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zeretettel üdvözlök minden
Kedves Olvasót a “Pilisi
Hírnök”elsõ számának meg-
jelenése kapcsán. Jó dolog-

nak tartom, hogy nehéz és egyre
nehezedõ pénzügyi helyzetünkben tudott
a Képviselõ-testület olyan döntést hozni,
hogy hozzunk létre egy tájékoztatóújsá-
got /melynek elsõ példányát most Önök
a kezükben tartják/, mindnyájunk
hasznára.

Ezen elsõ számban kaptam
lehetõséget, hogy néhány gondolatomat
megoszthassam Önökkel.

Útközben vagyunk. Elindultunk
olyan úton, melynek irányát az elmúlt
képviselõ-testület és az élet, a
körülmények kijelölték. Nagy volt az
elmaradás, a község az elmúlt években
többet lépett elõre, mint talán fennállása
óta. Ettõl az iránytól eltérni nincs
szándékunkban (de a terhek kényszerítõ
ereje miatt nem is lehet eltérni). Igaz,
hogy nehezebb év (évek?) következnek,
de folytatnunk kell, és folytatni is fogjuk.

Eltökéltek vagyunk, hogy minden
erõnkkel a megoldást keressük.
Eltökéltek vagyunk, hogy minden dön-
tésünket  olyan  megfontoltan és átgon-
doltan hozzuk meg, hogy tiszta szívvel
állhassunk Önök elé, akik ide választot-
tak bennünket.

Gondolataim sorából elsõnek egy
nehéz döntésrõl kívánok néhány szót
szólni: Ez a nehéz döntés a mozi-épület
hasznosítása volt. Mindnyájunk elõtt
tudott dolog volt a környéken lakók
gondja-baja, akiket a disco-beli fiatalok
viselkedése, rendzavarása nagyon
megviselt. Az õ érdekükben hozott a
testület a pályázókkal szemben igen
kemény megszorításokat már a pályázat
kiírásánál. Ugyanakkor az is tudott volt,

hogy a község lakóinak körében valósá-
gos igény van arra, hogy fiataljaink
/gyermekeink/ helyben szórakozhas-
sanak és ne kelljen a szülõknek aggódva
lesni a hazatérõket, akik a különbözõ
távoli helyekre járnak discoba, szinte
ellenõrizhetetlenül, különbözõ veszé-
lyeknek (vannak) kitéve. Gondolják el
Kedves Olvasóink; a bizottságok és a
testület legalább négyszer tárgyalta e
kérdést, hosszú éjszakákba nyúló viták
során, míg döntés született: egy pilisi
vállalkozó nyerte el az üzemeltetési
jogot. A szerzõdéskötés még hátravan.
Bízunk benne, hogy olyan szerzõdést
tudunk kötni, melyben foglaltak
betartásával a lakosság minél szélesebb
köreinek a megelégedésére fog szolgálni
az épület. És bízunk benne, hogy az ígért
biztonsági intézkedésekkel minél
kevesebb gondot okoz majd a környék
lakóinak.

Gondolataim közül megosztani
kívánom Önökkel azt, amelyik igen
sokat foglalkoztat: a fakivágások ügye.
Tudom, hogy sokan rá vannak szorulva,
hogy kivágják a fáikat (csak zárójelben
jegyzem meg, hogy sokan a más fáit is
kivágják).

Apáink, nagyapáink azonban tudták,
hogy hová kell kiserdõt, allét, szélfogót
ültetni. Ne legyünk méltatlanok hoz-
zájuk, hogy tarra vágjuk az allét! (még
ha a miénk is, még ha vágásérettek is a
fák! )

Elõször talán ritkítani kellene, majd
újat ültetni, és jövõre megint lehet ritkí-
tani. És a fakivágás után talán rendet is
kellene magunk után csinálni.

Szólni kívánok községünk tisz-
taságáról, rendjérõl.

