéket, ami
után illetéket fízetett -a papi foldek telke-
inek közel 20 millió Ft-os jelenlegi vétel-
árával. Megfizették az árát a színvonal-
nak. A bevételböl iskolát, szennyvíztisz-
tító bövítést építettünk, és a további be-
véteiek biztos fedezetét adják az óvoda-
bővítésnek, Faluközpontnak, Polgármes-
teri Hivatalnak, stb.

A jó utakhoz mindenkinek egy-
formajoga van, ebben egyetértünk. An-
nak a lehetőségét, hogy végre megk.ez-
dődhessen az útépítés - ami több milliár-
dos beruházás - épp az új belterületek
magán-tulajdonosainak milliárdos fej-
lesztési hozzajámlása teremti meg, a sa-
ját területükön épített utakon túl!

Ebből a hozzájárulásból -és re-
mény szerinti állami pénzböl- fog épülni
a Bécsi úti településrészt az Ófaluval
összekötö út is. Nem leválni akamak,
hanem végre igazán a falujukfaoz tartoz-
ni, amire eddig soha nem volt pénze a
falunak. Ók nem egyszerüen csak ba-
kancsban, hanem sok kilométeres kerü-
lövel, vagy díjfízetéses busszal tudnak a
saját falujuk polgármesteri hivatalába,
orvosi rendelőbe, vagy óvodájába eljutni.
Pedig ugyanúgy régi borosjenöiek, mint
Ön, vagy én.

Biztos többször sétált már "hátul",
a falu zsákvégénél. Csobánka felé, hor-
gásztó felé, téglagyár felé mindig is ve-
zetett dűlőút, szekémyom. Így van ez ma
is és így is marad Senki nem akar ott szi-
lárd burkolatú, széles, kamionra alkalmas
utat építeni. A zsákfalu jelleg marad, ez
falunk egyik nagy elönye.
Miről kellene népszavazást tartani?

Küller János

alpolgármester
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TÉNYLEG AURÁNK VÉDELMÉBEN

Ezúton szeretnénk eloszlatni néhány, az Aura feletti terület
továbbiakban Lazarét (Lazarett) belterületbe vonásával kapcso-
latos téves híresztelést, mely az Ezüsthegy Hírforrásban és né-
hány szórólapon megjelent.

Intéző Bizottságunkat részűkről eddig senki semmilyen for-
mában nem kereste meg. Ebből származnak az eltorzult, álta-
luk tényként közölt információk.

6 éwel ezelőtt kaptuk vissza kárpótlásként ezt a területet.
Minden kárpótlási jeggyel rendelkezö tulajdonos kapott 1-1 db
300-400 n.öl közötti területet, ffiggetlenül attól mennyi kárpót-
lásijeggyel rendelkezett, mindösszesen 102 család, törzsgyöke-
res borosjenői lakos.

2000 szeptemberére már kialakult koncepciónk volt, mely a
tulajdonosok egy részével tisztázva lett -működöképes-, ma-
gunk is hasznosítani tudjuk a területet. Ezután kapott minden
tulajdonos egy vételi ajánlatot az Euroinvest Kft-től, (ami azért
is érdekes, mivel termöföldet jogi személyiség nem vasárolhat)
mely szerint felvásárolná a területet, lakópark céljára. A tiilaj-
donosok zöme a már ismert feltételek tudatában, nem élt a véte-
li ajánlattal. Miután tisztázódott a helyzet, mely fél év késedel-
met okozott nekünk, megkerestük az Önkormányzat képviselöt,
ahol tájékoztattak, hogy milyen feltételekkel alakíthatnánk épí-
tési területté az egyéb célra nem használható foldeket. A felté-
teleket a papi földek mintájára határozták meg, melynek költsé-
gei teljes egészében a tulajdonosokat terheli, valamint 10 %-ot
le kell adni közművesített telkek formájában a falunak, és újra
kell osztani a teriiletet. Kalkulációink szerint ez kb. 6 MFt-jába
kerül a családoknak, belterületi áron számolva telkenként, az
útleadáson kívül. Megegyeztünk a tulajdonostársakkal, felvál-
laltuk, és szeretnénk teljesíteni.

Tény, hogy számunkra is jelentös értéknövekedést eredmé-
nyez, de mi, mint borosjenőiek soha nem tiltakoztunk az Ezüst-
hegy, a Lovarda feletti ferület, a Vincellér utca és az Újtelep
bevonása ellen, holott ezek a területek szántók és gyümölcsö-
sök voltak, gyermekkorunkban ott játszottunk, de természete-
sesnek vettük. Az viszont igaz, hogy nem erre épült az óvoda,
iskola stb. részben társadalmi mimkában. Persze, hogy kicsi
lett.

Csak azt nem értjük, hogy a Községvédő Egyesület miköz-
ben arról ír, hogy támogat minket, miért hozott folyamatosan
befektetöket, miért akar a NeMO, vezetőségi tagja (éppen Ő)
erdöt telepíteni az MO nyomvonalára, és miért tesznek meg
mindent azért, hogy a Településszerkezeti Tervet megvétózzák,
mely minden további lépést megakadályoz? Miért kérdojelezi
meg az Önkormányzat Jogi Bizottságának külsös tagja és fa-
lunk Tisztelt Jegyzőnöje, hogy képesek vagyunk végigvinni ezt
a folyamatot.?

Képesek vagyunk rá, de csak akkor, ha az Önkormányzat jo-
gi működéséért felelős szakértők ismerik az idevonatkozó ren-
deleteket, és nem nekünk kell drágán megfizetett jogászokat
felkémi a helyzet tisztázására.

Fura, hogy olyasvalaki véleményezi a Településszerkezeti
Tervet és az általunk beadott dokumentációkat, aki már minden
területre hozott befektetöt. Miért avatkozik bele az Önkor-
mányzat által hozott tulajdonosi döntésekbe, melyre a felhatal-
mazást a Képviselőtestület a falutól kapta?

A képviselőket mi választottuk, támogatásukat élvezzük, és
mégsem haladunk elöre.

Miért van az, hogy az általunk beadott dokumentumok hóna-
pokig nem kerülnek előterjesztésre, de még csak választ sem
kapunk rá?

Miért kell minden dokumentumot közvetlenül a képviselők
kezébe adni, ha azt akarjuk, hogy történjen valami?

A beadványaink már bizottsági szintre semjutnak el. A Jegy-
zönő minden lépése előtt állásfoglalást kér a Közigazgatási Hi-
vataltól ami jelentheti azt, hogy szándékosan az idöt húzza,
vagy ajogi tudása kevés hozzá.

Ahogy a Jegyzőnő tájékoztatni tudja a Jogi Bizottság külsős
tagját, a Községvédő Egyesületet, és a NeMO Egyesületet az
általa fontosnak ítélt jogi baklövésekről, /az érintett területek
tulajdonosait viszont rendszeresen elfelejtette értesíteni/ úgy
tájékoztathatta volna Őket arról, hogy elfogadott Megvalósítha-
tósági Tanulmánytervünkben minden adat pontosan megtalál-
ható.

Nem igaz az, hogy 6-800 ember fog betelepülni, mivel a tu-
lajdonosok nagy része csak építési teleket akar, melyre gyerme-
ke, unokája esetleg saját maga építhet. Ez csak lakásszám növe-
kedéssel jár. Az is félrevezetö, hogy ilyen tömeget nem bír el a
falu, nem egyszerre fog benépesülni, beépitési kötelezettség
nincs, ez akár évtizedekig is eltarthat.

Példa az Ezüsthegy utca, mely a nyolcvanas években lett
megnyitva, és még mindig találhatók foghíjtelkek.

Fent felsorolt szervezetek ha valójában segíteni akamak, ta-
lálják meg a módját, hogy az MO nyomvonalán lévő területek
mind belterületbe kerüljenek, még a választások előtt, mert ez
számunkra biztosíték lenne, hogy nem csak választási trükk az
úgynevezett támogatásuk.

Nem hisszük hogy mindenki, aki tagja az egyesűleteknek
rosszhiszemű, félretájékoztatták őket.

Két éve dolgozunk azon, hogy mint korrekt szerzödések ese-
tén minden érdekelt fél jól járjon. Nem tartunk igényt a támo-
gatásra. Elegendő ha békén hagynak minket és képviselőinket,
akik tényleg támogatnak- az a bizonyos hetes fogat-.

Kitől kell a falut megvédeni? TŐLÜNK? BOROSJENÖIEK-
TÖL?

MI kultürált a faluhoz illeszkedö családi házas övezetet sze-
retnénk. Nem kell a mostani tulajdonosoknak ennél nagyobb
telek.

MI több mint EGYMILLIARD Ft értékü közvagyont adunk a
Falunknak. Ez a vagyon akkor is a falué lesz ha nem a Község-
védők nyerik a választást

Azért költözött ide számos sokgyennekes család, mert ilyen-
nek tartottuk meg Borosjenőt, de ugyanakkor azt is tudták,
hogy rosszak az utak, stb. Csak bevételekből lehet utat építeni,
kapcsolati tökéből csak megígémi lehet.

Miért kell a nyugalmunkat megzavami, mi szükségünk a
kapcsolati tökére, ha saját erönkből is boldogulunk?

Galambos Ferenc
fíiggetlenjelölt

Helyi Önkormányzat
Német Kisebbségi Önkormányzat

Bár a helybeliek igen sokan ismemek, az
újonnan ideköltözöttek kedvéért elöljáróban
néhány szót mondok magamról: Pilisbo-
rosjenön szüieitem és itt is nöttem fel, jár-
tam iskolába. A Láng gépgyárban kezdtem

ijj

Léderer Tamás
ffiggetlenjelölt

Helyi Önkormányzat

1938-ban Budapesten születtem.
Pilisborosjenön 1965óta élek. 1968-ban
végeztem a Magyar Képzőművészeti Fő-
iskolán, szobrász szakon. Azóta szobrász-
ként dolgozom. A borosjenöi római kato-
likus templom szembemiséző oitárát
1969-ben én készítettem.

Pilisborosjenő közéletébe 1988-
ban kapcsolódtam be, amikor a falu szé-
lén álló házak mellett szándékoztak elve-
zetni egy 400 kilovoltos táwezetéket.
Ebben az ügyben az akkori ipari miniszter

06, 07, 0133, 034 Hrsz. Telekrendezési Intézö Bizottság

Soltész András, BánH Gáborné, Szabó János József,
Papp Gergely, Fiál Ferenc, Váczi Sándor, Juhász János,

Potecki Imréné
Papp Ákos

függetlenjelölt
Helyi Önkormányzat

Választási melléklet II.
do!gozni, géplakatos-motorszerelöként,
1960-ban a gyár kiküldötteként vezető sze-
relő lettem tengeri hajók átadójaként igen
sok országba és tengeri kikötöbe jutottam
el. Elvégeztem a Bánki Donát Gépipari
Technikumot, s további számos országba
kerültem, ami automatikusan a többnyelvű-
ségetisjelentette.

Azért indulok mindkét önkormányzatban
jelöltként, mert "lokálpatriótának" érzem
magam, olyan embemek, akinek kötelessé-
ge faluja fejlődését elősegíteni.

Több ciklusban voltam képviselő:
1990-1994 között független képviselőként a
kulturális bizottságban dolgoztam, a máso-
dik ciklusban 1994-1998 között külfóldi
kiküldetés miatt nem indultam, de az 1998-
2002. idöszakban ismét megválasztottak s a
kulturális bizottság elnöke lettem.

Nehéz anyagi gondok mellett is értünk el
eredményeket, ilyen többek között a

életre hivott egy független vizsgáló cso-
portot, melyben ketten képviseltük a falu
érdekeit: Kovács Ádám, illetve jómagam
az akkoriban létrejött Duna-kör helyi
szervezete tagjaként. A tárgyalások ered-
ményesek voltak, és az OVIT kénytelen
volt visszabontani a leendő tartópillérek
betonalapjait. Eközben megalakult a
Pilisborosjenői Faluvédő Egyesület,
melynek alapító tagja voltam. Az első
önkormányzati választáson az Egyesület
színeiben indultam, és a falu szavazópol-
gárai képviselőnek választottak. Az Ön-
kormányzatban a Kulturális Bizottság
elnöke voltam. Abból az idöből a legszo-
morúbb egyben a legjelentősebb ese-
ménynek a közös iskola (jelenleg Aura)
felhagyását tartom. A döntést semmilyen
racionális érv nem indokolta, önkényes és
bűnös döntés volt, melynek máig ható
kedvezőtlen következményei vannak. Ak-
kor ennek tudatában döntöttem lemondá-
som mellett.

A jövővel kapcsolatos felelőtlen
ígéreteket nem kívánok tenni. Amennyi-
ben igazak a falu költségvetéséröl közzé-

Bízom benne, hogy sokuknak nem kell
bemutatkoznom, mert ismemek (ismerik
édesanyámat Pappné Guba Erzsébetet a
Pilisborosjenöi Altalános iskola igazgató-
ját) vagy hallottak a községben régóta
végzett közéleti tevékenységemről.

Remélem azt is hogy jó értelemben, hi-
szen minden cselekedetem a falu javára
irányult, noha tudom hibákat is elkövet-
tem. A 2002. október 20. napjára kitűzött
önkormányzati választáson Pilisboros-
jenön független jelöltként indulok. Meg-
tísztelö számomra, hogy Magyarország
legnagyobb kormányzó pártja a Magyar
Szocialista Párt ill. annak helyi szervezete

pilisborosjenői tajról és ösökről szóló, a
Gröschl házaspár által megírt könyv, melyet
a kultiirális bizottság egyhangúan támoga-
tott, vagy a Feszty Körkép másolatának el-
helyezése, a millenium alkalmából készített
márványtábla az Önkormányzat falán, az
egyház történetét bemutató tablók az önkor-
mányzat épületében.

Az új testületre is igen sok és felelös fel-
adat vár, az iskola építés befejezésétől a
tomatermen keresztül, önálló kultúrház és
orvosi rendelő, sportlétesítmények kialaki-
tasaig.

Megválasztott képviselőként, ahogy ed-'
dig is, minden tudásommal a község érdekét
tartom szem elött.

Itt fejezem ki köszönetemet mindazok-
nak, akik bizalmukkal és majdan szavazata-
ikkal megtisztelnek, s így tovább dolgozha-
tok Önökért.

tett adatok, az utak, a vízelvezetés és az
intézmények szükséges fejlesztése csak
hosszútávú programként képzelhető el.
Jövönket lényegesen meghatározzák a
jelenlegi testület utolsó pillanatbán meg-
hozott - minden bizonnyal túlzott mértékü
- belterületbe vonási döntései, melyeknek
valószínűleg rengeteg negatív hatása is
lesz. Ezek enyhítése szomorú áldozatokat
és bölcs kompromisszumokat fog igé-
nyelni. A település talán legfontosabb in-
tézménye az Önkormányzat Hivatala.

Meggyözödésem, hogy a kulcsa a
közügyek értelmes megoldásának csak
egy jól dolgozó hivatal lehet. Azt is tu-
dom, hogy politikai akarat, azaz a képvi-
selö-testület egységes akarata és törvény-
tisztelö tevékenysége nélkül a "hiva-
talnok" elbizonytalanodik, és képtelen a
szabályokat, a rendeleteket és a törvénye-
ket következetesen betartatni. Emiatt min-
den a képviselökön és a polgármesteren
múlik. Remélem a következö időszak
döntéshozói végre olyanok lesznek, akik
jó gazdaként fogják szeretni és irányítani
a falut.

is támogatja jelöltségemet, hiszen a falu-
ban indulnak jelöltjeik is, akik egyébként
kiváló emberek. Azt, hogy nem pártjelölt-
ként indulok, azt is jelenti , hogy a falut
egyfajta nagyobb családnak tekintem és
családon belül-az utóbbi hónapokra tekin-
tettel is- legjobb ha félretesszük a pártpo-
litikát, jó helyen van az országos , megyei
és városi szinten.

1976-ban születtem Buáapesten. Születé-
sem óta Pilisborosjenön lakom ide jártam
óvodába, iskolába, a Gimnáziumot Óbu-
dán végezetem 1994-ben.
2000-ben szereztem történelem szakos

bölcsész és2001-ben politológusi egyete-
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mi diplomát a Budapestí Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán.

Angol nyelvböl felsö fokú állami (Rigó
utca), latin nyelvböl középfokú egyetemi
és német nyelvből alapfokú egyetemi
nyelwizsgám van.
2001 áprilisától 2002 júliusáig a Szonda
Ipsos közvéleménykutatónál dolgoztam
munkatársként, majd fömunkatársként.
2002 augusztustól megbízással Iváncsik
Imrének a Honvédelmi minisztérium poli-
tikai államtitkárának munkatársa vagyok,
politikai elemzöként.
Emellett 2002 júniusától a Magyar Or-
szággyülés első alelnökének és Laboda
Gábor Országgyülési képviselőnek szak-
értöjeként is dolgozom.
Közéleti tevékenység:
- Pilisborosjenö: 1997, 1998, 2002 válasz-
tási bizottsági tag
- Pilisborosjenö: Hírmondó Szerkesztö
bizottságitag 1995-1998
Ne"MO" alapitó tag 1998
ELTE-Bölcsészettudományi Kar hallgatói
önkormányzat választott tag 1999-2000.
ELTE- Bölcsészettudományi Kar: a Kari
lap fömunkatársa 1998-2001.
Programom:
1. Közbiztonságot Pilisborosjenőn:
El kell émi, hogy ne csak virtuálisan ha-
nem valóban is legyen rendőr a faluban,
ehhez minden kapcsolatomat fel fogom
használni.
2. A fiatalok támogatása Pilisboros-
jenön
A fiatalok szerveződéseinek programjai-
nak támogatása, érdekeik érvényesítése a
helyi jogszabályalkotásban.
3. Általános iskola fejlesztése Pilis-
borosjenőn
Az iskolát a gyermekek érdekében mind
anyagilag mind erkölcsileg támogatni
ke21.
4. A nyugdíjasok nyugodt élete Pilisbo-
rosjenőn
A nyugdíjasok támogatásánál új rendszert

Periinger Györgyi

függetlenjelölt
Német Kisebbségi Önkormányzat

kell kidolgozni, amelynek lényege, hogy a
rászoruló nyugdíjasok ígéretek helyett
ezentúl pénzt kapnak, hiszen nem lehet
őket gyennekként kezelni, ők pontosan
tudják, hogy mire fordítsák ha adnak ne-
kik.
5. Jól niuködő hivatalt Pilisborosjenön
Ugy gondolom a hivatal és munkatársai
alapvetöen jó munkát végeznek, de van-
nak még hiányosságok is.
Itt főleg a tárgyi és technikai feltételeken
kell javítani, mert képtelenség, hogy 15-
en dolgozzanak egy szobában.
Itt lehet ideigelenes megoldásokat alkal-
mazni, de az igazi megoldás az új község-
háza jelentené, hiszen a jelen helyzetben
igen nehéz az emberek ügyeit, az állam-
igazgatási és közigazgatási teendöket
ellátni.

6. Uj kulturális életet Pilisborosjenőn
Az új községháza felépítésével a müvelö-
dési ház is visszanyeri régi szerepét.
7. Uj orvosi rendelő építése Pilis-
borosjenőn
Pályázati pénzekből, valamint állami tá-
mogatással új orvosi rendelöt kell építe-
nünk.
8. Uj közlekedési koncepciót Püisbo-
rosjenőn
Esszerü pályázatokkal lehet és kell pénzt
szereznünk, mert türhetetlen állapot, hogy
a jelenlegi önkormányzat négy év alatt
kb. 4 méter aszfalt utat tudott produkálni.
A ciklus végére a teljes falut pormentesí-
teni kell.

9. Környezetvédelem és egészség-
megörzés Pilisborosjenőn
A tiszta víz és tiszta levegö megőrzése, a
zöldterületek fokozott védelme, kell hogy
jelentse a kömyezetvédelem alapját. A
parlagffivet teljesen ki kell irtani község
közigazgatási területén.
10. Vállalkozóbarát önkormányzat
Pilisborosjenőn
A vállalkozók számára rendezett ügyinté-
zést és kiszámítható

adópolitikát kell teremteni.

Sokan ismemek már a faluban,
hiszen születésem, 1953 óta itt élek. Szü-
leim és nagyszüleim is német öslakosok.

A faluban jártam óvodába és álta-
lános iskolába. Felsöfokú külkereskedel-

mi végzettségem van, német nyelvből
nyelwizsgával rendelkezem. 12 évig egy
budapesti külkereskedelmi vállalatnál
dolgoztam.

Kereskedöcsaládból szánnazom,
melynek hagyománya velem folytatódik.
1983. óta saját vállalkozásomban, a
"GYÖRGYI Butik"-ban dolgozom itt a
faluban. Nagyon szeretem a munkámat és
szeretek az emberekkel foglalkozni.

11. Uj külpolitikát Pilisborosjenőn
Fel kell hagyni a vállveregetésre épűiő
jelenlegi külpolitikával, amely haszonta-
lan volt.
A Steinheimmel valójó kapcsolat fejlesz-
tése mellett más német és nyugat testvér-
városi kapcsolatokat is kell létesíteni,
kézenfekvő egy' angol tesfrvérváros kere-
sése, mert a helyi iskolában sok gyerek
tanul angolul is.
12. Normálisan muködő képviselőtestű-
letet Pilisborosjenőn
A szervezeti és müködési szabályzatban
SZMSZ rendezett módon kell üléseket

tartani, azokat legalább 20 helyen
kifüggeszteni, hogy mindenki lássa.
Zárt ülésekhez kizárólag személyi kérdés-
ben fögok hozzájárulni, amennyiben meg-
tisztelnek bizalmukkal és képviselövé
választanak, mert véleményem szerint
elfogadhatatlan a polgárok vagyonával
való titkolózás, amely az elmúlt 4 évet
jellemezte.Valódi bizottsági munkát kell
kialakítani és a bizottsági üléseket jobban
össze kell hangolni a testületi ülésekkel.
13. Normális költségvetési rendeletet
Pilisborosjenőn
Tisztán és átláthatóan kell megalkotni az
új költségvetési rendeletet, amelyben a
lakosság érdekeit kell érvényesíteni.
14. A német nemzetiség támogatása
Weindorfban

A Heinek Ottó úrral ( Országos Német
Önkormányzat elnöke) egyeztetett módon
és az Országos Német önkonnányzat által
kidolgozott módszerekkel kitünő támoga-
tási rendszert lehetne bevezetni anyagi és
erkölcsi szempontból egyaránt, amely
mellett megmaradnak a jelenlegi támoga-
tások is.
15. Megfelelő polgármesteri munkát
pilisborosjenőn
Tisztelettel javaslom Onöknek, hogy
olyan polgármestert válasszanak, meg aki
nemcsak be akarja de be is tudja tartani
igéreteit és megfelelöen végrehajtja a
képviselötestület döntéseit.

1995. óta tagja vagyok a Német
Nemzetiségi Hagyományörzö Énekkar-
nak. A német nemzetiség szép hagyomá-
nyait kívánom továbbra is ápolni és a fía-
taloknak továbbadni. Ezért tervezem gye-
rekekkel közös délutánonkénti hagyo-
mányőrző beszélgetések és programok
megszervezeset.

Mottómul szép gondolatot válasz-
tottam: "Cselekedj helyben".

Édesanyámmal és 23 éves lányom-
mal élek, aki a Berzsenyi Dániel Tanár-
képzö Föiskola angol szakának végzős
hallgatója.

Peltzer Ferenc

fíiggetlenjelölt
Helyi Önkonnányzat

1960-ban születtem Pilisborosjenön.
Szüleim is születésüktől fogva itt élnek,
anyukám itt volt óvónő, jelenleg is aktív,
a kisebbségi önkonnányzat képviselöje.

Én 25 éves koromig itt éltem a falu-
ban. Akkor megnösültem, és Solymárra
költöztünk feleségemmel, ahol tíz évig
laktunk. 1996-ban végre sikerült inegépí-
teni családi házunkat Borosjenön, s az óta
itt élünk két lányunkkal együtt.

Két diplomám van. Elöször a Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát vé-
geztem el, majd a Zenemüvészeti Főisko-
lát. Jelenleg zenetanár vagyok, Budapest

Poteczkyné Csuhai Mária

fíiggetlenjelölt
Helyi Onkormányzat

1946 májusában Pilisborosjenőre
betelepített 50 Mezökövezsdi család kö-
zül, a Csuhai család ötödik gyermekeként
Pilisborosjenői lakosként elsönek 1946.
augusztus 6-án jöttem a világra. Szülöfa-
lumban 56 éve élek. Eletem során semmi-
lyen pártnak tagja nem voltam, de mindig
szociálisan érzékeny, hithű keresztény
Római Katolikus emberként éltem, élek.
A falummal szemben elfogult vagyok,
mert nekem itt van a világ közepe. Itt jár-
tam óvodába, itt jártam iskolába, itt vol-
tam bakfís és szerelmes, itt voltam fíatal-
asszony és itt neveltem fel két gyermeke-
met. Ebben a faluban temettem el 76 éves

apámat, és itt él 87 éves édesanyám ve-
lem (az ötödik gyermekével).

V. kerületében tanítok. Feleségem pszi-
chológus.

Solymári éveink alatt tapasztaltiik
azt, hogy akár egy faluban is milyen ma-
gas lehet az ellátás színvonala. Egy han-
gulatos fotér, a központban található óvo-
da, iskola, művelödési ház, játszótér, stb.,
milyen otthonossá, barátságossá tudja ten-
ni a falu életét. Tapasztaltuk azonban azt
is, hogy milyen túlzsúfolt tud lenni egy
falu, ha minden területe sűrün beépül la-
kóházakkal. Ezeket a tapasztalatainkat
szeretném hasznosítani itthon.

Borosjenö jó adottságokkal rendelke-
zik. Van olyan belső magja mely széppé,
hangulatossá alakítható.
Van egy, a falu mellett elhaladó forgal-
mas út, amely vonzhatja a beruházásokat.
Van nagyon szép tennészeti kömyezete,
amely sport, szabadidö eltöltés céljára
hasznosítható. (a jelenlegi rendezési terv-
hez képest kisebb beépitési százalékkal,
széles utakkal, melyen a gyalogosoknak
és a kerékpárosoknak is jut hely.)

Szükségesnek tartom a falunak a Bé-
csi úti résszel való összeköttetését, egysé-
gesebb település megteremtését, de az
átmenö forgalom elkerülését. (Jó példa
erre Szigliget.)

Az Aura feletti területek beépülése

En mindig is hü aradtam és ma-
radok Szülőfalumhoz.. kereimet ide
eresztettem le mélyen, . d^>(>n mélyen.

Felsőbb iskolai végze . 'm:
Közgazdasági Tec "kumi Oklevél
Ipari Beruházási K" okú Oklevél
Bemházási Felsöf 'ogi ismere-

tekkel) Diploma

Munkaviszonyb évet közgaz-
dasági és bemházási unkakörben dol-
goztam. Társadalmi m ban 25 évig
szakszervezeti gazdasá ' nzügyi veze-
tőként ellenöri feladato 1 ttam el.

1993-tól megs "
házások (lakásenítések),
sor a Fővárosi Bemházó
Budai Egységénél, mel
belekerültem, annak elle
ig bemházó pénzügyi
ként dolgoztam.

1993-2002 au
hon Pilisborosjenőn dol
zom ma is a közösségé
"NE MO" Érdekvédelmi
ségének,

Pilisborosjenö
Munkacsoportnak (ami
hívott),

Pilisborosjenöi
Iskola") feletti kárpótl "
letbe kerülésével foglal
lamint

a nagy bem-
ítésre került

BER) Észak-
pítésbe én is
hogy 25 év-
gazdálkodó-

a között itt-

ztam és dolgo-
gj'a vagyok:
sület Elnök-

Előkészítö
estület meg-

URA ("Közös
dek belterü-
ffi-nak, va-

megakadályozhatja az MO-s út községün-
kön való áthaladását. A településhez szer-
vesen kapcsolódó belterületbe vonások, -a
megnövekvő vásárióerő miatt-, segíthet-
nek a helyi szolgáltatások színvonalának
javulásában. Ebben azonban fontos szere-
pe van az önkormányzatnak is, a falu bel-
ső képének megszépítésével, lehetőség
szerint hangulatos üzlethelységek kialakí-
tásával és bérbeadásával. A belterületbe
vonások mértékével óvatosan kell báimi,
nem szabad Üröm példáját követni.

Az egységesebb falukép kialakításá-
hoz az önkormányzati beruházásoknál
fontos lenne a hagyományos falusi stílus
szellemében megterveztetni az épületeket.
A magánépitkezéseknél, felújitásoknál
ilyen céllal támogatást nyújtani.

Természetesen az önkormányzat
egyik legfontosabb feladata az oktatás
(óvoda, iskola) feltételeinekjavitása, illet-
ve minden olyan kezdeményezés pártolá-
sa, támogatása - beleértve a szőlő és bor-
termelést is - mely öregbíti falunk híme-
vét, és otthonossá teszi itteni életünket.

Elképzeléseimröl részletesebben szí-
vesen nyújtok bárkinek tájékoztatást a
336-485-ös telefonszámon, leginkább a
délelötti órákban.

Pilisborosjenői Magyar Dal és Nó-
takömek Alapító tagként.

2002 augusztusától új nyugdíjas; a
Piiisborosjenöi Nyugdíjas Klub tagja va-
gyok.

Sok mindent megéltem, átélek szü-
lőfalum fejödésében, problémáiban.

Azért jelöltetem magam "ffigget-
len" képviselönek, hogy legjobb tudásom
szerint, tapasztalataimmal, megértéssel,
önzetlen segítséggel képviseljem falum
lakosainak érdekeit a majdani testületben.
Figyelemmel kívánom kísémi a pilisbo-
rosjenöi emberek életét, életvitelét, a leg-
fíatalább emberpalántától a legidősebb
kort megélt emberekig.

A közösségért felvállalt tenni aka-
rás nem kis feladat és próbatétel. Az
oroszlán jegyében született, harcos típusú
ember vagyok és azért szeretnék indulni a
választáson, mert Pilisborosjenő képvise-
lö testületében mélyröl fakadó kohéziós
eröre is szükség van.

Megköszönöm mindazoknak a
megtisztelő bizalmát, akik ajánló szelvé-
nyeikkel támogattak, így felkerülhettem a
képviselöket jelölő listára. Kérek minden
Pilisborosjenői választópolgárt, hogy jöj-
jön el szavazni 2002. október 20-án.
Nem mindegy kik és hogyan képviselik
az Ön, Önök érdekeit falunkban.

Előre is köszönöm
megtisztelő bizalmát.

18 19



Czihlár Emil
képviselőjelölt MSZP
Helyi Önkormányzat

1951-ben születtem Budapesten. Ipari szakközépiskolát
végeztem. Középfokú kereskedelmi és felsöfokú bizton-
ságszervező szakképzettségem van. Több éve egy infor-
matikai cég biztonsági csoportvezetöjeként dolgozom.
Két nagykorá gyermekem van.

1986-tól élek a faluban, azóta volt időm megismeri a
falu lakosait. Tisztában vagyok a lakosság és a helyi la-
kóközösségem gondjaival.

A problémák megoldásában szeretnék aktívan részt ven-
ni az MSZP helyijelöltjeként.

Zelei István
képviselöjelölt MSZP
Helyi Onkormányzat

1952-ben születtem, 1957 óta vagyok pilisborosjenöi
lakos. 1974-ig a téglagyári külterületen éltem szüleim-
mel és két testvéremmel. 1974-ben a falu belterületére
költöztem a családommal. Gyermekkorom ótajólisme-
rem a külterület problémáit, a hiányosságait. Az autó-
szerelö ipari iskola elvégzése után a pilisborosjenői pos-
tahivatalban dolgoztam. itt szereztem postaforgalmi
technikusi képesítést. 1978-tól a Pilisborosjenői Tégla-
gyárban dolgoztam, kis kitérö után jelenleg is a tégla-
iparban dolgozom mint müszakvezető a Wienerberger
Téglaipari Rt. Solymárvölgyi üzemében.

Tisztelt Választópolgárok!

Ismerve a rendszerváltás óta eltelt idöszak helyi problémáit, legfontosabb megoldásra váró feladatként kezel-
nénk:
-az egészségügy (orvosirendelö kül- és belterületen) és az oktatási helyzet gondjainak megoldását
-a művelödési ház funkciójának visszaállítását, önkormányzati épület létrehozását
-utak (pl. : temetöhöz vezetö út), járdák, felszíni csapadékvizek elvezetésének megoldását
-közbiztonsági, közlekedési helyzetjavítását
-Bécsi út és a téglagyári lakóterület több részböl álló problémáinak pl. : egészségügy, kereskedelmi gondok,
a falu irányába történő közlekedési. gondok megoldását
-átlátható, demokratikus önkomiányzati ill. képviselö testületi müködést
-etnikai problémáktól mentes közösségi élet kialakítását
-ifjúsági, sport, hagyományörzö egyesületek támogatásának bövítését.

Ajánlatainkból:

. esküvök, rendezvények megörökítése

. gyermekfotózás
termékfényképezés

* portfoliók készítése
exluzív albumok igény szerint

. fényképek felújítása, restaurálása
diák, fotók, stb. archiválása CD-re

. DVDírás

.^'. __ ' *r

ig't' 'ss

esszi s

é yké ezés,

cs cstec
Bővebb információkért hívja a:

36-26-336-029
vagy a 36-30-416-80-16 telefonszámot

Szauna
Egyedi igények szerint kedvezö áron gyártunk szau-
nát. Az Ön által megálmodott minőségben, méret-
ben, formában építjük meg családi szaunáját.

Fork-Lift Bt.
2096ÜrömPetöfíu. l4/a.

Tel: 06-30-2104541
Szauna egészség, fiissesség

télen-nyáron.

Ezüsthegy Kisvendéglő

Előfízetéses étkezés, elvitelre,
iiletve helyben fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag

Társas összejöveteleket, névnapi és születésnapi ren-
dezvényeket vállalunk, 30 főig.

Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:

Pilisborosjenö Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)

es

SZ2 ' 'S
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922 06-309 840-062

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és r,
cimei:

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

Cím: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

Allatorvosi rendelő

Solymár
Tersztyánszky u. 120.

r. Molnár Attila 06-30-984-6692 ;
6-26-360-919

ifj Dr. Molnár Attila 06-30-964-
160; 06-26-360-919

Védöoltások, ultrahang diagnosztika,
lator háttér, sebészeti műtétek.

Rendelési idő: kedd: 14-19 ;
szombat: 9-12

Mütéti nap: csütörtök: 7-12

R R

Pengő
Ingatlaniroda,

Ügyvfefi kQ^renmkodéssel,
PtIIsfaürosjenR Fo ut. 2.

06-26-336-593
R R

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

Á helyi tfízoltók
telefbnszámai

Mt-3-464^11
(Koaiós Tite pai'>w<á0

Ré-3@-9-327-W7
(Kiwsera László ela )

Konténeres

törmelék és

folyóáru szállítás,
földmunka,

ingyenes földtöltés.
4 m - 6 m - 8 m3 -es,

ajtós
konténerekkel,
kedvező áron!

06-20-390-47-28

......................<..................

. .

^ TOP VIDEO TÉKA ^
. Uj helyre költöztünk! .
. Cím: Pilisborosjenő Budai út 18. ( a régi úton a falu közepén!) .

Újdonságok: Csodálatos elme, A sólyom végveszélyben, Pokolból ^

^, SvongoDivatáru ^
^ 3 napos film előhívás ^.
. ^^. .. .
. Hetente bővülö választékkal várjuk Önöket! .
. DVD kölcsönzés! .
. Nyitva: Hétfötőlszombatig: 16-21-ig vasámap:zárva .

(Az új üzletben Triumph melltarto is kaphdtó!) ^
. .

. Telefon: .
í 06-30-452-7929 í
^ ( egész nap hivható) ^
. .
. .
........................................
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Orvosi ügyeleti beosztas

1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.

10. Dr.
11. Dr.
12. Dr.

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Fehér Eszter
Borsi Zsófia

Kovács Levente

Kovács Levente

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

Dr. Kovács Levente

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Borsi Zsófia

Dr. Kovács Levente

Dr. Borsi Zsófia

Dr. FehérEszter
Dr. Borsi Zsófia

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

Dr. Csúcs Orsolya

Dr. Csúcs Orsolya

Dr. Csúcs Orsolya

Dr. Kovács Levente

Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter

Dr. Csúcs Orsolya

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garandával.
Schrauf Ferenc .

Pilisborosjenő, Iskolau. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13 és 14-17 óráig

Szombaton:
8-12 óráig

Dr. Kovács Levente
Dr. Csúcs Orsolya
Dr. Fehér Eszter
Dr. Borsi ZsóHa

Oröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Oröm, Kevély u. 2091/11.
Pbj. Rákóczi u. 18.

06-30^93-5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Éjszakai
ügyelett
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
14°°-töl
hétfö

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétfötöl csütörtökig a sűrgősségi ellátást biztositják

H 8-13-ig Dr. PéterSy L. (Oröm rend. ) 350-224
13-18-lg Dr. Kovács Gy. (Pbj. rend.) 336-308

K 8-13-ig Dr. Horti Szilvia ( Oröm rend.) 350-224
13-18 Dr. Venesz Itona (Pbj. rend. ) 336-187

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Orömrend. ) 350-733
13-18-ig Dr. Horti Szilvia (Oröm rend. ) 350-224

CS 8-13-ig Dr. Kovács Gyorgy (Pbj. rend.) 336-308
13-18-ig Dr. Péterfiy L. (Oröm rend.) 350-224

Generali Providencia Rt. KÉPVISELETI IRODA
2096 Üröm Templom tér 1. (volt Július Meinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig,
pénteklS-17-igszombat: 9-11-ig

Hltelfedezeti biztositás kötése azonnal, lakás, gépkocsi, vállalko-
zói, élet, egészség biztosftások, befektetések.

Mohos György telefon/fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifügák, hőtárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

Kevélygáz Bt. és
Épületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
özponti fűtöberendezések, szellőztetés
imatizálás, propán-bután gázellátás, vizellátás,

satomázás, külső csatornabekötések tervezése és
'vitelezés megszervezése, hatósági eljárasok űgyin
ézése, engedélyek beszerzése. Anyagkivonatok és
öltségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

SZÜLETÉSNAPI MEGLEPETÉSEK
A SUZUKI RÓMAINÁL!