(Útközben eltökélten... folytatás a 2.
oldalon)
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folytatás az 1. oldalról
A község belsejének rendje, tisztasága

még úgy-ahogy “elmegy”. Azonban a
községet körülvevõ erdõk, ligetek,
útmenti fasorok már csúnyán
minõsítenek bennünket. Nehezen tudom
felfogni, hogy az az állampolgár, aki
fáradságot és idõt nem kímélve összesze-
di házi szemétjét, hulladékát és gondosan
nylonzsákba csomagolja, majd kocsiba,
vagy utánfutóba rakja és kidobja az
erdõbe, vagy az útmenti fasorba, miért
nem viszi el a Krekács-dûlõben lévõ
kommunális szemétlerakóba? Azoknak
mondom, akinek inge: higgyék el, jobb
érzéssel tudnának utána a határba menni.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
külön meghirdetésre kerülõ, és külön
szervezendõ tisztasági rendezvényünkön
minél többen vegyünk részt, saját
érdekünkben és gyermekeink, unokáink
érdekében is!

Gondolataim visszatérnek a községbe,
és végigjárják útjainkat. Bizony szomorú
a kép, sok a tennivaló. Miután kevés a
ráfordítható pénz a javításra, kátyúzásra,
az is megfontolandó, hogy saját
környezetünkben talán segíthetünk is egy
keveset. Ez is közérzetünket javítaná.

Hogy egyszerre túl sokat ne markol-
jak, még egy fontos dologról szeretnék
Önökkel gondolatot váltani: ez pedig a
telefon.

Közismert, hogy ezévben még egy
olyan feladat elvégzésére fog sor kerülni,
ami az egész községet érinti: a telefon-
hálózat kiépítésére, melynek munkái a
napokban fognak elkezdõdni! Még egy
kis türelmet, elnézést kérek Önöktõl,
különösen míg az építkezés a fõutcán
folyik. Tárgyalásaink az MTT-vel és a
kivitelezõkkel olyan irányba tartanak,
hogy Önöknek a lehetõ legkevesebb
gondot okozzanak a munkálatok.

Kérem Kedves Pilisi Olvasóimat,
tiszteljenek meg: Osszák meg velem gon-
dolataikat, írjanak, válaszolni fogok.
Együtt talán könnyebb lesz! Elõre is
köszönöm!

A közelgõ ünnepekre tekintettel,
kívánok Önöknek Kellemes Húsvéti
Ünnepeket, és talán nem fog
megharagudni egy kedves fiatal barátom,
akitõl kölcsönveszem kedvenc
köszönését:

Jó kedvet Pilisiek!

Köszönöm figyelmüket: 
Pintér  Mihály

polgármester

Igen! Idén is elérkezett a Nagy Nap! Május
31-én mindenki megmutathatja, mit tud, mire
képes!

Van aki még nem hallott róla, mi lesz
aznap?! A mozgás, az egészség, a kihívások
napja, tehát: a CHALLENGE DAY. De mi is ez
valójában?

A ma már Magyarországon is lassan ha-
gyománnyá váló napot 12 évvel ezelõtt indí-
tották el Kanadában. A nap célja: a lakosság
figyelmének felhívása a sportolásra, a
közösségi játékokra, az egészséges életmódra,
kedvteremtés a rendszeres sporthoz.

Magyarország idén már  5. alkalommal vesz
részt ebben a játékos programban. A szülinap
így országos szinten is megrendezésre kerül, 3
témakörben lehet versenyezni - a többi
egyelõre maradjon még meglepetés!

A vetélkedõ - a szülinapi programot
leszámítva - a települések között zajlik.
Lélekszám alapján 6 kategória létezik, Pilis a
IV-ben kapott helyet, ami a 8000-24999
lakosú helységeket jelenti. A vetélkedõben
bárki részt vehet, aki elég erõt és elszántságot
érez magában egy „rendkívül” hosszú, 15
perces mozgásra. A végsõ eredményt az dönti
el, hogy egy adott településen a lakók lélek-
számához képest hányan teljesítették ezt a
„kimerítõ”, 15 perces mozgást. Egy személy
többször is teljesíthet, ez több részvételi lap
kitöltését eredményezi. A lapok kitöltése rend-
kívül fontos, hisz ezek alapján számítják a
kategóriánkon belül elért helyezésünket!

A tét a „Legsportosabb település” cím el-
nyerése, amivel oklevél és serleg is jár. A
mezõny elsõ felében végzett települések közül
pedig kisorsolnak 3-at, ezek a települések
egyenként 100.000 Ft, vagy ennek megfelelõ
értékû nyeremény boldog tulajdonosai lehet-
nek. Nem éri meg?