10 éves lett a MI AUTÓNK...

Ismét itt a nagy sikeril limitált Sedan Manager VI,
sok extrával, igen kedvezö áron!

MINDEN ÚJ AUTÓHOZ
AJÁNDÉK TÉLIGUMI-SZETT!

ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR,
most ajándék teletankka!!

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TÖLÜNK KAPJA!

Teljes körű szervizszolgáltatás
Eredetiségvizsgálat, zöldkártya

j. Karosszéria és biztositási munkák

www. suzukibarta. hu,
www. autodata. hu, www. vezess. hu

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szervíz

1039 Bp., Rákóczl u. 33.
v TeL: Szalon: 240-4444,

Szerviz: 436-7920
Ny. :H-P:8-18, Szo-V:9-13

--Mwt-

üjüzletben
vfeja vSsfetőft az

AHateledeI toolt

a Kati virágbatt aiellett.
Nyttva tartós:

hétfiitol péntetíg 73a-t<Sl 12-ig
ttletvel4-t8118-ig,

szotnbaton 73B-től 12-ig,

engő 3olt
Iskola és irodaszerek, nyomtat-

ványok megrendelésre,
LV LOTTÓ,

TOTO-LOTTO, KENO,
TIPPMIX, ÚJ JÁTÉK: A

LUXOR!

hírlap vasáraap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTÖ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÖ

KFT.
Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú béibeadás
külfoldieknek is, számitógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremüködés. Elsösorban
Pilisborosjenő, Oröm, Budakalisz területén lévö
ingatlanok közvetitése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás:kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István
A hirdető tábla az Okelme üzletnél megte-

kinthetö!

UGYVÉDI IRODA
2097Pbj. Kertköz. 4.

Kerényiné dr. Garay Hédi ügyvéd
a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja
Bt-k alapitása az új gazdasági törvény

szerint. Örökösödési, házassági, polgáqogi,
bérleti, megbizási, adásvételi szerzödések,

tb... Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadá
Bejelentkeznl lehet:

hétköznapll-19közötta
336-504-es telefonon

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement, mész.
Omlesztett anyagok:

homok, sóder, termőfold, stb.

GÁZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szálü'tás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfötöl - péntekig 7-17-ig

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

A Jövő KISZÁMÍTHATATLAN,

DE BIZTOSÍTHATÓ!

Tanácsadás lakásbiztosítás, minőségi
egészség és életbiztositások msgkötéséhez,

anyagi biztonság megteremtéséhez.
Mindenfajta biztosítás kotése

a lehető legkedvezöbb feltételekkel,
az ön igényeihez mérten!

Tájékoztatást adok legújabb, legkorszerübb
AB-AEGON biztosítási tennékekről

az Ön otthonában is!
Híyjon bizalommal!

Ősztöl hétfonként 15-17 óráiga
pilisborosjenői polgármesteri hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi képviselő.

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

Gondolja át, mennyire érzi
magát bistonságban!

Ne feledje! Biztosítás = biztonság!

Alapitotta: az Önkonnányzat Képviselő Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelős szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

Aszericesztőségcime:2097PilisborosjenőFöu. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfia: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
PILISBOROSJENÓ 2002. OKTÓBER 20.

A polgármester választás eredménye

Kapott

1. Küller János

2. Kara Arpád

3. Marton Ferenc

733 49,06 polgármester

548 36, 68

213 14, 26

A német kisebbségi képviselő választás eredménye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Galambos Ferenc

Mayer Róbert

Perlinger Györgyi

Szegedi Ferenc

Kozáry Vilmos

Kiss Béla

Wippelhauser
Jánosné

érvfcyes
sza^azat

749

653

589

581

518

495

469

Köszönet

18,48

16, 11

14, 53

14, 33

12, 78

12, 21

11, 57

képviselő

képviselő

képviselö

képviselő

képviselő

Köszönetet mondok mindazon falubelinek, akik szavaza-
taikkal támogattak a német kisebbségi képviselö válasz-
tason.

Perlinger Györgyi

FALUNKEKr
Vtíassgtási PrRgraaa

feépwsrt&ytó&lel tó^öoetetmoadaaak
maidea szawzo polgérsaia, aki az Safcoraaásyzgti

vttasztas&köa teaáto szwazatét.

K.ossEöajA a esoportusk tagjait táBiogsté, § ajSvfee Béwe
misctaayiuA sAaste w&t aáé sok-sak szsvazatet.

Az önkormányzati képviselő választás eredménye

mvmaí

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

KüllerJános

Szimeth Mária

Zsitnyányi Attila

Dér András

Kara Arpád

Dr. Fiák István

Keresztessy Péter

Mayer Róbert

Marosi László

Dr. Farkas László

Varsányi Zsuzsa

Galambos Ferenc

Szegedi Ferenc

Heves László

Kövesiné Halász Piroska

Stankovics János

Kovács Györgyné

Kádi József

Bánfi Gábomé

Windisch László

Szabó János

Mocsári József

Marton Ferenc

Soltész András

Makkainé Szabó Andrea

Peltzer Ferenc

Zelei István

Léderer Tamás

Papp Akos

Papp László

Czihlár Emil '

Poteczki Imréné Csuhai Mária
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nkormányzati rendeletek
Pilisborosjenő Önkormányzat

13/2002 (XI. 05.) számú
önkormányzatí rendelete

az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről
szóló 1/2002 (IV. 5.) számú önkormányzati

rendeletének módosítására

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az ál-
lamháztartás müködési rendjéröl szóló, több-
ször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény
alapján, valamint az államháztartás működési
rendjéröl szóló 217/1998. (XII. 30.) korm.
rendelet alapján a 2002. évi költségvetésröl az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

l.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és
annak szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat intézményére terjed ki.

2.§

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében sze-
replő szakfeladatok az I. számú melléklet sze-
rinti felsorolásban külön-külön címet alkot-
nak.

A költségvetés bevételei és kiadása

3.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2002. évi költségvetését
702 212 eFt bevétellel és kiadással állapítja
meg.

Az Önkormányzat bevételei

4.§

A 3. §-ban megállapítQtt bevételi foösszeg for-
rásonként a 2. számú mellékletben megállapí-
tottak szerint alakul.

4/a.§

A 4. §-ban megállapított bevételeket forrás-
onként a 2/a számú melléklet tanalmazza.

5.§

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az
intézmények szakfeladatonkénti bevételeit az
I. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

6.§

A Képviselő-testület a 2002. évi költségvetési
kiadásokat címenként és kiemelt előirányza-
tonként a 3. számú melléklet szerint állapítja
meg.

7.§

Az önállóan gazdálkodó általános iskola költ-
ségvetési támogatását a Képviselö-testület

havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől
eltémi csak a testület engedélyével lehet.

8.§

A Képviselő-testület a beruházási, felújítási
előirányzatok címenként és célonként történő
felosztását a 4. számú melléklet szerint ha-
tározza meg.

9.

A Képviselő-testület az önkormányzati költ-
ségvetés terhére történő támogatások, pénzesz-
közök átadásának bemutatását alcímek szerint
az 5. számú mellék szerint határozza meg.

Alapilletmény és létszám meghatározása

10. §

A köztisztviselők alapilletményét a Képviselő-
testület 33 OOO,- Ft-ban állapítja meg 2002. ja-
nuár 1. napjától.

11.§

Pilisborosjenő község Önkormányzat a köz-
tisztviselők létszámát az ügyrendben megha-
tározottak szerint állapítja meg, az intézmé-
nyekben dolgozó közalkalmazottak létszámát
az Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban meghatározottak szerint
biztosítja.

Altalános tartalék

12. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat álta-
lános tartalékát 34 986 eFt összegben hagyja
jova.

13. §

A rendelet 2002. november 05. napján lép
életbe. A rendelet kihirdetéséröl ajegyző gon-
doskodik.

Szegedi Róber polgármester
Dr. Hegedüsné Schmidt Agnes jegyző

Pilisborosjenő Önkormányzat
14/2002. (XI. 05.) számú önkormányzati

RENDELETE
a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (X.

05.) számú helyi rendelet módosításáról

Pilisborosjenő község Önkormányzat az
egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,
valafflint az orvosi tevékenység végzésének
formáiról szóló 2001. évi CVII. Tv. 25. § (7)
bek., az önálló orvosi tevékenységröl szóló
2000. évi II. tv. 2. § (2) bek. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében
foglaltakra a Pilisborosjenő háziorvosi kör-
zetekröl szóló helyi rendeletet az alábbiakban
módosítja:

l.§

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
A gyermek és felnőtt fogorvosi tevékenység
Pilisborosjenő Közigazgatási határán belüli
körzetellátástjelent.

2. §.

A rendelet 3. §-a 4 §-ra változik.

A 4. §-a 5.
szövegezéssel:

3.§

§-ra változik, az alábbi

Pilisborosjenő Község Onkormányzat a felnőtt
és gyermek háziorvosi körzetet, a gyermek és
felnőtt fogorvosi tevékenység ellátási területét
egy körzetben határozza meg. A körzet utca-
jegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tar-
talmazza.

4. §.

A rendelet 2002. november 05. napján lép
hatályba, kihiráetéséről ajegyző gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedűsné Schmidt Agnesjegyző

Pilisborosjenő Onkormányzat
15/2002 (XI. 05. ) számú önkormányzati

rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról

szóló 8/1999. (V. 27. ) számú helyi
rendeletének módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete (továbbiakban Képv.
test. ), az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdése, a
helyi önkormányzatokról szóló, többször mó-
dosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban
ÖTV.) 16. §. (1) 18. §. (1) bekezdése alapján,
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(továbbiakban Nek. tv. ) 27. §. (1) bekezdés és
az ÖTV 102/B §. 102/C §. alapján szervezeti
és működési rendjére (a továbbiakban
SZMSZ) a következő rendeletet alkotja.

Pilisborosjenö közég Onkormányzat a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1999. (V. 27. ) számú helyi rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

A helyi rendelet 50. § (6) bek. hatályon kívül
helyezve.

2.§

A rendelet 2002. november 05 .-én lép
hatályba, kihirdetéséröl ajegyzö gondoskodik.

Szegedi Róbert polgármester
Dr. Hegedüsné Schmidt Agnesjegyző

FELHIVÁS
a pilisborosjenői

ingatlantulajdonosokhoz

Pilisborosjenő község Polgármesteri Hivatala
tajékoztatja Önöket, hogy a Nemzeti Ka-
taszteri Program Közhasznú Társaság (Magyar
Allam) megbízása alapján megkezdödött a
község területének részletes felmérése, mely-
nek során egy korszerű, pontos, számítógépen
kezelhető ingatlan-nyilvántartási térkép ké-
szül. Az új térkép készítését az tette szük-
ségessé, hogy a település több mint 100 évvel
ezelőtti felmérésen alapuló korábbi térképe a
jelentős társadalmi, gazdasági változások (pl.
foldprivatizáció) által megkövetelt pontossági,
tartalmi igényeknek már nem felel meg. Az új
térképre felépülő korszerű ingatlan-nyilvántar-
tás lehetövé teszi a fSldhivatali beadványok
gyorsabb, naprakész kezelését. A digitális
technológiával készülő térkép felhasználható
lesz műszaki, tervezési célokra, s alapot te-
remthet egy modem településirányítási térin-

FELHÍVÁS!

formatikai rendszer létrehozásához, így
gyakran kapcsolódik községünk polgárainak
mindennapjaihoz is. Találkozhat majd On is a
korszerű térkép nyújtotta előnyökkel foldhiva-
tali, önkormányzati ügyeinek intézésekor.
Az új térkép készítését nyílt közbeszerzési
eljárás során a veszprémi székhelyű Pannon
Geodézia Kft. nyerte el.

A felmérés legfontosabb része a telekhatárok
helyzetének egyértelmű meghatározása, mely-
hez kérjük az Önök közremüködését is. Az
1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és tér-
képészeti tevékenységröl. 11. §. (3) bekezdése
alapján:
"A foldrészlet tulajdonosa (használója) köteles
együttműködni a felmérövel annak érdekében,
hogy az alaptérkép a földrészletek határvona-
lait a tényleges tulajdoni viszonyoknak meg-
felelően ábrázolja."
Kérjük, hogy a törvény előírásainak megfe-
lelően segítsék a felmérök munkáját.
A felmérö cégek szakembereinek méréseket
kell végezni valamennyi ingatlanon, s így el-

kerülhetetlenül szükséges az Önök közremű-
ködése is. A felmérö csoportokat vezetö mér-
nökök, technikusok a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium által kiadott arc-
képes igazolvánnyal és a feladatra szóló, hiva-
talunk bélyegzőjével is ellátott, külön megbí-
zólevéllel rendelkeznek.

A felmérést végző cég adatai:
Pannon Geodézia Földmérési
és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
Tel/fax: (88)-403-290,
E-mail: kozpont@vp. pannongeodezia. hu

Tisztelt Polgárok!
Közreműködésüket, segítségüket elöre is
köszönjük!
A felmérést vezetö mémök:

Holéczy Emő műszaki igazgató

Szegedi Róbert
polgánnester

Tisztelt pilisborosjenői lakosok!

Pilisborosjenö 013. hrsz-ú területével kapcsolatos szerkezeti
tervmódosi'tás Szabályozási terv és helyi Epítési Szabályzat témában.

2002. november 13-án (szerda) 15OT órakor
lakossági fórumot tartunk.,

az ETV 9. §-ban előírtak alapján.
A fórum helye:

Pilisborosjenö Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.

Szegedi Róbert
polgármester

Búcsúzik a szerkesztőség
Kedves Olvasóink!

Négy év után a Pilisborosjenői Hírmondó szerkesztősége bú-
csút vesz Onöktöl. Az említett időszakban - a rendki'vüli kiadványo-
kat is beleszámítva -jóval több, mint 200 alkalommal szóltunk Onök-
höz és igyekeztünk a megfelelő tájékoztatást megadni falunk életéröl,
eseményeiről.

Bizonyára voltak tévedéseink, hibáink, de szívből reméljük,
hogy ezekjelentősen kisebb hányadát adták munkánknak, melyet aka-
ratunk szerint mindig gondosan és pontosan végeztünk.

Többször is pályáztunk a 4 év során, igazi - országos - sikert
az Europai Unió PHARE pályázatával értünk el, az Európai Unió
Mellékletek reményeink szerint új ismeretekkel gazdagították falunk
lakóit, aprókat és időseket egyaránt.

Munkánkat mindnyájan - a nyomdai előkészítést kivéve -
önkéntesként, mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeztük az
Önökjavára.

Kívánjuk, hogy az új szerkesztöség mégjobb, még szebb, még
nagyobb terjedelmű Hírmondóval örvendeztesse meg Önöket a
következő négy esztendőben!

A szerkesztőség munkatársai

BANKI HI T E L ÜGYINTÉZÉS

TERHELT INGATLANRA IS!
A HITEL IGÉNYLÉSÉNÉL ELÖRE

SEMMIT

NEM KELL FIZETNIE, MERT IRODÁNK A HITEL
TELJES ELÖZETES KÖLTSÉGÉT MEGELÖLEGEZI

ÖNNEK!

F O LAX Kft.
1024BUDAPEST, RETEK U. 21/B VI.

IDÖPONT EGYÉZTETÉS TELEFONON:

KURUNCZI GYÖRGYI

TEL.: 06-26-368-307
MOBIL: 06-20-423-4955

R R

Pilisborosjenő Weindorf Onkéntes
Tűzoltó Egyesületnek

a 2002-es dunai árvíz során végzett
kiemelkedő munkáért

emléklapot
adományoztak.

Gratulálunk! (a szerk)

R R



A Római Katolikus Egyházközség 2002. november havi hírei Szauna

Imaszándék:

Hogy a magányosságtól szenvedö özvegy
nök és férfíak, erösítést és támogatást
kapjanak a keresztény közösségekben.

01. Péntek Mindenszentek, Főünnepe
Potsdamban, a Gamisonskirche mellett áll
egy szoborcsoport.
A'föalak Nagy Frigyes császár, mellette
egy eröt és férfiasságot, megtestestesitö
katona alakját láthatjuk. Eröt elszánt-
ságot, bátorságot sugároz. Nagy Frigyes
egy fíút állit kezénél fogva a katona elé.
A szobor talpára vésték a császár szavait;
"Esto semper talis! -Mindig ilyen légy!'
Szentegyházunk ugyanígy fogja meg va-
lamennyi hívének a kezét, és vezeti el az
oltárokra emelt megdicsöült szentek ké-
peihez, szobraihoz és mondja: Ilyenek le-
gyetek mindig! Szentjeinktől tanulhatjuk
meg, az Isten szeretetét és üdvösségünk
útját.

02. Halottak napja
A halál az Egésznek felőlünk látszó olda-
la. A másik oldalt így hívják: Feltámadás

/ROMANO GUÁDINT/

03. Evközi 34. Vasárnap
Inkább arra gondolj, amit meg tenned kell
semmint arra, amit megtettél
Elsősorban magad tedd meg azt, amit
mondasz! Életeddel és erkölcseiddel ta-
níts! Mert ha azt látják, hogy mást mon-
dasz és mást csinálsz, vigyorogva, fejcsó-
válva fogják hallgatniszavadat.

/BORROMET SZT. KAROLY/

10. Evközi 32. Vasárnap
Uram látom beszélsz s nem értelek
A kézzel-szemmel látható világ kapujáig
kísérlek,
Míg a szellem-ország elrejt elölem.

Minden emberben önmagad szeressed
Közös nagy Tenger csöppjei vagyunk
Ha arcod eddig vad dühtöl veres lett
Csontos ököllel verd bünbánó melled
Hiába, Testvér, emberek vagyunk

/MÉCS LÁSZLÓ/

17. Évközi 33. Vasárnap
Aránylag könnyebb a nagy bűnösöket
megtéríteni. Legnehezebb megtéríteni az
"igazakat": akik életüket az egyszer meg-

kapott kegyelem alapjára építik, de sem-
mi újat már nem kívánnak. Ezt a világot
gondosan körülbástyázzák észérvekkel;
bezárkóznak saját
szellemi tunyaságuk és biztonságuk védö-
falai mögé, ahol a szeretet ismeretlen fo-
galom.

/Mieczvslaw Nalinski/

24. Évközi 34. Vasárnap
Krisztus a mindenség Királya .
Úristen, te az egész világ gondviselöje
vagy. Te adsz erőt a gyenge embemek, a
te kezedben van a fejedelmek lelke. Te
hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint.

Szt. Imre imája a krónika szerint

Helyreigazítás:

A Hírmondó októberi száma Kálvária be-
számolójában az adományozók névsorá-
ból lemaradt:

Chovanyec Károlyné
Chovanyec Péter

ésa
Meggyesi Család.

Ezúton is elnézést kérünk tőlük
Szimeth Géza

A Művelődési Ház hírei

Október 5-én szüreti mulatság volt
Pilisborosjenőn. A délután induló impozáns
felvonulást és a fínom borok kóstolását a fellé-
pö együttesek színes műsora követte. Aki pedig
még bírta és érzett a lábában annyi erőt, hogy
táncoljon, az az esti bálon rophattá reggelig!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítségükkel, támogatá-
sukkal hozzájárultak a színvonalas és vidám
rendezvény létrejöttéhez!

Köszönjük a támogatást:

Omninvest kft, Budai Tégla RT,
Meditop kft, Utilis kft, Pilisborosjenői
Önkormányzat, Pilisborosjenőért Alapítvány,
Pálinkás Gyula, Nagy Gábor Ifj. Kuklics
Ferenc

A szüret alkalmából egy BORKUCKO
nyílt a müvelődési ház földszinti pavilonjában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Köszö-
netet mondunk Szendrey Lajosnak a sok szép
különleges eredeti tárgyakért, Varga Anikónak
és Bereczkiné Szendrey Évának a szép beren-
dezésért. Felhívjuk a helyi boros gazdák figyel-
mét, hogy a tavaszi borfesztivál alkalmával
szeretnénk megújítani a kiállítás belsö összeté-
telét. Várom a javaslatokat és a megvalósítás-
hoz a különböző tárgyakat, melyek csak ide-
iglenesen lesznek, mintegy fél évig láthatók.

Novemberi programjaink:

A számos állandó program mellett egyéb
rendezvénnyel is szolgálhatunk a hónap
folyamán:
9-én, szombaton, a kézműves foglalkozáson 9-
12 óráig adventi koszorút, adventi naptárat és
Márton napi lámpást készítünk.

10-én, vasámap, Márton napi lámpás vonulásra
várunk minden kedves gyermeket és felnöttet!
17 órától közös lámpáskészítés kezdődik, me-
lyet a színjátszó csoport Márton napi műsora
követ. Az előadás után fényt gyújtunk lámpá-
sainkban, s útnak indul a vidám menet. A mü-
velődési házhoz visszatérvén finom zsíros ke-

nyérrel és teával zárjuk a napot.

22-én, pénteken, 10 órától Cickafark, körmica
és társaik A-Z-ig kiállítás nyílik a gyermekek-
nek készült gyógynövényes könyv alapján.
Zenés, verses előadással nyílik, s három hétig
látható a Művelődési ház nagytermében.

23-án, szombaton 10 órától JÁTSZÓHÁZ

23-án, szombaton, Katalin bált rendezünk este
20 órai kezdettel. Belépojegy igényelhető: 336-
377: 536-057; 1000 Ft-os áron.

29-én, pénteken, Hagyományos András bál vár
minden gyermeket 16 órai kezdettel a Nebuló
Alapítvány szervezésében, a művelődési ház
nagytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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lAosakat,

Bieui toiMak rtek 'muasi
az

Rlrt erll"én

megrendezett
"Mfeds Nari^n^>

és

ajtoá&swsa&y^, hogy

Egyedi igények szerint kedvező áron gyártunk
szaunát. Az Ön által megálmodott minöségben,

méretben, formában építjük meg családi szaunáját.
Fork-Lift Bt.

2096 Üröm Petöfi u. 14/a.
Tel: 06-30-2104541

Szauna egészség, fi-issesség
télen-nyáron.

Ezüsthegy Kisvendéglő
Előfízetéses étkezés, elvitelre,
illetve helyben fogyasztásra.

Ar: 350,-Ft/ adag

Társas összejöveteleket, névnapi és születésnapi
rendezvényeket vállalunk, 30 föig.

Nyitva: 12-21-ig
Telefon: 336-500

Cím:
Pilisborosjenő Barack köz (az Ezüsthegyi u. sarkán)

A pilisborosjenői
Polgárőrség

telefonszámai és
clmei:

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

Cím: 2097, Pilisborosjenő Pf. :23

E-mail:

pbjpolgarorseg@pannongsm.hu

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

Allatorvosi rendelő

Solymár
Tersztyánszky u. 120.

r. Molnár Attila 06-30-984-6692 ;
6-26-360-919

.

g Dr. Molnár Attila 06-30-964-
160; 06-26-360-919

Védöoltások, ultrahang diagnosztika,
lator háttér, sebészeti műtétek.

Rendelési idő: kedd: 14-19 ;
szombat: 9-12

Mütéti nap: csütörtök: 7-12

R

Pengő
Ingatlaniroda,

ügyyédi ktizreixiuködéssel,
raisltorosjemő Fő út. 2.

06-26-336-593
R C

k

o t' es

szállítás
SZOMORA JENÖ

teherfuvarozó

Telefon:

06-309 427-922 06-309 840-062

Szobafestő,
mázoló,
tapétázó

Nagy János

2097 Pilisborosjenö
Pataku. 13.

06-26-336-218
06-30-992-6661

helyi tűzoltók
telefoBszáma!

06-30-3-464-911
ÍK@BIÍÓS Ttbor parancsaok)

(>6->>9-327-e97
László etiiök)

2^02. wmabw 6-ém
/szerdáa/

13 és 18 éra kfefttt,

y

U^Q /%M>/
IC és 16 éra

Xonténeres

törmelék és

folyóáru szállítás,
földmunka,

ingyenes földtöltés.
4 m3 - 6 m3- 8 m -es,

ajíós
konténerekkei,
kedvező áron!

Kft.
06-20-390-47-28
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TOP VIDEO TÉKA ^
Uj helyre költöztünk! .

Cím: Pilisborosjenő Budai út 18. ( a régi úton a falu közepén!) .

Üjdonságok: Csodálatos elme, A sólyom végveszélyben, Pokolból

Svongo Divatáru
3 napos film előhívás

Hetente bővülő választékkal várjuk Onöket!
DVD kölcsönzés!

Nyitva: Hétfotől szombatig: 16-21-ig vasámap: zárva
(Az új üzletben Triumph melltartó is kapható!)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......................... ^....... ^<>^^

Telefon:
06-30-452-7929

(egész nap hívható)



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.

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Borsi Zsófia

Fehér Eszter

Fehér Eszter

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Kovács Levente

Csúcs Orsolya

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

Csúcs Orsolya
Fehér Eszter

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Kovács Levente

Csúcs Orsolya
Borsi Zsófía

Borsi Zsófía

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

Borsi Zsófia

25. Dr. Kovács Levente

26. Dr. Borsi Zsófia

27. Dr. FehérEszter
28. Dr. Csúcs Orsolya
29. Dr. Csúcs Orsolya
30. Dr. Csúcs Orsolya
01. Dr. Csúcs Orsolya

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

Uröm, Honvéd u. 24.
OrömDoktorS. u. 21.
Oróm, Kevélyu. 2091/II.
Pbj. Rákóczi u. 18.

06-30-493-5324
06-20-9535-187
350-847
06-30-2620415

Éjszakai
ügyeleti
időszak:

18-08-ig.
Hétvégén:

péntek
Í4""-töl
hétfó

reggel 8-ig.

Munkanapokon, hétíötöl csütörtökíg a sürgösségi ellátást biztosítják

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

K 8-13-igDr. HortiSzilvia(Ürömrend.) 350-224
13-18 Dr. Venesz Ilona (Pbj. rend.) 336-187

SZ 8-13-igDr. VeneszIlona(Ürömrend.) 350-733
13-18-igDr. Horti Szilvia(0röm rend. ) 350-224

CS 8-13-ig Dr. Kovács György (Pbj. rend.) 336-308
13-18-ig Dr. Péterfiy L. (Oröm rend.) 350-224

Kevélygáz Bt. és
Epületgépészeti Betéti Társaság

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

Zsitnyányi Attila magántervező
Központi fiitőberendezések, szellöztetés,
ktimati2^álás, propán-bután gázellátás, vízellátás,
csatomázás, külső csatomabekötések tervezése
és a kivitelezés megszervezése, hatóságí
eljárások ügyintézése, engedélyek beszerzése.
Anyagkivonatok és költségvetések készitése.

Gázkészülékjavítás és szerelés
Zsitnyányi Zoltán

06-30-2223-583

Üj uzletben
várja vásárlóit az

Anateledel bolt
PilisboFosjenőn,

a Kati virágbolt metlett.
Nyitva tartás:

Mtf6tőlpéBtekig7TO-tól 12-ig
iBetve 14-től t8-ig,

szoBibaton 738-t61 l2-ig.

Csempézés, márványozás,
kisebb kőműves munkák

garanciával.

Schrauf Ferenc

Pilisborosjenő, Iskola u. 16.
336-686

06-30-9-919-391

A Nagykevély Gyógyszertár
nyitvatartási ideje:

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

Péntek:
8-13ésl4-17óráig

Szombaton:
8-12óráig

Generali Providencia Rt. KEPVISELETI IRODA
2096 Oröm Templom tér 1. (voltJúlius Meinl épület)

Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 17-19-ig.
péntek 15-17-ig szombat: 9-11-ig

Hitelfedezeti biztosítás kötése azonnal, lakás, gépkocsi,
vállalkozói, élet, egészség biztositások, befektetések.

Mohos György telefow'fax: 06-26-343-664, 06-20-343-1808

Háztartási gépekjavítása
Mosógépek, centrifugák, hötárolós kályhák, villanybojlerek,

Hajdú gépekjavítása.
Dékány Imre, Budakalász, JózsefA. u. 37

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

engő olt
Iskola és irodaszerek,

nyomtatványok
megrendelésre,

SKANDINÁV LOTTO,
TOTO-LOTTO, KENO,

TIPPMIX, ÚJ JÁTÉK: A
LUXOR!

hírlap vasámap is kapható a
PENGÖBEN!

Pbj. Fő út. 2. Tel: 336-593
Nyitva:

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

Szom:7-13; Vas: 8-10

Pilisborosjenői Tüzép
Budai út 2/a

Kínálatunk: tégla, cserép, zsindely,
szigetelőanyagok, betonelemek,

cement. mesz.

Ömlesztett anyagok:
homok, sóder, termöfold, stb.

GÁZ-CSERETELEP!
Konténeres és

teljes körű szállítás
kedvező áron!

Nyitva tartás:
hétfotől - péntekig 7-17-ig

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

MEGLEPETÉSEK
A SUZUKI RÓMAINÁL!

Ismét itt a nagy sikerii limitált Sedan Manager VI,
sok extrával, igen kedvezö áron!

ÓRIÁSI használt autó VÁSÁR'

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TOLÜNK KAPJA'

- *Teljes körü szervizszolgáltatás
- Eredetiségvizsgálat, zöldkártya
- Karosszéria és biztositási munkák

www.suzukibarta.hu,
www.autodata.hu, www.vezess.hu

SUZUKI RÓMAI
Márkakereskedés és Szerviz

^
1039 Bp" Rákóczi u. 33.
Tel. : Szalon: 240-4444,

Szerviz: 436-7920
Ny. :H-P:8-18, Szo-V:9-13

PILIS 2000 INGATLANKÖZVETÍTŐ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KFT.

Ingatlanok eladása, vétele, hosszú távú bérbeadás
külföldieknek is, számítógépes adatfeldolgozás,
értékbecslés, ügyvédi közremuködés. Elsősorban
Pilísborosjenö, Üröm, Budakalász területén lévö
ingatlanok közvetitése. Tel/Fax: 06-26-336-504;

Rtf:: 06-30-9218-531
Félfogadás; kedd-péntek 11-19; szombat: 10-14

Ogyvezető igazgató: Kerényi István
A hirdető tábla az Őkelme üzletnél

megtekinthető!

UGYVÉDI IRODA

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

a Pest megyei Ügyvédi Kamara tagja
Bt-k alapitása az új gazdasági törvény

szerint. Örökösödési, házassági, polgárjogi,
bérleti, megbizási, adásvételi szerződések,

tb... Végrendelet elkészitése. Jogi tanácsadá
Bejelentkezni lehet:

hétköznap ll-19közötta
336-504-es telefonon

 J
A JÖVŐ KISZÁMÍTHATATLAN,

DE BIZTOSÍTHATÓ!

Tanácsadás lakásbiztositás, minőségi
egészség és életbiztosítások megkötéséhez,

anyagi biztonság megteremtéséhez.
Mindenfajta biztosítás kötése

a lehető legkedvezőbb feltételekkel,
az Ön igényeihez mérten!

Tajékoztatást adok legújabb, legkorszerübb
AB-AEGON biztosítási termékekröl

az Ön otthonában is!
Hiyjon bizalommal!

Ösztől hétfőnként 15-17óráiga
pilisborosjenői polgármesteri hivatalban.

Süveges Lászlóné
AB-AEGON területi képviselő.

Tel: 336-856
Rtf: 06-20-9-33-56-73

Gondolja át, mennyire éru
magát bhtonságban!

Ne feledje! Biztosítás = biztonság!

Alapította: az Önkormányzat Képviselö Testülete
Felelős kiadó: Szegedi Róbert polgármester
Felelös szerkesztö: Fáyné dr. Péter Emese

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fö u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3.4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a MagyarPosta
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A "választási programok" ̂ deje lejárt,
a kampánynak vége, lezajlott a választás.
Négy évre szóló feladatvállalás, "Ciklus-
program" kidolgozásán munkálkodik a
képviselőtestület.

A Hfrmondó előzö száma ismertette
az általános és titkos helyhatósági válasz-
tások pilisborosjenői eredményeit. A köz-
ség polgármestemek választott, köszö-
nöm a bizalmat, amit nem kis részben a
FALUNKÉRT választási programnak
tulajdonítok.

A Községvédő Egyesület kampánya
erőteljesebb volt, több derűs, szórakozta-
tó programmal. Az ^yesület a megcél-
zott lakossági kört kitíínően mozgósította,
megnyerték a képviselőválasztást!
Minősftett többségben vannak a testület-
ben, egy kivétellel az összes bizottság
elnöke egyesületi képviselő lett.

Polgármesterként én terjesztem a kép-
viselőtestület elé a Ciklusprogram vita-
anyagát, melyben összefoglalom azokat
a programelemeket, amelyek mindkét
választási programban szerepeltek.

Elfogadott munkatervünk szerint a
december 19-i testületi ülés tárgyalja elő-
ször a 4 évre szóló programot. December
12-én közmeghallgatást (artunk, melynek

-'

/^. novemberi különszám

SZÜL A 4 ÉVES PROGRAM
Küller János polgármester írása

egyik jelentös napirendje a készülő Cik-
lusprogram legfontosabb elemeinek is-
mertetése, megvitatása lesz. Aközmeg-
hallgatás lénye'gében egy fokozott nyil-
vánosságú képviselőtestíileti ülés, azon
a képviselötestületnek határozatképes
létszámban jelen kell lennie. A civil szer-
vezetek, lakossági csoportok - és termé-
szetesen egyénenként is bármely
pilisborosjenöi lakos - hozzászólhat, ja-
vaslatot tehet, és kérdéseit a polgármes-
terhez, a bizottsági elnökökhöz, bármely
képviselőhöz is intézheti. Fontos a lakos-
sági vélemény megismerése, csakolyan
program valósulhat meg sikeresen,
amely lakossági támogatást élvez.

A mondanivalómat alábbiakban két

csoportba rendezem. Külön sorolom a
tervezett fejlesztéseket. Másik csoportban
áttekintést adok a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV törvény szerint
önkormányzati kötelező és választható
feladatok teljesítési színvonaláról. Ebből
vonható le a következtetés, min kell je-
lentösenjavítani.

FEJLESZTÉSEK:

Meg kell kezdeni, illetve, amit lehet be
is kell fejezni a ciklusban:

Felszíni víz-elvezetés, útépítés a
község teljes belterületén

Tovább kell bővíteni az iskolát, meg
kell épfteni a tornatermet, a régi
épület rekonstrukciója, kertrendezés
is szükséges.
Bővíteni kell az óvodát, korszerűsí-
teni kell a meglévö épületet.
Szét kell választani a Művelődési
Házat és Polgármesteri Hivatalt,
egyiknek új házat kell építeni
Részt kell vállainia az önkormány-
zatnak az Egészségház kialakftásá-
ban

Sportcentrumot kell létesíteni
Rehabilitálni kell a Faluközpontot,
célszerűvé, széppé alakítani.
Bécsi úti településrészen a zebra,
közlekedési lámpa, járda megvaló-
sítása

A Ciklusprogramban a tervezett fej-
lesztések pénzügyi forrását is tervezni
kell. A költségvetésből fejlesztésre érde-
mi tőkét nem lehet teremteni. Fejlesztési
fedezet önrészeként szolgálhat a papi föl-
dek még nem értékesített telkeinek árbe-
vétele, a belterületbe vonást kezdeménye-
zö tulajdonosi csoportok fejlesztési hoz-
zájámlása. Pályázatokkal megszerezzük a
lehetséges külső (állami, EU) támogatá-
sokat, mozgósítjuk a vállalkozó tökét,
amihez lehet.

(Folytatás a következő oldalon!)

Z E A ÁS
Értesítjük Pilisborosjenö település lakosságát, hogy

2002. december 12-én (csütörtökön) 18 órai
kezdettel Pilisborosjenö képviselő- testülete közmeghallgatást tart.

A (artalomfeél

Rtetí a 4 éves pregraa (t. oiáal)

. Képvisel&i levél oÍvssőNApg; (S. olsW)

. SegysQá f Qgsm (4-5, oMtí)

". ".^fö^&^. . Az 6j Npvisetö-testttóét ets&
resdetóei (6. oMrf)

. A PMItetOFves kSizleia^ee
( 5. otásl)



Készül a 4 éves program
(Folytatás az előzö oldalról)

Fontosak a fejlesztések egy község
életében, különösen, ha hiányt pótolnak.
Egy ciklust utólag, vagy kívülről szemlél-
ve többnyire arról ítélnek meg, hogy mi-
lyen fejlesztéseket produkált. Mégis, a
lakosság közérzetét legalább annyira be-
folyásolja, - javítja, vagy rontja - az élet-
minőség számos egyéb összetevője.

Az Otv 8§ (4) bekezdése sorolja a kö-
telező önkonnányzati feladatokat:
"A települési önkormányzat köteles gon-
doskodni az egészséges ivóviz ellátásról,
az óvodai nevelésröl, az általános iskolai

oktatásról, nevelésröl, az egészségügyi és
szociális alapelláíásról, a közvilágitásról,
a helyi közutak és a köztemető fenntartá-
sáról, köteles biztositani a mmzeti és az
etnikai kisebbségekjogainak érvényesülé-
sét."

Az egészséges ivóvíz minőségi köve-
telményeinek eleget tesz a területileg
szerződésre kötelezett szolgáltató
DMRV. Nyomásproblémák vannak a
magasabban fekvő házaknál a ki-
egyenlítésre szolgáló magas-tározó
ellenére.

Ovodánkban szeretetteljes nevelés
folyik, de a kapacitás kicsi az igé-
nyelthez képest, tólterhelés mellet
sem tud mindenjelentkezéstfogadni.
Bővíteni kell ebben a ciklusban.

Német nyelvet is oktató általános
iskolánkban a tanári kar kvalifíkált-
sága kiváló. A már lezajlott és terve-
zett bővítésekkel jelentösen javulnak
a tárgyi feltételek. Márjövöre kémia,
biológia szakelőadók, szertárak, rajz
és zene-terem, ebédlő, új szociális
blokkok állnak majd rendelkezesre.
Ebben a ciklusban megépül a toma-
terem ís.
Az egészségügyi alapellátásban a
gyermek és felnőtt körzetek, ügyeleti
rendszer, fogorvosi alapellátás mind
vállalkozói alapon dolgozó orvosok-
kal megoldott. Van a községben vé-
dőnő és van egy gyógyszertár.
Szociális házi gondozás és az idősek
napközi-otthonos ellátása a szociális
alapellátás egyik eleme. A másik a
rendszeres és alkalmi (tanévkezdés,
Karácsony) segélyezés. Használatba
kell venni a polgármesteri hivatal
szociális szoftverjét.
Közvilágüást most korszerűsítettük
A helyi közutak állapota nagyon
rossz, a Ciklusprogram egyik legfon-
tosabb feladata az útépítés.
A temetőben van koporsós és umás
temetésre is hely még hosszú évekig,
a Településszerkezetí Terv kijelölte
az új temető helyét is.