A szponzorok felajánlásai alapján egyéni
nyeremények is kisorsolásra kerülhetnek -
minél több a felajánlás, annál izgalmasabb lesz
a sorsolás!

Idén „fatornyos kis hazánk” 3. alkalommal
vesz részt ezen a napon. A verseny fõvédnök-
ségét Pintér Mihály polgármester vállalta.

Nem volt még szó az idei verseny
érdekességeirõl. Országosan 695 település
nevezett. VIGYÁZAT, JÁRVÁNYVESZÉLY! Tavaly
még csak 367 helységet fertõzött meg a
Challenge Day-vírus! Pilis ‘94-ben 326%-os tel-

jesítést ért el, kategóriánkban így az 5. helyen
végeztünk. Idén megdöntjük? Rajtad is múlik!

A kihívás napjáról színes sztorikat vár  az
országos szervezõbizottság, fotópályázat is
kiírásra kerül - aki tehát kedvet érez a
fényképezéshez, és sikerül a nap legjellegzete-
sebb, vagy legmulatságosabb pillanatait
megörökítenie, - csak rajta!

A sport napja elõtt 2-3 héttel egy körzeti
népszerûsítõ felvonulást tartunk, amely érinti
Nyáregyházát, Dánszentmiklóst, Ceglédbercelt,
Monort, Albertirsát és Péterit. Egy héttel elõtte,
május 24-én Pilist járják végig a néptáncosok,
a karatésok, a vetélkedõ beharangozói.

De a legfontosabb nap mégis 31-e lesz,
amikor nem a szervezõk mennek el Pilis külön-
bözõ pontjaira, hanem onnan várnak a
versenyek helyszíneire minden sportolni, tel-
jesíteni vágyót. Nem csak a versenyzés a
fontos, inkább a nap hangulata. Épp ezért ter-
vezünk divat-, sportbemutatókat, sõt az „akire
büszkék vagyunk„-sportolókat szembeállítjuk
egymással egy játékos megmérettetés
keretében, függetlenül az általuk ûzött
sportágtól. Hogy ebbõl mi fog kisülni?!...

Na, de nézzük a többit is! Ne csak a
gyerekek jöjjenek el, a felnõtteket is várjuk!
Hogy aznap épp Pesten dolgozik? Sebaj!
Reggel fusson el az állomásig, este pedig jöjjön
ki az utcabálra! Fõ, hogy mozogjon és közben
jól érezze magát!

A nap idén is 0 óra 0 perckor kezdõdik a fák-
lyás futással - és nagy-nagy meglepetéssel!
Kíváncsi? Jöjjön, gyere el!

Tudja, mi a távbicikli?
Itt minden kiderül!
A fõtéren információs központot állítunk fel,

folyamatos tájékoztatást kap mindenki a
verseny pillanatnyi állásáról az országos ered-
ményekhez viszonyítva, de ugyanezt meg-
tudhatjuk a Pilisi Kábeltelevízió jóvoltából is a
tévéképernyõk elõtt ülve. Hogy ez kétségte-
lenül kényelmesebb? Nem vitatom, de elhiheti:
ezen a napon még a készüléke is megsértõdik,
ha leül elé, hisz az egyik fõ jelszó:

„Ne csak nézze, csinálja is!”
Vegyél részt Te is ebben a vidám játékban!

Segítsd az egész napos jókedv megteremtését,
megõrzését!

De fõként:
MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!

Sedró Ágnes 

Kihívás Napja (Challenge Day) Pilisen
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Meglepõen hideg reggel volt, az esõ
is szemerkélt, éppúgy mint 147 évvel
ezelõtt, azon a bizonyos, nevezetes
napon. Több százan jöttek el megün-
nepelni március 15-ét, az egyik
legszebb napot, a magyar történelem-
ben. Eljöttek fiatalok, idõsek, csalá-
dok és különbözö szervezetek
képviselõi kisebb-nagyobb csopor-
tokban. Ki zászlóval, ki virággal a
kezében. Mindannyiukon ott volt a
nemzeti színû  szalag.  Bár az
ünnepély hivatalosan tíz órakor
kezdõdött, a Gerje-party fúvós
zenekar vidám muzsikájával már fél
tíztõl fogadta az érkezõket. Kellemes
meglepetés volt a mûsorra kijelölt új
helyszín: az evangélikus templom
fehér falai, a csendes környezet, a
tágas tér.

Pontban 10 órakor Mátrai Edit
képviselõ - a Kulturális Bizottság
tagja - köszöntötte az egybegyûlteket,
majd a zenekar kiséretével
elénekelték a Himnuszt.
Arany János: Rendületlenül címû
verse után községünk polgármestere,
Pintér Mihály mondott ünnepi
beszédet.
Idézet a soraiból: „Ma arra
emlékezünk, hogy a márciusi ifjak
hatalmas tenniakarása az önkény

ellen, a függetlenségért, és a
demokratikus szabadságjogokért
kibontakoztatott egy olyan
eseménysorozatot, amelyre még
magyar ember lesz, mindig büszkén
és tisztelettel fog emlékezni.”
Ezután az I.SZ. Általános Iskola
diákjainak mûsora következett, mely
összefoglalta a márciusi események
történéseit. Elhangzottak ismert
versek: Petõfi Sándor: Nemzeti Dal,
Föltámadott a tenger, Akasszátok fel
a királyokat, Egy gondolat bánt
engemet, - a 12 pont híres sorai,
melyet az énekkar forradalmi dallal
szinesített. Az ünnepség elsõ része a
Szózat eléneklésével fejezõdött be.
Ezután a cserkészek felvezetésével,
Kossuth-dalok kiséretében megkos-
zorúzták az emlékmûveket.

Különbözõ társadalmi szervezetek,
intézmények képviselõi, diákok
helyezték el a megemlékezés virágait.
Végül a polgármester szavait idézve
fejezem be beszámolómat:
„Magyarnak lenni nagyszerû és
felemelõ érzés, ha tudjuk azt, amit az
1848-as ifjak tudtak: hogy
hazánkban együtt élünk magyarok,
szlovákok, németek, cigányok és
románok - évszázadok óta, és nincs
egymással bajunk!

Gondolatban most ünnepeljünk

együtt Kolozsvár népével, akinek

ünneplésébe durván beleszólt egy

olyan világ képviselõje, aki nem

ismeri azt a szót, hogy Európa.

Azy üzeni nekünk március szelleme,

hogy meg kell maradnunk! Élnünk

kell! Élnünk kell akkor  is, ha a

körülmények nehezednek is, ha min-

dennapi életünkben sokkal többször

szól ránk a „kevés” és egyre hangos-

abban mordul a „nincs”!

Nem szabad elfelejtenünk a márciusi

ifjuságot, mert az ifjuság lendülete,

forradalmi hite, mindig újat és job-

bat akarása az elõrevivõ, húzó erõ!”

Köszönöm, hogy együtt ünnepelhet-

tünk!

L. Gy. Önk. képviselõ

Márciusi üzenet

Az MSZP Dabas Városi Szervezete 1995.
március 1-tõl új irodát nyitott.

Dabas, Március 15. tér 1/a
alatt, a Munkaügyi Kirendeltség melletti

helyiségben.

Az iroda nyitva tartása:
munkanapokon 14-18 óráig tart, ahol

Valentin Mihály várja az érdeklõdõket.

Az iroda feladata többek között a

választópolgárok és az MSZP ország-

gyûlési képviselõje dr. Nacsa János

kapcsolatának erõsítése, a találkozások

megszervezése.
A választópolgárok az iroda nyitva

tartása alatt bármilyen felvetést, javasla-
tot, egyéni és közérdekû problémák fel-
vetését megtehetik, jelzésüket azonnal
továbbítják a Képviselõ Úr részére.

A választópolgárok személyes talál-
kozását is igény szerint megszervezi.

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat,
keressék fel az MSZP irodáját, prob-
lémáikkal forduljanak dr. Nacsa János
országgyûlési képviselõhöz.

MSZP Dabas Városi Szervezete

Tisztelt Választópolgárok!