A nemzetiségi kisebbségijogok bizto-
sítása terén nincs új teendő. 1994 óta
kisebbségi önkonnányzat működik a
községben, maga gazdálkodik az
államtól és az önkormányzattól ka-
pott támogatásból.

Az önkormányzati törvény 8 § (1)
pontja szerint:
"A települési önkormányzat feladata a
helyi közszolgáltatások körében külö-
nösen: a településfejlesztés, a település-
rendezés, az épített és természetí kör-
nyezet védelme, a lakásgazdálkodás, a
vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés,
a csatornázás, a köztemető fenntartása,
a helyi közutak és közterületek fenn-
tartása, helyi tömegközlekedés, a köz-
tisztaság és településtisztaság biztosítá-
sa; gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
közbiztonság helyi feladatairól; közre-
működés a helyi enei^iaszolgáltatás-
ban, a foglalkoztatás megoldásában; az
óvodáról, az alapfokú nevelésről, okta-
tásról, az egészségügyi, a szociális ellá-
tásról, valamint a gyermek és iQúsági
feladatokról való gondoskodás; a kö-
zösségi tér biztosítása, közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység,
sport támogatása; a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogai érvényesítésének a
biztosítása; az egészséges életmód kö-
zösségi feltételeinek elősegítése."

A törvényi defíníció "nyitott", úgy fogal-
maz, hogy "különösen", tehát a felsorolás
nem teljes, ugyanakkor tartalmaz választ-
ható és kötelező feladatokat is..

- Településfejlesztésről külön szóltam
- Településrendezés, az épitett és termé-
szeti környezet védelme: az elöző testület
hosszú elökészítés után 2002 márc-ápr-
ban fogadta el a 2015-ig szóló Település-
szerkezeti Tervét, Helyi Epítési Szabály-
zatát és a Szabályozási Tervet. A doku-
mentumok tekintetében nincs teljes
egyetértés az új testületben.
- A lakásgazdálkodás nem jellemző ön-
kormányzati feladat Pilisborosjenőn. A
két, magántulajdonból államosított, majd
önkormányzati tulajdonba adott épületet
társasházzá alakították.
- Vizrendezés, cscpadékvíz elvezetés en-
nek a ciklusnak a programjában fog sze-
repelni. A vízrendezés alatt a törvény
jelentös álló, folyóvizek mederrendezését
és belvízrendezést ért. Községünkben
inkább a pince-vizek megoldását kell ér-
teni alatta, valamint annak a vizsgálatát,
miért és hova tíínik el a Budai úton a pa-
takból a felsőbb folyáson még meglévő
víz? A felszíni csapadékvíz elvezetés
szükségessége közismert, nem kell rész-
leteznem.

- Csatornázás: a község teljes belterülete
csatomázott. Ott nincs rákötés, ahol a
tulajdonos nem akarta, vagy műszaki kor-

látok vannak. Saját, most bővített szenny-
víztisztító telepünk van.
- A temetőben hosszú évekre van kopor-
sós és umás temetkezési lehetőség, de a
Településszerkezeti Terv kijelölte az új
temető helyét is.
- Helyi közutak és közterületekfenntartá-
sát alacsony színvonalon teljesítette ed-
dig az önkormányzat, a Ciklusprogram
fejlesztési programjának legnagyobb
költségű tétele lesz az útépítés.

Hetyi tömegközlekedés terén a nagy
városoknak több tennivalójuk van. A kül-
sö Bécsi út a téglagyárig kék busszal jól
megközelíthetö. A központi településrész
megfelelő járatszámú távolsági busszal
érhetö el. Helyi tömegközlekedést a Bé-
csi utat is bekapcsoló helyi köqáratjelen-
tene. Mindkét programban szerepelt.
- Köztisztaság és településtisztaság biz-
tosítása: közterület fetugyelŐ, falugond-
nok áll alkalmazásban. Göngyöleggyűjtő
kihelyezett konténerek, heti egyszeri sze-
métszállítás, évi kétszeri lomtalanítás, évi
néhányszori lakossági s^ervezésű szemét-
szedés szolgálja a falu tisztaságát. Minkét
programban szerepel a virágosítás, parko-
sítás.
- A helyi tüzvédelem az önkéntes tüzoltó
egyesület segítségével oldódik meg. Be-
rendezéseik zömmel külföldi partnerkap-
csolataiktól szánnaznak, de erőhöz mér-
ten önkormányzati támogatást is kapnak.
A községben kiépített tűzivíz rendszer
van, tíizcsapokkal, de néhány szűk köz
nem teszi lehetővé a megközelítést.
- A közbizíonságról a körzeti megbízott
rendőr és a helyi polgárörség gondosko-
dik. Intézkedéseket kezdett az új testület
a rendőr helyben lakásának megoldására.
- Helyi energiaszolgáltatásban az önkor-
mányzat közvetlenül nem vesz részt. A
villamos energiát is a vezetékes földgázt
is a területileg szerzödésre kötelezett
szolgáltatóvállalatokbiztosftják.

Foglalkoztatási területen az önkor-
mányzat nem sokat tehet, nincs érdekelt-
sége vállalkozásokban. Az új testület fo-
kozottabban ösztönözni fogja a munka-
hely-teremtést. Az önkormányzat nem
jelentéktelen foglalkoztató, de nagy
arányban nem pilisborosjenői lakosokat
foglalkoztat. Közbeszerzési eljárásaiban
honorálja a helyi munkaerö alkalmazását.
A statisztika szerint munkanélküli ellátás-
ban részesülők száma jelentéktelen, °/o-
ban ki sem fejezhetö. Ez azonban nem
jelenti, hogy a munkaképes korúak mind
munkával rendelkeznének.

- Ovodáról, alapfokú oktatás nevelésröl,
egészségügyi és szociális alapellátásról a
kötelező feladatoknál esett szó.
- Gyermek és ijffúsági feladatokról való
gondoskodás terén sok az önkormányzati
és lakossági öntevékeny erőfeszítés. Kü-
lönösen ifjúsági programok terén, az is-
kolát elhagyott fíatalok szabadidő hasz-
nos eltöltése biztosításában, ifjúságvédel-

mi, drogmegelőző területeken van tenni-
való.

- Közösségi térként általában csak a Mű-
velődési Ház nagyterme áll rendelkezés-
re. Tény, hogy a község kinőtte a lehetö-
ségeket, dea Sportcentrum megépüléséig
nem ígérünk új és nagyobb közösségi
teretameglévőnél.

- Közművelődési, tudományos, művészeíi
tevékenység támogatása terén szerényen
említhetjük a könyvtárat, a Művelődési
Ház Intemet hozzáférési lehetöségét, a
szintén csak ott megrendezhető hangver-
senyeket, kiállításokat, egyéb kulturális
rendezvényeket. Vannak a Műv-Háznak
szakkörei, színjátszó csapata, van a köz-
ségben zeneiskola. Nem lehetünk elége-
dettek, még akkor sem, ha ezt a feladatot
a törvény elsősorban nagyvárosok számá-
ra cimezi, és nem tőlünk várja a tudo-
mány támogatását.

Sport támogatása: az önkonnányzat
mindenkori gazdasági lehetőségeihez
mérten támogatja a sportegyesületet, ka-
rate, fiitball, természetjáró, kézilabda
szakosztályait. Nincs azonban sem toma-
terem, sem szabványos sportpálya, Mind-
kettő létesítése a Ciklusprogram része.
- Nemzetí kisebbségijogok biztosításáról
az elvárható színvonalon gondoskodik az
önkormányzat.

- Egészséges éleímód közösségi feltétele-
inek elősegítése: a sportolási lehetöségek
megteremtése a már említett tomaterem
és Sportcentrum nem csak a verseny-
sport, hanem a tömegsport és egészség-
ügyi mozgás számára is nyújt majd lehe-

töséget. Ezen kívül a község természeti
adottságainak kihasználásával, fiitó és
túrapályák kialakításával és karbantartá-
sával is javulnak a feltételek.. I^úsági
sportlehetöségeket kell teremteni a BMX-
eseknek, görkorcsolyásöknak, stb. Egész-
ségmegőrzö programot fog kidolgozni az
új tesmlet.

Osszefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
Pilisborosjenő önkormányzata - gazdasá-
gi erejéhez mérten - általában eleget tett
kötelező és választott feladatainak. Van-
nak feladatok, amelyek teljesítési színvo-
nal emeléséhez jobb szervezés, vannak,
melyekhezjelentős töke kell.

Az önkormányzati jogok a képviselő-
testületet és szerveit illetík meg, de a
döntések előkészítésében és operatív vég-
rehajtásában jelentös szerepe van a Pol-
gármesteri Hivatalnak Egyetért a testület
abban - mindkét program tartalmazta -
hogy a polgármesteri hivatalnak ügyfél-
barátnak, szojgáltató jellegűnek kell len-
nie. A helyi lakös ügyeinek intézésekor a
hivatali dolgozókkal találkozik, az önkor-
mányzatról véleményt elsősorban a hiva-
talban szerzett tapasztalatai alapján alakft
ki.

A Hírmondó ugyanezen számában ajegy-
ző ismerteti programját. Kifejti, hogy
milyen hivatalt akar, milyen változásokat
tart szükségesnek. A cikkben több olyan
témát érint, ami nem a hivatai, hanem a
testület hatáskörébe tartozik. A képvise-
lötestületnek hamarosan napirendre kell
vennie a hivatal kérdését, de már a Cik-

lusprogramban is fel kell vázotaunk a
legfontosabb elveket.

Polgármesteri bemutatkozásomat a
készülő Ciklusprogramnak szentettem.
Tisztelettel és szeretettel várom és várjuk
a lakosságot a közmeghallgatásra. Segít-
sék véleményükkel, javaslataikkal, hogy
akészülő Ciklusprogram minél inkább az
Onök igényeinek, elvárásainak feleljen
meg.

Az előző ciklus hibája volt, hogy a
képviselőtestület nem jól konimunikált.
Mmden Hírmondóban törekszem majd
objektfven tájékoztatni a lakosságot az
eltelt időszak eseményeiről. Polgármes-
terként és a Hírmondó felelős kiadójaként
arra törekszem, hogy a Hínnondó ne csak
a testületi határozat és rendeletszövegeket
tartalmazza, hanem az Előterjesztések
előzményét és a lezajló vita lényegét Ís
megismerhessék az olvasók. A választó-
nak joga van betekinteni az Előterjeszté-
sekbe és akár a szószerinti jegyzőköny-
vekbe is, kivéve a zárt ülések anyagait.
Mindenkinek jobb, ha a választók nem
egyenként érkeznek a hivatalba betekin-
tési jogidcat érvényesíteni, hanem a köz-
érdeklődést a Hínnondóban elégítjük ki.

Mindegyik választási program a nyil-
vánosság növeléséről, az átláthatóság
biztosításáról beszélt, így ez minden bi-
zonnyal a Ciklusprogram egyik fontos
részét fogja képezni.

Küller János polgánnester

Tisztelt Pilisborosjenői
Polgárok!

Mindenek előtt szeretnék köszö-
netet mondani annak az 590 válasz-
tópolgámak, aki rám szavazott a
2002. évi október 20-i önkonnány-
zati választáson. Az Önök bizalmá-
nak köszönhetően immáron har-
madszorra nyertem el azt a kitünte-
tö megbízatást, hogy szülöfalum-
ban, Pilisborosjenőn az önkor-
mányrati képviselö testület tagja
leheíek.

A köszönetnyilvánításon túl, sze-
retném tájékoztatni a tisztelt pilis-
borosjenői polgárokat, hogy az ön-
kormányzat 2002. évi november 4-i
alakuló ülésén Küller János polgár-
mester úr és képviselőtársaim meg-
választottak az Oktatási- és I^úsá-
gi, továbbá a Kulturális és Sport
Bizottság tagjává és a Szociális
Bizottság elnökévé. A képviselötes-
tület úgy döntött, hogy elválasztja a
szociális és egészségügyi feladato-
kat, ezért egy külön Egészségugyi

Bizottság is alakult, melynek pon-
tos hatásköre a bizottsági munka
folyamán fog kialakulni.

Céljaim a továbbiakban is válto-
zatlanok: a nevelési-oktatási és mű-

velődési intézmények támogatása, a
községünkben élő gyermekek, idő-
sek és rászomlók életkörülményei-
nek javítása és természetesen min-
den pilisborosjenői polgár érdekei-
nek védelme. A jövöben is szeret-
ném az Önök megelégedésére a
legkörUltekintöbben végezni képvi-
selői munkámat, ebben kérem a
segítségüket, osszák meg velem
tapasztalataikat, kéréseiket, kérdé-
seiket, információikat. Ennek ér-
dekében várom Onöket fogadóórá-
mon, melyet minden hónap elsö
hétföjén tartok 16 órai kezdettel a
Német Kisebbségi Önkormányzat
hivatalos helységében (a Művelő-
dési Ház bejáratától balra).
Köszönöm fígyelmüket:

Szimeth Mária képviselő
Telefonszámom: 336-899

A Saint-Gobain Weber Terranova
(Pilisvörösvár) számára keresünk

LOGISZTIKAI ( BESZERZÉSI VEZETOT
felsőfokú végzettséggel, megfelelö gyakorlattal,
évi több milliárdos beszerzés menedzselésére.
Angol, vagy német nyelvtudás feltétele az állás

betöltésének.

Valamint keresünk:

felsőfokú vegyész/vegyipari gépész végzettséggel
TERMÉKFEJLESZTŐT

Azon kreatív, gyakorlatias szakemberjelentkezé-
sét várjuk, akit vonzanak a gyakorlati problémák,
és emellett hosszú távú karrierlehetöséget keres.

Angol, vagy német nyelvismeret szükséges.

Kérjen információt a lehetőségekről, vagy ajánlja
barátainak, ismeröseinek.

Human Power Bt.

T. : 06-26-373-426; 06-30-2001-100
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JEGYZÖI PROGRAM

BEVEZETŐ

A polgármesteri hivatal feladata az önkor-
mányzat működésével, valamint az állam-
igazgatási ügyek döntésre való elökészítésé-
vel és végrehajtásával kapcsolatos eljárások
ellátása. A hivatal tehát elökészíti és végre-
hajtja CB, önkormányzat képviselö-testülete,
bizottságai, a polgármester által meghozott
döntéseket, mint önkormányzati ügyeket, s
végzi a testület működésével kapcsolatos
adminisztratív teendőket.
A polgármesteri hivatal ellátja a polgár-
mester és a jegyzö jogszabályokban elöírt
államigazgatásifeladatait. A hivatal felada-
ta tehát kettős, mert tevékenysége során,
mintegy 70 % -ban állami, államigazgatási
feladatokat és mintegy 30. % -ban önkor-
mányzati feladatokat lát el.

A helyi lakossággal közvetlen kapcsolatba a
polgármesteri hivatal kerül. A település
lakossága a helyi közigazgatás, illetve a
képviselö-testület munkáját többnyire a
polgármesteri hivatal munkáján keresztül
értékeli, Az Alkotmány biztosítja, hogy a
képviselö-testület szabadon dönthessen a
polgármesteri hivatal belső szervezeti fel-
építéséről, tagozódásáról és a szervezeti
egységek elnevezéséröl. Igy a képviselö-
testület is "felelőssé" tehető, ha a polgár-
mesteri hivatal működése, annak szervezet-
lensége vagy vezetési hiányosságai miatt
akadozik, rosszul működik.

A polgármesteri hivatalt a polgármester
irányítja ajegyzőn keresztíll.
A polgármester szabályozó tevékenysége -
a vonatkozó jogszabályi keretek szerint -
csak a hivatal belsö viszonyainak irányítá-
sára terjedhet ki, a polgármester rendelkezé-
sei ti. nem lehetnek ellentétesek a jogsza-
bályokkal, valamint. a képviselö-testület
határozataival.

Amíg a polgármester irányítja, a jegyző
vezeti a hivatalt, tehát ellátja a vezetéshez
kapcsolódó napi feladatokat, megszervezi a
munkavégzést.
Ajegyző, mint a közigazgatás helyi vezetö-
je segíteni köteles a polgármestert hivatal-
irányító munkájában, de jogszabály felha-
talmazása alapján a részére biztosított fel-
adat- és hatáskörében önállóan Jár el. A
jegyző köteles az önkormányzati feladatok
teljesitését, valamint az állampolgárok ál-
lamigazgatási ügyeinek szakmai intézését
megszervezni, biztosítani a döntések elöké-
szttése végrehajtása során ajogszerűséget, a
törvényességet.
A jegyző kötelessége, hogy fígyelemmel
kfsérje az ügyek sorsát, gondoskodjon a
határidők betartásáról. Fontos feladata a
hivatali munka szervezettségének biztosítá-
sa, hogy a munkavégzéshez szükséges sze-
mélyi, tárgyi, technikai feltételek rendelke-
zésre álljanak.

Ajegyző feladata, hogy figyelembe véve az
egymáshoz kapcsolódó, egymással össze-
filggő munkaköröket, biztosítsa az ügyek
lehetőség szerinti gyors, egyszerű és szak-
szerü ügyintézést.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a
jegyzö feladatai komplexek, vezetési jogo-
sítványai is széleskörűek.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
UTÁN ;:

A polgánnesteri hivatal a választás után
nehéz idöszakot kénytelen átélni. Az új ösz-
szetételű képviselő-testület új kihivás elé
állítja a hivatalban dolgozó köztisztviselő-
ket. Az átmeneti idöszaknak a stabilitás és
változás egyensúlyát megteremtő tudatos
szervezési folyamatot kell elősegítenie. A
polgármesteri hivatal dolgozóinak a szüksé-
ges változásokat nem krízisként, hanem
pozitív átalakulásként kell átélnie.

A jegyző reményei szerint a képviselő-
testület célja az lesz, hogy a következő cik-
lus magas szintű teljesítőképességének,
hatékonyságának és nyugodt működésének
szervezeti és működési feltételeit megte-
remtse.

A polgármesteri hivatal személyi állománya
és szakmai tudása, tapasztalata alapján al-
kalmas a megújulásra, az államigazgatási
feladatok jobb, hatékonyabb, gyorsabb ellá-
tására. De ahhoz, hogy ezen célok megvaló-
sulhassanak meg kell változtatni mindazon
negatív körülményeket, amelyek gátolják
ezek elérését.

Véleményem szerint néhány elengedhe-
tetlenül fontos szempont, amelyet figye-
lembe kell venni és az elkövetkezendő
időszakban megvalósttani:

. Az információ áramlás állandó biztosi-
tása

Meg kell valósítani, hogy a képviselő-
testület céljait következetes módon hajtsa
végre, vagyis átlátható, követhetö, végre-
hajtható döntéseket hozzon. Mert a jegyző
csak így tudja a döntések elökészítését és
végrehajtását segíteni. El kell kerülni a pár-
huzamosságot, ki kell terjeszteni a csapat-
munkát, minimálisra kell csökkenteni a
vezetök közötti ellentéteket.
. A képyiselő-testület és a hivatalnok

réteg közötti viszonyjavitása
El kell émi, hogy a képviselő-testület és a
hivatatnokok közötti viszony javuljon és
erösödjön, szakmai kapcsolattá alakuljon,
meg kell teremteni az egymástól elkülönülő
szerepek kiegyensúlyozottságát.