Így ünnepeltek elõdeink
Az Evangélikus templom kertje  1945. tavaszán
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Mûködési kiadások megoszlása:

Felvetõdött az az alternatíva is, hogy a hiányzó források
kiegészítésére újabb banki hitelt vegyen fel az Önkormányzat.
A jelenlegi hitelek kamata 33 %.

Az elmúlt évben felvett hitelek kamata 24 %-tól 33 %-ra
emelkedett, ami 9 millióval növelte az ezévben fizetendõ
kamat összegét (46 millió Ft) Ez olymértékben növeli a költ-
ségeket, hogy hosszútávon mûködésképtelenséget idézhet elõ
a gazdálkodásban, ezért az újabb hitel felvételét a testület nem
támogatta. Így marad a megszigorítás és a folyamatban lévõ
beruházások lassítása.

A gazdasági helyzet romlásával nõ a létminimum alatti
jövedelemmel rendelkezõk köre, akik az önkormányzathoz
fordulnak szociális indokoltsággal segélyért.

A Szociális Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik a
különbözõ szociális juttatások elbírálása.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épül be többek
között a szociális jellegû kiadások, egészségügy mûködési
kiadása és a különbözõ egyesületeknek, alapítványoknak
nyújtott támogatások és a község mûködtetése. A szociális
kiadásokat - a növekvõ kérelmek ellenére - csak az 1994 évi
szinten lehet odaítélni, míg az egyesületek, alapítványok
támogatására 1 millió Ft-tal kevesebb összeg jut.

Ismerve az intézmények és a hivatal nehéz helyzetét, a
Képviselõ-testület olyan döntést hozott, hogy minden
lehetõséget meg kell ragadni a bevételek növelésére, valamint
a kiadások csökkentésére. Május hóban a tényadatokból kiin-
dulva - ha meglesz a fedezete - korrigálni kell a legrászorul-
tabb intézmény, szervezet költségvetését.

Vízvári Sándor
alpolgármester

A költségvetésrõl dönt a testület

A tartósan nehezülõ gazdasági helyzet mind több családot
kényszerít arra, hogy lemondjanak az eddig megszokott
életvitelük során azon kiadásaikról, ami nélkülözhetõ, mert
csak így tudják biztosítani az alapvetõ szükségleteiket.

Hasonló a helyzet Önkormányzatunk gazdálkodásában is.
Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény, hogy csak az elmúlt
évben tudott hozzákezdeni a község olyan fejlesztésekhez,
mint a gáz, víz és csatornahálózat megvalósítása, amit a
környezõ települések már akkor befejeztek, amikor még ked-
vezõbb hitelfeltételek álltak az önkormányzatok ren-
delkezésére.

Az Önkormányzat a beruházások megvalósításához állami
támogatást, hitelt vett igénybe, míg az intézmények (iskola,
óvoda, stb.) mûködéséhez az állami költségvetésbõl nor-
matívák (lakossági létszám, tanuló létszám, stb.) alapján
folyósítják a pénzeszközöket. Ezek a normatívák azonban az
emelkedõ energiaárak és növekvõ bérköltségek miatt nem
fedezik az intézmények mûködési költségeit az addig
megszokott szinten és gyakorlat szerint. (1.SZ. Általános
Iskolában tanulónként 41.000 Ft/év.)

További pénzforrás a kiadásokra az Önkormányzat által
beszedett helypénz, lakbér, telekértékesítések, stb.

Figyelemmel a fentiekre, az 1995. évi költségvetés
bevételei az alábbiak szerint alakulnak.

Bevételek:

A fenti bevételekbõl sorrendben a megkezdett beruházás
szerzõdéssel vállalt kötelezettségét, hiteltörlesztést, kama-
tokat és gázberuházás kivitelezõjének hitelfelvételéhez
kényszerûségbõl vállalt 21 millió Ft banki kezességvállalását
kell, mint kötelezõ kiadást elkülöníteni 1995 évben. Marad
az intézmények fenntartására és mûködtetésére 174 millió Ft.

Tekintettel arra, hogy költségvetésben hiány nem ter-
vezhetõ ezt a 174 millió Ft-ot kellett felosztani az
intézmények és a polgármesteri hivatal között. A felosztásnál
drasztikus csökkentésre kényszerült a testület annak
érdekében, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget, és az ezzel
járó felelõsségre vonást. (A polgármester felel az önkor-
mányzati költségvetésben foglaltak végrehajtásáért.)

Az önkormányzati testületi határozat végül az iskoláknak
gyermekenként normatíván felül 12.300 Ft-ot, míg az
óvodáknak 41.250 Ft-ot biztosított. A normatíva+önkor-
mányzati hozzájárulás megközelítõleg az 1994. évi
pénzösszeget biztosítja ezévre az intézményeknek, jóllehet az
energiaárak és az egyéb költségek jelentõsen emelkedtek. Ezt
csak úgy tudják kivédeni, ha a kötelezõ feladatokon túli költ-
ségtényezõket szûkítik és szigorú költségvetési gazdálkodást
vezetnek be.
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Pilis nagyközség 1995 évi költségvetésérõl

140 millió Ft.

55 millió Ft.
29 millió Ft.
6 millió Ft.

52 millió Ft.
57 millió Ft.

339 millió Ft.

- Központi költségvetési juttatás:
- Személyi jövedelem adóból,

jövedelem pótló támogatásból,
gépjármû adóból:      

- Önkormányzat saját bevétele:
- Társadalombiztosításból:
- Céltámogatások (beruházásokhoz):
- Egyéb:

Összesen:

40 millió Ft.
20 millió Ft.
28 millió Ft.
90 millió Ft.

178 millió Ft.

1.SZ. Általános Iskola:
Széchenyi Iskola:
Óvodák:
Polgármesteri Hivatal:
Összesen:
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Segélyezünk...
Valaki egyszer azt mondta nekünk „Igazságosan dönteni

segélyekrõl szinte lehetetlen!” Azt hiszem ez a mondás a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaiban az elmúlt
három hónap alatt sokszor felidézõdött.

A szinte hetenkénti éjszakába nyúló ülések során a
segíteni akarás és anyagi kötöttségek sok vitát és dilem-
mát hoztak a Bizottsági tagoknak.

Újságunk hasábjain többször olvashatták, hogy
községünk önkormányzata milyen nehéz gazdasági
helyzetben van. Ez a tény a Szociális és Egészségügyi
Bizottság és maga a segélyezés helyzetét sem könnyítette
meg.

Akkor, amikor a szaporodó munkanélküliek száma
emelkedik, az egyre szegényebb szegények és a nehéz
helyzetbe kerülõ középrétegek fokozottan igénylik a támo-
gatást, akkor az önkormányzatunknak még az 1994. évi
összegnél is kevesebb jut erre.

Csak nnéhány aadat aa kkülönbözõ ssegélyekre jjutó öösszegek-
bõl:

Ez a laikusoknak elsõ hallásra nagynak tûnõ összeg,
ekkora községnek 12 hónapra sajnos nagyon kevés. Így a
Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális
törvényeket és a helyi önkormányzati rendeletben foglal-
takat figyelembe véve rákényszerült arra, hogy csak a
legrászorultabbakat segítse.

Az igénylõk közül elõnyt élveznek az idõsek, betegek és a
gyermekek, az önhibájukból munkanélküli és az eddig
munkaviszonnyal nem rendelkezõkkel szemben.

Nagyon fontos tudni azt is, hogy egy családon belül,
illetve egy személynek csak egy segélyezés adható. Ettõl
eltérni csak méltányosságból indokolt esetben lehet.

Vannak olyan támogatások amelyeket a törvény szi-
gorúan meghatároz. Ilyen pl.: a munkanélküliek jövedelem-
pótló támogatása. Ebben az részesülhet, aki munkanélküli
segélyben már nem részesülhet, és a családban az 1 fõre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj (8.400 Ft.) 80%-át nem
éri el (6.700 Ft.) A támogatottnak vállalnia kell a munka-
ügyi központtal való együttmûködést is.

A ttöbbi ssegélynél aa BBizottság ttörvény sszellemében
határoz mmeg ffeltételeket:

- Rendkívüli gyámügyi segély esetén az 1 fõre jutó
jövedelem határértéke 5.000 Ft. Ezen felül csak kizárólag

méltányossági alapon adható rendkívüli segély. Családban
nevelkedõ 1 gyerek nevelése esetén csak különösen
méltányos alapon adható.