. A politikai és szakmai szerepek elhatá-
rolása

El kell émi, hogy a politikai és szakmai
szerepek jobban elhatárolódjanak, a képvi-

selők és a polgármesteri hivatalban dolgo-
zók feladata világosan és egyértelműen el-
különüljön.

. A képviselő-testületi és bizottsági mun-
kajobb megszervezése

Meg kell valósítani, hogy a képviselö-
testületi ülésekre és bizottsági ülésekre az
előterjesztések szakmai színvonala emel-
kedjen /döntési varációk és altematívák
kidolgozása, azok részletesebb indokolása
stb./

. Nyugodt, kiegyensúlyozott munkahelyi
légkör biztositása.

Meg kell oldani a Polgármesteri Hivatal
elhelyezését, mert a jelenlegi épület már
nem alkalmas a polgármesteri hivatalban
dolgozók elhelyezésére, az ügyfelekkel tör-
ténő megbeszélések, tárgyalások lebonyolí-
tására, az önkonnányzat képviselő-testülete
működésének biztosítására. Megfelelő
anyagi, technikai feltételek és a feladatok
nagyságával arányos személyzet álljon ren-
delkezésre.

. Iratkezelés fontossága, eszközök b&-
szerzese

Megoldást kell találni az évek óta felgyü-
lemlett iratok tárolására, elhelyezésére. Be
kell szerezni azokat az eszközöket, amelyek
megvétele már nem tűr halasztást: A telepü-
lésre vonatkozó térképek, rajzok tárolására
szekrényt, kezeléséhez térképasztalt kell
vásárolni, mert a meglévő iratok történelmi
jelentőségűek. A másológéphez ún. szortí-
rozó egységet kell venni, amely lehetövé
teszi az előterjesztések másolásánál az irat
összekapcsolást, így idöt lehet megtakaríta-
ní.

. Megfelelö munkahelyi infrastruktúra
biztositása

Meg kell oldani a Polgánnesteri Hivatalban
a számítógépek hálózatra történö csatlako-
zását, az önkormányzati és a hatósági mun-
ka során keletkezető adatokat programok
alapján kell nyilvántartani, hogy a munka-
végzés követhető legyen, a kimutatások
elkészítése ne manuális módon történjen.
Az informatikai rendszer működőképessé-
gének biztosításához és annak állandó fej-
lesztéséhez rendszergazdát kell alkalmazni.

. Az ügyfelek igényeinek megfelelő ügy-
félfogadási rend

A jelenleg fennálló ügyfélfogadási rend
betartása és betartatása. Ügyfélszolgálat
bevezetése, amennyiben a polgármesteri
hivatal elhelyezése megoldódik, mivel az
ügyfélszolgálat működtetése jelenleg nem
megoldott.
. Ügyfelek tájékoztatásának elősegitése
Az ügyfelek tájékoztatását szolgáló kiad-
ványok, ismertető anyagok, kérölapok, en-
gedély-kérelmek felülvizsgálata, újak kidol-
gozása, hozzáférésének állandó biztosítása.

. Határidök röviditése

A hatósági ügyintézésnél célul kell kitűz-
ni - és ezen célkitűzést a köztisztviselök
teljesitményénékelésénél számba venni -,
hogy az ügyintézési határidők rövidüljenek.
El kell émi, hogy a 30 vagy 60 napos határ-
idök felére csökkenjenek, az érdemi munka
veszélyeztetése nélkül.

. Gépkocsi vásárlás megvalósitása

A költségvetési tárgyalásoknál el kell émi,
hogy a polgánnesteri hivatal számára gép-
kocsi álljon rendelkezésre a településen
kívüli ügyintézéshez, valamint azért, mert
gépjárművel gyorsabb és hatékonyabban
lehet - a jogszabályban meghatározott és
egy ügyben többször elöírt - helyszínelése-
ket elvégezni.

. A polgármesteri hivatal létszámát nö-
velni kell

A polgármesteri hivatal létszámát gépírók-
kal növelni kell a titkársági munka haté-
konyságának növelése, valamint a bizottsá-
gi jegyzökönyvek gyors és megfelelő for-
mában történő elkészítése, továbbítása érde-
kében, mivel jelenleg megbízási szerződés-
sel foglalkoztatott munkaerö áll csak ren-
delkezésre.

. Beruházási ügyintézö további alkalma-
zasa

Az önkormányzati beruházások szakszerű
lefolytatása érdekében továbbra is alkal-
mazni kell beruházások bonyolításához értö
szakembert.

. A hivatali munkatársak képzése, to-
vábbképzése

A Pest megyei Közigazgatási Hivatal kép-
zési programjához csatlakozva nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a köztisztviselők
képzésére, továbbképzésre. El kell émi,
hogy mindezek megvalósitásához a képvi-
selő-testület megfelelő anyagi háttén bizto-
sitson.

. A polgármesteri hivatalban folyó mun-
ka átláthatósága

Ajegyzönek törekednie kell, hogy a telepü-
lés lakosságának tajékoztatása hatékonyab-
ban működjön az eddigieknél. Ki kell hasz-
nálni a Pilisborosjenői Hírmondó újság adta
lehetöségeket, az elvégzett munkáról és a
lakosokat érintő kérdésekról az újságban be
kell számolni, több hírt kell közölni.

. A köztisztviselők erkölcsi és anyagi
elismerése

A kormányzati döntésekkel összhangban el
kell émi a hivatali alkalmazottak nagyobb
elismertségét. A polgármester és a képvise-
lő-testületi tagok számára több információt
kell szolgáltatni a polgármesteri hivatalban
folyó munkáról, hogy átlássák a hatósági
munka menetét, megismerjék az önkor-
mányzati munkával kapcsolatos elökészítö
munka sokrétűségét. Biztositani kell a köz-
tisztviselök anyagi elismerését is, be kell
vezetni az évi legalább egyszeri jutalom-
adási lehetőséget, ehhez pénzügyi forrást
kell biztosítani.

. Be kell vezetni a célprémium rendsze-
rét

Anyagi források megteremtésével be kell
vezetni a célprémium rendszerét, hogy a
köztísztviselők érdekeltségét növelni lehes-
sen. Az adóbehajtásoknál javítani kell a
jutalékos rendszer elemeit.

. Köztisztviselök napja
A köztisztviselők jogállásáról szóló tör-
vényben meghatározott köztisztviselők nap-
ját a maga rangjára kell emelni, biztosítani a
hivatali dolgozók számára a szabad munka-
napon túl munkájuk önkormányzati elis-
mertségét is.

. Erősiteni kell az adóalanyok és befize-
tésre kötelezettekfegyelmét

El kell émi, hogy a kintlevőségek behajtásra
kerüljenek, ennek érdekében adóvégrehajtót
kell foglalkoztatni. Fokozni kell a helyszíni
ellenörzéseket és a hivatalhoz beadott adat-
lapokon szereplő adatokat és tényeket szük-
ség szerint le kell ellenőrizni. Kömyezetta-
nulmányok elvégzésére többször kell son
keriteni.

. A nemjogszabályban írt módon műkö-
dö üzletek, telephelyekfelszámolása

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az enge-
dély nélkül működő üzletek, telephelyek
ügyében folyó eljárásokra. Szorgalmazni
kell az adóhatóság, vám- és pénzügyőrség,
fogyasztóvédelmi felügyelőség településen
történő ellenőrzési eljárásait annak érdeké-
ben, hogy az előírásokat betartó vállalkozók
érdekeit megvédjük.

. Lakóhely és tartózkodási hely létesité-
sek

A képviselö-testületnek olyan intézkedése-
ket kell szorgalmaznia, amellyel a település
lakosságszáma - az itt élő, de be nem je-

lentkezett lakosokkal - növekszik, az állami
normatíva magasabb szintre történö emelé-
se érdekében. Ez annál is fontosabb, mert az
ideiglenes bejelentkezéssel a községben
tartózkodók is ugyanazon szolgáltatásokat
vesznek igénybe, mint az állandó bejelent-
kezettek és nekik is ugyanolyan igényeik
vannak a polgármesteri hivatallal és a köz-
ség vezetöivel szemben, de anyagilag nem
járulnak hozzá ugyanolyan mértékben a
település kiadásaihoz.

. Segélyezési rendszer felülvizsgálata
Törekedni kell arra, hogy a polgármesteri
hivatalhoz segélykérelemmel fordulók ada-
tait, körülményeit a döntést meghozók job-
ban megismerjék. Az igényléssel vissza-
élőkkel szemben fel kell lépni. A segélye-
zéssel kapcsolatos helyi rendeleteket felül
kell vizsgálni.

. Szilárd ésfolyékony hulladék kezelése
A képviselö-testületnek meg kell alkotnia új
rendeletét a hulladék-kezeléssel kapcsolat-
ban, hogy a szemétdíjként beszedett össze-
gek fedezetül szolgáljanak a kiadásokra. El
kell émi, hogy a hulladékot bizonyítható
módon mindenhonnan elvigyék. A szenny-
víz kezelésével kapcsolatban a Duna-menti
Regionális Vízművel szorosabb együttmű-
ködést kell kialakitani az ún. "fekete" rákö-
tések felszámolása érdekében.

ZÁRSZÓ

Véleményem szerint a mai önkormányzati
vezetöknek leginkább az egészben és belső
összefüggésben való látás képességre van
leginkább szükségük.

Az igazi, értékes önkormányzás: a ren-
delkezésre álló erőforrások optimális
felhasználása a közösségi célok megvaló-
sítása érdekében.

A polgármesteri hivatal kész az önkormány-
zat polgármestere, valamint az önkonnány-
zati képviselők által meghatározott felada-
tok elvégzésére. A munkavégzéshez szüksé-
ges anyagi, személyi és technikai eszközök
rendelkezésre állását, valamint a jegyzői
programban felvázolt hiányosságok miha-
marabbi pótlását azonban meg kell valósíta-
ni.

Ez a képviselöt-testület feladata, ha eleget
akar tenni a helyi közösség által elván és
esküjében megfogalmazott feladatának.

Dr. Hegedusné Schmidt Ágnes
jegyző

Figyelem!

A kerületi fő állatorvos közlése szerint Pilisborosjenő
területén a hatósági állatorvos:

Dr. Sófalvi András

Helyettesei:

Dr. Erdélyi Géza
Dr. Ozvald Kinga

Allami feladatokkal megbízott magán állatorvosok:

Dr. Molnár Attila (2083 Solymár Terstyánszky u. 120.
Tel. : 06-30-9846-692)

ifj. Dr. Molnár Attila (2083 Solymár Terstyánszky u. 120.
Tel. : 06-26-360-919)



Pilisborosjenő Önkormányzat
16/2002 (XI. 25.) számú önkormányzati

rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szőló

8/1999. (V. 27.) számú helyi rendeletének
módosításáról

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete, az Alkotmány 44/A §. (2) bekez-

dése, a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban

ÖTV.) 16. §. (1) 18. §. (1) bekezdése alapján, a

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1999. (V. 27. ) számú Önkormányzati rendeletét
az alábbiakban módosítja:

l. §.

A helyi rendelet 70. §-a az alábbiakra módosul:

A Pénzügyi Bizottság mellett a képviselő-testület
a következő bizottságokat hozza létre:

a) Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési
és Kömyezetvédelmi Bizottság

b) Szociális és Egészségügyi Bizottság
c) Kulturális és Sport Bizottság
d) Oktatási és I^úsági Bizottság
e) Jogi és Ügyrendi Bizottság
f) Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság

2. §.

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Küller János Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes
polgármester jegyző

Pilisborosjenő Önkormányzat
17/2002 (XI. 25.) számú önkormányzati

rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8/1999. (V. 27.) számú helyi rendeletének

módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete, az Alkotmány 44/A §. (2) bekez-
dése, a helyi önkonnányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban

ÖTV.) 16. §. (1) 18. §. (1) bekezdése alapján, a

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1999. (V. 27. ) számú Önkormányzati rendeletét
az alábbiakban módosítja:

l. §.
A helyi rendelet 70. §-a az alábbiakra módosul:
A Pénzügyi Bizottságon és Vagyonnyilatkozato-

kat Kezelő Bizottságon kívül a képviselő-testület
a következő bizottságokat hozza létre:

a) Műszaki, Beruházási, Településfejlesztési
és Kömyezetvédelmi Bizottság

b) Szociális Bizottság

c) Egészségügyi Bizottság

d) Kulturális és Sport Bizottság
e) Oktatási és I^úsági Bizottság
f) Jogi és Ügyrendi Bizottság

2. §.

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

Küller János Dr. Hegedűsné Schmidt Agnes
polgármester jegyző

AIapitotta: az Önkonnányzat Képviselö Testülete
Felelös kiadó: Küller János polgármester

A szerkesztöség cime: 2097 Pilisborosjenö Fő u. 16. Tf: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313.
Typográfía: Windisch László. Nyomdai munkák: Római Bt.
Engedély szám: 3. 4. 1/463/2/1999. Terjeszti: a Magyar Posta
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Uj összetételü önkormányzat, új
ígéretek, új remények. Ahogy ez lenni
szokott, minden újrakezdés idején.
Ahogyan szilveszterkor megfogadjuk,
hogy leszokunk a dohányzásról, le-
adunk ezúttal bizonyosan öt kilót,
vagy hogy az új esztendőben a hétvé-
ge ténylega családé, nem hozunkha-
za melót a munkahetyről; így a kez-
deteknél az önkormányzat is, energi-
ától duzzadva, komolyan is gondol-
ja, hogy ezúttal ténylegjobb lesz, ez-
úttal mennifog, ezúttat sikerülni fog.
Megjavulnak az utak, eltűnik a par-

lagfü, felépül az iskola, müködnífog a
közvilágítás és Magyarország legszebb
fekvésü falva a legélhetőbb falu rang-
jára ispályázhat majd.

A lap is, amit most a kezébe vett,
megújul, és reményektől futve gondol-
juk , hogy a fenti fogadkozásokhoz
méltó módon falusi közlönyből a falu
kedvenc olvasmányává válik. Attól
lesz kedvenc, hogy a miénk, pilis-
borosjenőieké, hogy bárki írhat bele,
hogy a gondjainkkal fog foglalkozni,
hogy nem csak beszámol a döntések-
ről, hanem számon kéri majd az ígé-
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reteket is, hogy ügyelnifog arra: a szil-
veszteri fogadkozások, ne csak ünne-
pi rítusok maradjanak, hanem tart-
son ki a lelkesedés a mindennapok-
ban is. Akkor is, amikor már terhes,
amikor márfárasztó, amikor tomyo-
sulnak a legyőzhetetlennek tünő aka-
dályok.

A lap ígéri, hogy nem lesz a szer-
kesztőség lapja, nem lesz csak az ön-
kormányzat lapja, nem lesz egyetlen
csoport lapja sem. Pilisborosjenőiek
lapja szeretne lenni és ez majdnem
olyan könnyü ígéret, mint megszaba-
dulni attól a bizonyos öt kiló súlyfe-
leslegtől. Most, induláskor, az új év
küszöbén így látjuk, így szeretnénk.

Fogadják szeretettel a megújult la-
pot és éberen őrködjének fölötte, kér-
jék számon restségeit az új évbén.

Görög Athéna

A TAL
Köszöntö

Kőszőaet a választókaak

Az >]íRmáayzat bizrttsá^i
BemBtatkozmk...

Békesség ajóalsaratB emberekaek
Aadrás-Bapi bál

Ady Eadre: KarácsRny
Karácsonyi koacert

UBQepi receptek aéaietBl
Sport
Hírek
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EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Keresztessy Péter elnök
Varsányi Zsuzsa tag

Kara Arpád tag
Kövesiné Halász Piroska kültag

Dr. Venesz Ilona kültag

KULTURÁLIS ÉS SPORT
BIZOTTSÁG

Varsányi Zsuzsa elnök
Galambos Ferenc tag

Marosi László tag
DérAndrás tag

Dr. Farkas László tag
Riba Ferenc kültag
Bódy Geza kültag

Ferenczi Arpád kültag
Staub Bulcsú kültag

VAGYONNYILATKOZATOKAT
KEZELŐ BIZOTTSÁG

Dr. Farkas László elnök
Kara Arpád tag

Marosi László tag

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Galambos Ferenc elnök

DérAndrás tag
Keresztessy Péter tag

Fodor Szabolcs kültag
Szecsányi Bertalanné kültag

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI
BIZOTTSÁG

Dér András elnök
Galambos Ferenc tag

Mayer Róbert tag
Varsányi Zsuzsa tag
Keresztessy Péter tag

Ribáné Horváth Enikő kültag
Kovács Györgyné kültag

Peltzer Ferenc kültag
Bódy Gézáné kültag

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Marosi László elnök
Dr. Farkas László tag

Mayer Róbert tag
Kádi Józsefkültag

Kovács Győzőné kültag

JOGI ÉS UGYRENDI
BIZOTTSÁG

Dr. Fiák István elnök
Dr. Farkas László tag

Marosi László tag
Kara Arpád tag

Dr. Gáspár Erzsébet kültag
Dr. RatkócaiRichárd kültag

Papp Akos kültag

MŰSZAKI, BERUHÁZÁSI,
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG

Kara Arpád elnök
Zsitnyányi Attila tag
Keresztessy Péter tag
Dr. Fiák István tag
Marosi László tag

Dr. Farkas László tag
Marosi Miháty kültag

Kujbus Mariann kültag
Kovács Győzőné kültag

Kádi Józsefkültag
KertészJános kültag
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Bódy Gézáné
Biológia-földrajz szakos középis-

kolai tanár vagyok, 1967-ben végez-
tem az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Természettudományi Ka-
rán. Először általános iskolában ta-
nítottam, majd ott lettem igazgató-
helyettes. 1982-98 között igazgatói
feladatokat láttam el oly módon,
hogy egy általános iskolából 6 évfo-
lyamos gimnáziumot hoztam létre
1990-ben, az Oktatáskutató Intézet
kísérleti programjával.

Budapesten a IX. kerületben

dolgozom, 1998 óta az Onkor-
mányzat Oktatási Irodáján a peda-
gógiai szolgáltató csoport vezetője-
ként. Evekig vezettem főiskolai
hallgatók szakmai gyakorlatát,
1990-98 között pedig kezdő iskola-
igazgatók gyakoriati továbbképzé-
sében vettem részt a vezetőképző
megbízásával.

Az évtizedek alatt felhalmozó-

dott tapasztalataimat szeretném a
jövőben hasznosítani községünk
oktatásügyének szolgálatában,
mint az Oktatási Bizottság tagja.

Kádi József

Pápán születtem, 34 éves vagyok.
1992-ben végeztem a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyete-
men okleveles közgazdászként.
1991 óta gazdasági-számviteli ve-
zetőként dolgozom.

1992 óta nős vagyok, három
gyermekem van. 10 éves lányom a
helyi általános iskolába jár. 6 éves
fiam óvodás, míg 3 éves fiam febru-

ártól szintén óvodás lesz. Feleségem
biológia-kémia szakos tanár.

A 2002-2006-os önkormányzati
ciklusban a Pénzügyi-, valamint a
Műszaki, Beruházási, Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottságok külsős tagjaként munkál-
kodom községünk érdekében.

Bódy Géza

Az ELTE Természettudományi
karán szereztem egyetemi diplomát
és középiskolai tanárként kezdtem
pályámat. Az évek során különböző
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szakképesítéseket szereztem, ame-
lyek eredményeként több évtizedes
főiskolai tanári munka, illetve szin-
tén több évtizedes kórházi gyakor-
lat (a lézeres gyógyászati területen)
következett, majd bekerültem a
közigazgatásba, ahol - megszerezve
a legmagasabb szakképesítést - je-
lenleg is dolgozom. Budapesten, a
V. kerület Belváros-Lipótváros On-
kormányzatában vagyok osztályve-
zető.

Pilisborosjenői lakosként egyál-
talán nem közömbös számomra
községünk és közösségünk múltja,
jelene, de legkiváltképp jövője.

Dr. Venesz Ilona
gyermekorvos

1966-ban végeztem a Budapesti
orvostudományi Egyetemen. 8 évig
kórházban dolgoztam, majd Obu-
dán, később pedig Urömben és
Pilisborosjenőn lettem körzeti ill.
házi gyermekorvos.

Az Egészségügyi Bizottság tagja-
ként községünk orvosi ellátásának
jobbításáért szeretnék dolgozni.

Elodázhatatlan egy korszerűen
felszerelt háziorvosi rendelő meg-
építése. De kiemelt fontosságú kér-
dés a családok erkölcsi és anyagi tá-
mogatása, az egészséges életmódra
nevelés, az iskolaorvosi munkánál
pedig nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetni a felvilágosításra és a megelő-
zésre.

Kovács Győzőné

1950 áprilisában születtem. A fa-
luban 1982 óta rendelkezem ingat-
lannal, ipari közgazdasági végzett-
séggel, ipari és államháztartási, ki-
vitelezési, és beruházói tapasztalat-
tal. Jelenleg a pilisi Civil Fórum
szervezőtitkára vagyok, melynek

kapcsán a térség és az ország több
önkormányzatának volt, és jelenlegi
polgármesterével, valamint képvise-
lőjével tartok közvetlen kapcsola-
tot. Igyekszem a falu javára haszno-
sítani azt, ami máshol már jól mű-
ködik.

Szecsányi Bertalanné

1949. 04. 06-án születtem. 33 éve,
1969. 09. 01. óta dolgozom Pilisbo-
rosjenőn, mint védőnő. 31 éve itt is
lakom. Két gyermekem van és két
unokám.

Férjem 2001. 06. 06-án halt meg.
Az előző három kormányzati ciklus-
ban is dolgoztam már a szociális bi-
zottságban, mint kültag. Igyekeztem
és igyekezni fogok a továbbiakban
is, hogy a rászorultaknak a legjobb
lehetőségeim szerint segítsek. Vá-
rom megkereséseiket.

Peltzer Ferenc

1960-ban születtem Pilisboros-
jenőn. Szüleim születésüktől fogva
itt élnek, édesanyám szinte egész
életében itt volt óvónő, a 2002-es vá-
lasztásokig a kisebbségi önkormány-
zat képviselője, majd elnöke és a
Kulturális Bizottság külső tagja volt.

25 éves koromig itt éltem a falu-
ban. Akkor megnősültem, és Soly-

márra költöztünk feleségemmel,
ahol tíz évig laktunk. 1996-ban vég-
re sikerült megépíteni családi há-
zunkat Borosjenőn, s azóta itt
élünk két lányunkkal együtt.

Két diplomám van. Először a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolát végeztem el, majd a
Zene-művészeti Főiskolát. Jelenleg
zenetanarként Budapesten az V.
ker-i zeneiskolában tanítok, ahol
tanszakvezető vagyok. Feleségem
pszichológus.

Orömmel fogadtam a felkérést,
hogy legyek külső tagja a bizottság-
nak. Munkámmal szeretném segí-
leni a borosjenői oktatást, s szak-
mámból kifolyólag elsősorban a ze-
neoktatást, hogy minél több gyerek
és fíatal tanulhasson itt magas szín-
vonalon zenét.

Kujbus Marianna

A Budapesti Műszaki Egyetem
Epítészmérnöki Karán 1984-ben
diplomáztam.

A tanulmányaim befejezése után
a következő munkahelyeken dol-
goztam:

- Fővárosi IX. kerületi Ingatlan-
kezelő Vállalat 1984-1985.

- Magánlakásépítési Informáci-
ós és Szolgáltató Leányvállalat -
FOSZOLG - társasházak tervezése
1985-1987.

- Budapesti Városepítési Terve-
ző Iroda Rt. - BUVÁTI Rt. - vá-
ros- és épületteryezés 1987-1997.

- Ezüsthegy Epítész Stúdió Bt.
1986. október - a mai napig jelen-
leg ebben a saját alapítású Bt. -ben
dolgozom. A Bt. fő profilja csalá-
diház tervezés.

Amióta ideköltöztünk - már több
mint 7 éve - fokozatosan áttértem a
családi házak tervezésére. Legszíve-
sebben a környéken vállalok terve-
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Folytatás az előző oldalról

zési munkát, ahol később is fígye-
lemmel kísérhetem a ház életét.

Nagyon megszerettem ezt a vidé-
ket, örülök hogy számítanak a szak-
mai munkámra és valamit én is te-
hetek ezért a faluért.

Dr. Ratkócai Richárd

1974. augusztus 6-án születtem,
Miskolcon. Az ELTE AJTK-n vé-
geztem 1998-ban.

2002-től, a szakvizsga megszer-
zése után önálló ügyvédi irodát nyi-
tottam. Az önkormányzat jogi
munkáját szeretném segíteni

mindenképpen az iskoláért kama-
toztathatom az Oktatási és Ifjúsági
Bizottságban.

Staub Bulcsú

A Testnevelési Egyetemen vala-
mint a Kölni Egyetem média és
kommunikáció szakán szereztem
diplomáimat. Egy német-magyar
marketing és informatikai cégnél
dolgozom. A cég segítségével jött
létre a pbj.hu honlap.

Szakmai ismereteimmel szeretnék
hozzájárulni ahhoz is, hogy bővüljön
községünk internet ellátottsága és a
világháló használatával bővüljön kö-
zöttünk az információáramlás.

Fodor Szabolcs

1960-ban születtem Brassóban.
1991 óta Pilisborosjenőn élünk fele-
ségemmel és gyermekeimmel.

Két kislányom a helyi általános
iskolábajár, kisfíam óvodás.

A budapesti Kincskereső iskolá-
ban tanítok, feladatom a gyermek-
védelem.

Tündérhegyen szociális munkás-
ként, az ELTE BTK-n szociálpoliti-
ka szakon végeztem.

Ribáné Hor^áth Enikő

Húsz- egynéhány éve - több gene-
rációs hagyományt folytatva - lép-
tem a tanári pályára. Friss diplomás-
ként abban hittem, hogy tudásomat
kell átadni a gyerekeknek. Aztán a
gyakorlatban rájöttem, hogy ők bi-
zony olykor sokkal tájékozottabbak
nálam. Akkor kezdtem arra is rá-
érezni, hogy a pedagógushivatás
több és más annál, mint amit addig
gondoltam róla: varázslat. Ez a hi-
tem töretlen mind a mai napig.

Legelső, főiskolai diplomámat
magyar - történelem szakon szerez-
tem, majd tanulmányaimat az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar
nyelv és irodalom szakán folytattam.

A gyes ideje alatt grafológusként
végeztem a Magyar Grafotudomá-
nyi Akadémián.

Idén tavasszal diplomáztam az
ELTE Tanárképző Főiskolai Karon,
tehetségfejlesztő szakértői szakon, s
szeptember óta ismét tanulok, de-
cemberben teszem le a pedagógus-
szakvizsgát.

Hetedik éve tanítok itt, Pilis-
borosjenőn. A magyar nyelv és iro-
dalom, a történelem és a társada-
lomismeret oktatásán kívül osztály-
főnök vagyok, valamint munkakö-
zösség-vezetőként és a Nebuló Ala-
pítvány kuratóriumának tagjaként is
dolgozom.

Bízom abban, hogy hitemet, tu-
dásomat és tapasztalataimat immár
nemcsak az iskola falain belül, de

Riba Ferenc

Közel húsz évig versenyszemen
vívtam az Ujpesti Dózsában. Elő-
ször középfokú vívóedzői képesí-
tést, majd pedig sportszei-vezői dip-
lomát szereztem a Testnevelési
Egyetemen. Kapcsolatom ma is ak-
tív a sportklubokkal, a versenyzők-
kel és a sportvezetőkkel. 45 évesen
is több sportágban edzem magam.
Tudom, hogy a sport a test és a lé-
lek karbantartása mellett nagyon
fontos közösségformáló erő, éppen
ezért sokakat kellene bevonni ná-
lunk is a tömeg, az ifjúsági és a ver-
senysportokba is. Bízom benne,
hogy tudok segíteni.

Ferenczi Arpád

Egy német tulajdonú cég ipari di-
vízióját vezetem Budapesten. Pilis-
borosjenőre 1978-ban költöztem,
ahol a természet közelsége, és a
több mint 20 év alatt kialakult bará-
ti kapcsolatok igazi otthonná tették
számomra a falut. Szabadidőmben
a környező hegyeket járom bicikli-
vel, síelek - nálunk is lehet a sífu-
tást gyakorolni - de a legjobban a
szörfözést kedvelem. Szeretném a
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falu sportéletét előmozdítani - a
gyermeksporttól a felnőttig - mert
vallom, hogy a sport az egészséges
élet egyik meghatározója.

Kövesiné, Halász Piroska

Egészségügyi végzettségem: álta-
lános rendelő-asszisztens, gv'ermek
és csecsemő gondozónő, diétás nő-
vér és gyógytornász. Ezért is vállal-
tam örömmel munkát mindig is a fa-
luban, ezen a téren.

1990-ig a szociális és egészségügyi
bizottság elnökeként sok tapasztala-
tot szereztem a falu egészségügyi és
szociális helyzetéről. Ajelenlegi cik-
lusban - sok egyéb mellett - minden
rőmmel az új egészségház megépí-

tésén fogok dolgozni, hogy végre a
falu minden lakója magasabb szintű
egészségügyi ellátásban részesüljön.

J

Kovács Györgyné

Tanítónőként Budapesten, a dr.
Szent-Györgyi Albert Altalános és
Szakiskolában dolgozom.

Valaha itt tanítottam a faluban,
ahol 1970 óta élek. Szeretnék végre
egy jóhangulatú, tevékeny ifjúsági
közösséget látni nálunk is, ezért vál-
laltam örömmel a munkát. Kérem,
ha kérdőívemmel megkeresem
Onöket, fogadjanak barátsággal, és
segítsenek a cél elérésében.

Jékesség a jóakarató embereknek.

Tisztelettel köszöni a bizalmat az önkormányzati választáson, a Köz-
segvédő Egyesület színeiben indult, és az Onök bizalmából a testületbe
került nyolc képviselő. Mindannyian érezzük és komolyan vesszük a fe-
lelősséget azért, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy a falunk egyszer va-
lóban felvirágozzon. Köszönjük azt a sok szeretetet, támogatást és biz-
tatást, amelyet azóta is nap mint nap kapunk. Nem felejtettük el azt az
ígéretünket, hogy a falu ügyeiről rendszeresen tájékoztatjuk Onöket.

Erdemi munkánkat sajnos csak november 4-én tudtuk elkezdeni, mi-
vel a polgármester úr a törvény által előírt határidő utolsó napjára tűz-
te ki alakuló ülésünket. Azóta a bizottságokban is elkezdődött a munka
és igen sok nagyon fontos döntésen túl vagyunk már. Az elmúlt hónap
további sikereként könyvelhetjük el, hogy megújítottuk szervezeti és
működési szabályzatunkat, amely korszerű jogi kereteket biztosít a hi-
bamentes munkához.

Nem lep meg, mégis sajnáljuk, hogy sokan szeretnék munkánkat las-
sítani, és azokat a döntéseket elodázni, amelyek nem felelnek meg egyé-
ni érdekeiknek.

Ennek az aknamunkának markáns megnyilvánulása az, ami a Bécsi
úti településrészen a választások óta történik. Bár az ott lakóknak jogos
igénye, hogy az évek óta megígért, de mindig elmaradt infrastruktúra
fejlesztések végre megvalósuljanak, egyesek ezt az érthető elégedetlen-
séget most tovább szítva, a településrész leszakadásának támogatására
szólítják fel az embereket.

Az egyik érvük, hogy hiába történt váltás a falu vezetésében, mégsem
történik semmi. Az igaz, hogy a képviselő-jelöltek, és mindkét polgár-
mester jelölt járda és útépítést ígért választási programjában, de nem
értjük, hogy miért kérik számon rajtunk azt: miért nem kezdődött el
máris a munka. Ez a testület szeretné betartani ígéretét, azonban az elé-
gedetlenkedőknek tudniuk kell, hogy bármilyen munka elkezdéséhez
először a személyi és tárgyi feltételeket kell megteremteni . Az pedig,
hogy erről a településrészről nem került be képviselő a testületbe, a sza-
vazópolgárok döntése volt.

Képviselő-testületünk zsarolása csak azoknak állhat érdekében,
akik személyes céljaik megvalósítását a településrész fejlesztéseként
akarják elfogadtatni. Biztosítani szeretnénk községünk minden lakóját,
hogy ellenállunk minden zsarolásnak. A Bécsi úton kialakult helyzet
csak egy, az azonnal megoldandó súlyos feladatok közül.

Ezek felsorolása helyett álljon itt most egy példázat:

Egy filozófus fogott egy üveget, és teletöltötte kövekkel. Ugye tele van az
üveg? - kérdezte. Igen - volt a válasz. Ezután kavicsokat vett a kezébe, és
beleszórta azt is az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti
üres helyeket, ismét megállapüották, hogy az üveg tele van. Majd homokot
fogott, és azt is az üvegbe töltötte. A homok minden kis rést kitöltött.

Vegyék észre, ez az önök élete- mondta a filozófus. A kövek a fontos dol-
gok: a családod, az egészséged, a gyermeked. A kavics: a munkád, a házad,
az autód. A homokpedig az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be
először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Először mindig a
kövekre figyelj. Allüsd be a prioritásokat. A többi csak homok. ..

Jelenleg ott tartunk, hogy a homok alól már egy-két követ sikerült fel-
színre hoznunk.

Azonban a homok egyre fogy, és már látszanak a kavicsok is.

Keresztessy Péter
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NYZ
Demokrácia. A Pilisborosjenő Község Onkormányzata testületének és

bizottságainak valamennyi ülése nyilvános. Ezek időpontjáról a polgármes-
teri hivatal hirdetőtábláiról értesülhetnek.

Ajövő. A képviselő-testület decemberi rendes ülése 19-én lesz, amelyen
Küller János polgármester ismerteti a négy évre szóló ciklusprogramot.

Gratulálunk... A testület november 28-án , titkos szavazással /11-ből 11
igen/ Pilisborosjenő Község Onkormányzata alpolgármesterévé Szimeth
Mária képviselőt választotta.

Útjavítás. A legelhanyagoltabb utakon még a tél beállta előtt kijavítják
a legnagyobb hibákat. Az önkormányzat erre - az elkülönített keretből - 3,5
millió íbrintot tud fordítani.

Tiszta lap. A testület 11-ből 11 igen szavazattal úgy döntött, hogy az
1998-2002 évek döntéseit és megállapodásait felülvizsgáltatja jogi, pénz-
ügyi és számviteli szempontból. A határidő: 2003. január 31.

Jogszerűen... A november 4-i alakuló ülésen a testület dr. Szabó Gábor
ügyvéd minden eddigi megbízatását visszavonta, szerződéseit felbontotta.
November 28-án pedig úgy határozott, hogy a dr. Czugler Péter ügyvédi
irodával köt megbízási szerződést.

"Kül-ügyek" Három tagú munkacsoport alakult a képviselőkből a bécsi
úti településrész ügyeinek intézésére: dr. Fiák István, Kara Arpád, Marosi
László. A megbeszéléseken állandó meghívottként Küller János polgár-
mester is részt vesz.

Afalu hírei
Karácsonyi segély. A Szociális Bizottság - állami támogatásból - 4 mil-

lió forintot oszt szét az idén. Falunk minden 70 év feletti lakója 8000 Ft-ot,
a három, vagy annál több gyermekes családok pedig gyermekenként 10.000
Ft-ot kapnak. Jut a pénzből a legrászorultabb egy és két gyerekeseknek is.

Mikulás járt az Oregek Napközi Otthonában. A Pilisborosjenői Köz-
ségvédő Egyesület édességcsomagokkal kedveskedett az otthonba járóknak.

Még az ünnepek előtt... A Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából meleg ru-
hát, kabátokat, pulóvereket kapnak a rászorultak, akiket az Egészségügyi
Bizottság nevében Kövesiné, Halász Piroska keres fel.

A Kevélyhegyi Dalkör december 8-án, vasárnap délután adta első, önál-
ló, egész estét betöltő műsorát a Mővelődési Házban. A családias hangula-
tú nótázás után a maguk sütötte finom süteményekkel, és az éneklő
borosgazdák nedűivel kínálták a szép számú, és sokat tapsoló közönséget.

Ezúton közöljük kedves hírdetőinkkél, hogy hírdetési áraink 2003. ja-
nuártól megváltoznak!

ElkeUek
a "papiföldeky?

A képviselő-testület a 2002. de-
cember 5-i ülésén elfogadta a
Varpex Rt. "papi földek" meglévő
telkeire adott vételi ajánlatát. A
Varpex Rt. a korábbi 18.500,-
Ft/négyzetméter mértékű kikiál-
tá&i árral szemben 17.000,-
Ft/négyzetméter áron adott vételi
ajánlatot a "papi földek" még
meglévő telkeire. A vevő a
Varpex Rt. vételre kijelölt pro-
jekttársasága, a Varpex-Boros-
jenő Kft. A vevő az adásvételi
szerződés aláírásakor kifizeti a
vételár 50 %-át, míg a fennmara-
dó 50 %-ot két egyenlő részlet-
ben 2003. február 28-ig, illetve
aprilis 30-ig köteles kifizetni az
Onkormányzatnak. A vevő telje-
sítéséért a Varpex Rt. készfízető
kezességet vállal az Onkormány-
zat felé.

A Varpex Rt. a vételár kifizeté-
sén túl vállalta, hogy saját költsé-
gén, de az Onkormányzat igényei
szerint megtervezteti az Altalá-
nos Iskola udvarának, továbbá a
játszótér, valamint a mellette fek-
vő focipálya felújításának, kiépí-
tésének terveit, és ezeket a terve-
ket díjmentesen az Onkormány-
zat tulajdonába adja. Ezen kívül
vállalta, hogy az ily módon elké-
szült tervek alapján, az Onkor-
mányzat választása szerint vagy
az Altalános Iskola udvarának,
vagy a játszótér és focipálya terü-
letének felújításához, illetve elké-
szítéséhez 10 millió Ft-ot ad az

Onkormányzatnak.
A Képviselő-testület a "papí

földek" telkeinek értékesítéséből
befolyó összeget a Fejlesztési
Alapba rendelte helyezni, tehát
abból kizárólag fejlesztési mun-
kák végezhetők.

A Polgármesteri Hivatalba 2001. augusztus 2. és 2002. október 30. közötti időszakban beérkezett
panaszokat, mint a műszaki bizottság elnöke, 2002 december 2-án kaptam meg írásban. Van közöttük
olyan, amefyre két munkanapon belül kért a bejelentő választ. A fenti okok miatt, erre nem volt lehe-
tőségem. Minden panaszoshoz - remélhetőleg - azóta eljutott a válaszom.

"Minden írásban tett panaszt a bizottság kivizsgál és megtárgyal az érintettek bevonásával. Köszö-
nöm, hogy megtisztelnek, és kérem, hogy legyenek egy kis türelemmel, ezt előre is köszönöm.

Kara Árpád a műszaki bizottság elnöke

PILISBOROSJENŐI HÍRMONDÓ
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(Válogatás 4. osztályosok élménybeszámolóiból)

... November 29-én András nap-
ján minden osztály előadott egy kis
táncműsort.

Még a tanárunk is táncolt a fele-
ségével. A kis táncműsor után, amit
inkább az alsó tagozatos osztályok
mutattak be, a játszóház követke-
zett. Ott mindenféle ügyességet ki
lehetett próbálni, még kézműves
foglalkozás is volt, meg zsákba-
macska is. Volt egy olyan előadás,
amiben Fodor Ágnes elsős kislány
hegedült a zenekar kíséretével, az
osztálytársai meg énekeltek hozzá.
A-'mi osztályunk egy székelyföldi
forgatós nevű táncot adott elő. ...

/Pásztor Henrietta/

*

A tánc befejeztével nyugodtan
eszegettem a sütit és ittam az üdí-
tőt. Azután jött a táncház és a kéz-
műves foglalkozás. A kézművesség
nagyon tetszett, de leginkább a ját-
szóházat vártam.

El is kezdődött a játék. Először
egy olyan játékot próbáltam ki,
amelynek nem tudtam a nevét de a
lényegét igen: fel kellett vezetni a te-
tejére egy pingponglabdát a lyukak
között három próbálkozásból. Ne-
kem is sikerült. Orömmel mentem
a többihez. ..

A/-arga Bálint/
*

... a büfében rengeteg finom sü-
temény állt, és várta, hogy mege-
gyükőket. Volt ott pogácsa, minyon
és mindenféle krémes. Sajnálhatja,
aki nem jött el!!!

.... a zsákbamacskákban eldug-
va ajándékokat találtunk. A kéz-
müves foglalkozáson csináltunk:
húzgattyút, hetesfonást és legye-
zőt....

/Kádi Viktória Fanni/

*

... Volt táncház is. A kishúgom is
táncolt velem. Nagyon tetszett neki.
Ezután megnyílt a játszóház is, na-
gyon izgalmas volt. Az előadások is

nagyon tetszettek az anyunak és az
apunak, megpersze nekem is. A vé-
gén meggyújtották a gyertyát is, és
még esti mesét is mondott Csaba
bácsi....

/Kardos Dorottya/

*

Aíikor megérkeztünk, pont
kezdődött az előadás. Gyorsan leül-
tünk egypadra. Először az első osz-
tály adott elő egy helyes táncot. Na-
gyon ügyesek voltak. Azt hittem,
hogy a második osztály következik,
de tévedtem. Az első b) adott elő egy
csúfolódót. Az a) osztály pedig éne-
kelt, ami azért tetszett tetszett, mert
egy elsős is hegedült. Nagyon vár-
tam a következő előadást, mert az
öcsém is velük táncolt. Utána a har-

madikosok jöttek. Az előadás köz-
ben annyira izgultam, hogy csakna,
mert nem volt ott a táncospárom.

Most a negyedik osztály követke-
zik! - mondta Csaba, a tánc-
tanár

/Horváth Boglárka/

Bemutatkozik a

Krúdy Gimnázíum
Tekintettel arra, hogy Óbuda-Békásme-

gyeren és vonzáskörzetében a lakosság egy
része német nemzetiségi, valamint arra ,
hogy Obuda a nemzetiségi oktatás beveze-
tésére és továbbfejlesztésére, a német kul-
túra ápolására kiemelt figyelmet fordít,
tantestületünk úgy döntött, hogy gimnáziu-
mi tagozatán megszervezi a német nemze-
tiségi oktatást. Ézt Óbuda-Békásmegyer
képviselőtestülete elfogadta, így 2003
szeptemberétől indul a gimnázium német
nemzetiségi osztálya.

Iskolánknak nincs kötelező beiskolázási
körzete. Az érdeklődő tanulóknak és szü-
leibiek szülői tájékoztatót, iskola-bemuta-
tó napokat tartunk, valamint szívesen részt
veszünk a nemzetiségi általános iskolák
szülői értekezletén.

Előkészítő foglalkozásokat szervezünk
német nyelvből és matematikából, akik is-
kolánk négyosztályos német nemzetiségi
gimnáziumában szeretnék folytatni tanul-
mányaikat.

Cím: Krúdy Gyula Altalános Iskola és
Gimnázium

1037 Bp,, Gyógyszergyár utca 22-24.
Tel: 250-2724, fax: 454-1718
E-mail: gyogy-a @kszki. hu
Erdeklődni és jelentkezni a helyszínen

lehet.

A Nebuló Alapítványt négy és fél éwel ezelőtt azzal a céllal
hoztuk létre, hogy a pilisborosjenői iskolások kedvezőbb körül-
mények között, élménytelibb programokon tölthessék szabad-
idejüket.

Már eddig is sok támogatást kaptunk, amit játékvásáriásra,
színházlátogatásra, jutalomkönyvekre, tábori hozzájárulásokra
költöttünk - a kuratórium döntése alapján.

^

Orömmel és hálásan tudatjuk, hogy a 2002. évbenjövedelem-
adókból felajánlott l%-ok révén 451.228,- Ft-tal gazdálkodha-
tunk, az idei András-riapi bál bevétele pedig 89.200, - Ft volt.

*

Köszönjük az adományokat, és azt a sok-sok lelkes szülői se-
gítséget, amelyet e legutóbbi programon kaptunk.

Bízunk benne, hogy támogatásukat a jövőben is élvezhetik a
pilisborosjenői iskolások.

Adószám: 18677557-1-13
Ribáné Horváth Enikő

a kuratórium tagja
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Liebe Leser!

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir einen neuen
Teil in den Spalten des erneuerten "Weindorfer Bote" öff-
nen, in dem wir Ihnen aktuelle Nachrichten, Ereignisse
des Dorflebens sowie traditionelle Rezepte und Bráuche
vorstellen möchten. Wir würden auch Ihre Gedanken,
Ideen, sowie z.B. Rezepte mit Freude entgegennehmen,
die wir mit unseren Lesern gerne teilen. Unser Ziel ist,
dass wir die von uns bekannten Nachrichten oder
z.B.Geschmácke und nette Bráuche auch anderen zuteil
lassen werden.

Angesichts der bevorstehenden Festtage haben wir
unser(e) erste(s)(n) Rezept(e) aus dem traditionellem
Menü des Heiligen Abends gewáhlt, wie folgt:

Weinsuppe, paniertes Karpfenschnitzel, Kartoffelsalat
(aus Kipfelkartoffeln), Nuss,-und Mohnbeigli, Linzer
Plátzchen.

Weinsuppe:

Zutaten: 0,5 Liter Weisswein
0,2 Liter Wasser

5 Gr. Kristallzucker
1 St. Ei
1 Kaffeelöffel Mehl
Gewürznágelchen, Zimt, Zitronenschale

Das Ei wird in einem tiefen Topf zusammengeriihrt,
das Mehl hineingestreut, mit Wasser verdünnt und dann
der mit Gewürzen aufgekochte Wein sowie der Zucker
zugegeben. Wir legen dann den Topf aufs Herd und
rühren die Brühe solange mit dem Schaumschláger bis die
dick wird.

Linzer PlatT.chen:

Zutaten: 100 Gr. Pulverzucker
200 Gr. Butter
300 Gr. Feinmehl

Aprikosenmarmelade fürs Zusammenk-
leben der Plátzchen

Der Zucker wird mit der Butter zum Schaum gerührt,
das Mehl wird zugegeben und ein gut verarbeiteter Teig
gemacht. Wir walzen den Teig dünn aus und schneiden mit
einem kleinem Krapfenstecher die Plátzchen aus. Auf
mittlerer Flamme backen wir die Plátzchen hellfarbig. Aus
dem Backblech entnommen noch in heissem Zustand
kleben wir zwei Plátzchen mit Aprikosenmarmalade
zusammen. Zuletzt wálzen wir die zusammengeklebten
Plátzchen im Vanillezucker herum.

Wir wünschen Ihnen einen recht guten Appetit!

(Die Rezepte (Das Rezept) wurd/e/n von Frau Györgyi
Perlinger, Abgeordnete der Deutschen Minderkeüsver-waltung
ziisammengestellt und von Herm Vilmos Kozáry übersetzt)

*

Die Deutsche Minderheitsverwaltung minscht allen
Dorfbewohnern fröhliche Weihnachten und ein glücklich-
es neues Jahr!

Kedves olvasóink!

Tájékoztatjuk Onöket, hogy a megújult Pilisboros-
jenői Hírmondó hasábjain új rovatot indítuiik, amelyben
német nemzetiségi hírekről, eseményekről tájékoztatjuk
Önöket és hagyományos pilisborosjenői ételrecepteket,
valamint szép szokásokat szeretnénk közzé tenni. Szíve-
sen fogadjuk, ha Onök is megörvendeztetnek minket gon-
dolataikkal, ötleteikkel vagy pl. receptekkel, amelyeket
szívesen megosztunk olvasóinkkal. Célunk, hogy az álta-
lunk ismert híranyaggal vagy pl. fínom ízekkel és kedves
szokásokkal mások is megismerkedhessenek.

A közelgő ünnepekre való tekintettel első receptjein-
ket a hagyományos karácsony esti menüből választottuk
ki, amely a következőkből áll:

Borieves, rántott halszeletek pontyból, krumpli salá-
ta (kifíikrumpliből), diós-, mákos beigli, "linzer koron-
gocskák.

Borleves:

Hozzávalók: 0,5 liter fehérbor
0,2 liter víz

5 dkg kristálycukor
1 tojás
1 kiskanál liszt

szekfűszeg, fahéj, citromhéj

A tojást mély lábosban elkavarjuk, hozzáadjuk a lisz-
tet, felhígítjuk vízzel, hozzátesszük a fűszerekkel felforralt
bort és a cukrot. Tűzre tesszük és habverővel sűrűsödésig
keverjük.

Linzer korongocskák:

Hozzávalók: 10 dkg porcukor
20 dkg vaj
30 dkg finomliszt
a korongok összeragasztásához barack
lekvár

A cukrot a vajjal habosra verjük, hozzáadjuk a lisztet
és jól eldolgozott tésztát készítünk. Vékonyra kisodorjuk
és kis méretű fánkszaggatóval korongokat vágunk ki belő-
le. Közepes lángon világosra sütjük. A tepsiből kivéve
még melegen két korongot baracklekvárral ragasztunk
össze. Végül az összeragasztott korongokat vaníliás cu-
korban hempergetjük meg.

Elfogyasztásukhoz jó étvágyat kívánunk!

(A recepte/ke/t Perlinger Györgyi német nemzetiségi képvise-
lő állította össze és Kozáry Vilmos fordította)

A Német Nemzetiségi Onkormányzat a falu minden
lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új-
esztendőt kíván!

0

.^^

Medveczky
Agnes rajza

^

ADYENDRE

Karácsony
o

Ü
/.

Harang csendül,
Enek z. endül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kisfalumban
Karácsonykor
Magába ST. ÓII minden lélek.

Minden ember
Sz.eretettel

Borulföldre imádkouzi,
Az én kedves kisfalumba
A Messiás*

Boldogságot ST.okott homi.

A templomba
Hosszú sorbü

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kisfalumban
Hálát adnak

A magasság Istenének.

Mintha itt lenn

A. nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kisfalumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik mámc:

A

o

//.

Bántja lelkem a nagy város
Dur\'a zaja,
Dejó volna ünnepelni
Odahaza...

Dejó volna mindent, mindent
Elfeledni,
Dejó volna játszadozó
Gyermek lenni...

///.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Oh, de nagy boldugság
Szállna a világra...
... Nem volna más vallás,
Nem volna, csak ennyi:
Imádni az. Istent

Es egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,

Igaü boldogság
Szállna a világra. R

o

o

c\ a^ lí'.

f> o

.^.



11̂
^ 1

ü
^
 I
t

ü
^
 ̂

 a
 J

^11V
i

N0
3

o

. M>
'vs

1t>:^i~si(/!

!

^
o

o
^
 

in
 

r^
i 

r<
i

N
^
-
l 

r
^
 

^
 

^
H

o
^
o

o
 

^t- 
rM

 o

0
0

0
0

>
O

^
H

r
^
O

^
C

?
\
C

T
\
0

\
(
N

i
n
'ü

'd
-
i
n
^
o
i
-
^
o
o
o
o
^
-
i
i
r
-
i
C

T
i
'.
o

i^
) 

r<
i 

^
 
M

o
^
 

^
o
 m

ln
 
lr
)
 ^

(
N

r
^
 

M
 

M
 
^ <v~i 

ir>
6
0
 

ó\
M

0
0
^
 

0
0
 

^O
 

>/-)
0

0
0

 
^
 

0
0
 

O
^

^
 

r
^
)
 
^

m
 

in
 

u
~

>
 

>
/-i 

<
ü
 

t~-~ 
o
^

o
o

a
^
i
^
^
o

^
o

>
n

^

s1
M'V

t

11u
-

s1<ü
<U

 
-f-,

'5
 H

 
S'

[III
. É

P
 '^

 
M

 .2
I
?
i§

.^
M

f<
-
)
^
t-

>
n

^
O

t^
O

O
C

?
\Ö

M

... 5
§

. S
P

 rrl R
t"

^
'

(S
 
f0

N
 .r

t

<
^) 

'3\ 
0\ 

m
 

r<
-i

M
 

3C-i3\ 
O

 
Ö

 
<0

T
-I 

0
0

 
>

^
i m

1
-^

 
T

-^
 

1
-1

r;.i 
r-i 

r>
) 

<
N

 
ro

C
S

 U
)

&
<

in
e
ü
 ^

c
n

 
+

->
Ü

 
'<Ü

^
0

\g
^
^
^
o

>
r)^

)->
r',

',T
M

tí 2
?? -D
^
2o

li^l
i
t

's
^
.

^
^

§
^

I.^;

0
(5

 ;s
S

 S
 ;s

^
 9 ^

 ^
3 t ̂

 ^

S
g
 5

 
^
 ^

>
-<

 
K

 .
?
t 

_
y
 

O
Q

 
>_i

r<~> 
^R

J 
<

sl 
~

S
 

cs< 
'S

Ü
<

Ü
<

1
>

 Ü
 

C
Í 

Ü
 

b
ű
 

<].>

1
1
1
1
-§

1
:^1

-
8
 
8
 
8

 
8

S
Ü

 
fl^> 

ü
 

<ij(
 
O

'0
 

-O
 
t
3
t
l 

<
M

 
'Ü

^
r
^
m

^
t
-
>

n
\
o
i~

^
o
o

r
'l i
I ].

li^

^
s

'o
^'

1

1~~

0
0T
-l1

^
f

t-1

won1
u

I'c
n

M1ff3

'üm

ri'ö1^u

 

^
l

ns
.

Ü
t

o
'

^

"5^si
"

'3.?

a
i1^

^
=

B
i.^

iffi(N

s
<

^
^

F-^l
^
l

^o
^o

II, "]
&

1 ". 2
w

-°
iy

i :o

S
Q

?
í^
'.s

!!^1
1.-S
l'u

 :&'o
^
ö

m

?<e5.

1'"3

s
-u

l
. 

'oí\ ?
.ü

0
0
 .^t-

?
.!

^
s

|al^cü
<-^
T

-l

>í̂<oQ
il-
[2

1
^

tl^
l

li   ü
M

 d
ic

S
Ö

^
 S

M2
p

e1
o

r^i

m

M

^
ö

sss
^

tí'ffi
'^

^
tó

 'rt
gpq
'^IIg§

.,^
|s

I
I
I
 

gg
III 

II III

O
 00'tí 

-,-

^
'^

-Í 
ül

^
s
 
.

51
'^

0
0
 

tíl

6
^
' 

^..^

í2
ö

^

t?Jt
. ; 'VS}

Íí?
<

 H
l y

]

r^W
-1

T
-11

l^-
^-H

u3.33u

.§eM

1

tíÍ7J!!0ö.^'^I

<u
_t<
sm

"o^i3'füm1̂tí
m00

1Q^'tí1'°ü

1
-^

í
, 0

,
1<

Ü
^

po.m
'

w
 

u-i
I .-

^
^
fe

Ym
w

M
 O

^
i

s
 §

1

^r<i

Lrt
ü^

IIIIIsM
'

üQ;!gm
/II ^

^
^
 

&
-

s:s

. s
.i

^
s
l

.t

lll^
4

:5
^
.

'M
 vo

S
O

0\

'1
^:5

lg
'§

mö

.tíö
ü

 
^l '^

'^
1 tí

ÍS'§
^
l

^Q
^II
^
^

I?O
 r~'

. i ̂
 ^

lli
iu

s

, IIS
l^

s
^

1111
1
:3

 'S
 ~^

^1i
u?~3

CMsdMcd

^S
 S

 
sl

e<s
^

fil .
^̂

f̂a

1^PL|

.tíÖ
C

T
 ^



12 PILISBOROSJENÖI HÍBMONDÓ
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A kínszenvedő teremtés mestere volt ő

nem kevesebb az Ümál, akit szolgált
nem hagyta el sosem a kijelölt örhelyet

hol állnia kellett, folyton új áldozatra készen.
Ó, kiapadhatatlan forrása a hitnek és akaratnak

Ó, a te muzsikád metyben egy világ erejefeszül. Nemzedékek szívébe
véste be jegyeit,

ujjong sír és visszhangzik messze tájakon
és ragyog a fekete éjszaka sátra felett

mint a nap, hold s a csillagok milliárdjai...

Kassák Lajos: J. S. Bach - részlet

December 22-én, advent utolsó vasámapján, a templomban, a nagy-
mise után, 11 órától Johann Sebastian Bach: Magnifícatjából énekel-
nek részleteket a Magyar Rádió kórusának tagjai. Készüljünk együtt
az ünnepre. Fogadják szeretettel a Pilisborosjenői Községvédő Egye-
síilet meghívását.

"A lélek halhatatlansága
olyannyira fontos mind-
nyájunk számára, annyi-
ra lényünk elevenébe
vág, hogy eszeveszett-
nek kell vélnünk azt,
akit ez a kérdés közöm-
bösen hagy. Minden tet-
tünknek és gondola-
tunknak irányát teljesen
megváltoztatja az a tu-
dat, hogy remélhetünk e
örök életet vagy sem.
Ezért lehetetlen, hogy
az ember józanul és
megfontoltan akár egy
lépést is tegyen, mielŐtt
eldöntötte voüia ezt a

kérdést, amely a leg-
alapvetőbb kérdé-
sünk... "(L. 427)

Blaise Pascal

^-
^ ^ *-
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pilisborosjenŐi
általános iskolás rajza