Családban éélõ 33, éés aannál ttöbb ggyermekesek eesetén, aa
gyermekek ééletkorától ffüggõen aaz aalábbi ssegélyezést jjava-
solja aa bbizottság:

- 10 év alatt             1.500 Ft./gyerek
- 14 évig                   2.000 Ft/gyerek
- továbbtanulásra     3.000 Ft/gyerek

Rendszeres nevelési segély esetén az 1 fõre jutó
jövedelem nem haladhatja meg  a 4.500 FFt./fõt. Csak
nagyon kivételes, méltányossági alapon lehet ettõl eltérni.

A bizottság tagjai fontosnak tartják minden esetben
tisztázni, hogy a segélyt igénylõk munkavállalási
lehetõségeikben korlátozottak-e.

- Rendkívüli segély évente kétszer adható, de családi,
elõre be nem látható történések miatt harmadszor is
megítélhetõ.

- Rendszeres nevelési és szociális segélynél minden eset-
ben kell környezettanulmányt készíteni. Egyéb segélyezés-
nél információhiány miatt bármikor elrendelheti a bizottság
a környezettanulmány elkészítését.

A méltányossági közgyógyellátásnál a következõ
határértékeket kell figyelembe venni:

Egyedülálló személynek  12.000 FFt., családban élõ
személynek 10.000 FFt./fõ hhavi jjövedelem alatt akkor
adható ha a havi  gyógyszerfogyasztás  meghaladja  a
800 Ft-ot.

Az átmeneti és rendkívüli segélyek odaítélésénél a szo-
ciális   viszonyokat   figyelembe   véve   általában
2.000 Ft./család támogatást tudunk adni, de itt is
legtöbb esetben élelmiszerre, tüzelõre szóló határozat
születik, amely értelmében az összeg csak erre fordítható,
hiszen jegyben kapja meg a segélyezett.

A lakásfenntartási támogatás 800-22.000 FFt./hó
összegig terjed. És kiszabásának is szigorú feltételei van-
nak.

A különbözõ segélyek kritériumairól, (mikor, hogyan ítél-
hetõ meg) az ezzel foglalkozó elõadók tudnak bõvebb infor-
mációval szolgálni a polgármesteri hivatalban.

Nagyon kérjük Önöket, ha olyan helyzetbe kerülnek, hogy
segélyre van szükségük, a különbözõ kérelmeikhez mel-
lékeljék a szükséges igazolásokat, mert ezek hiánya, oka
lehet egy esetleges elutasításnak!

Nehéz helyzet következik. Már bizonyára tapasztalták,
hogy kevesebben és kevesebb segélyben részesülnek.

Felelõséggel ígérni többet most nem tudunk.
Annyit talán biztatónak, hogy azt a keveset, ami van, jól

és igazságosan próbáljuk elosztani, még ha néha nem is
úgy érzik. Az ebben való hitünk, és az Önök megértõ támo-
gatása lehet ennek a biztosítéka.

M.E.

Szociális étkeztetés:
Rendszeres nevelési segély:
Rendkívüli nevelési segély:
Étkezési díj térítés:
Ápolási és gondozási díjak:
Rendszeres szociális segély:
Rendkívüli szociális segély 
(temetési, átmeneti, 
lakásfenntartási stb.):
Munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása: 
ÖÖsssszzeesseenn::

800.000 Ft.
2.000.000 Ft.
1.300.000 Ft.
1.400.000 Ft.
2.200.000 Ft.
2.400.000 Ft.

2.650.000 Ft.

6.385.000 Ft.
1199..003355..000000 FFtt..
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Az elmúlt évhez hasonlóan az
1994/95. tanévben is a mi iskolánk
rendezte meg az alsós komplex tan-
tárgyi vetélkedõ területi fordulóját.

A negyedik osztályos tanulók nagy
izgalommal készültek erre a színvo-
nalas versenyre. A verseny témája
Fekete István halálának 25. évfor-
dulójával és munkásságával volt
kapcsolatban. Több ajánlott Fekete
István regényt kellett elolvasni,
megismerni a tanulóknak. Ehhez tár-
sult még a magyar nyelv és irodalom,
a matematika, a környezetismeret és
a rajz tantárgyak megmérettetése is.

Már február végén izgatottan vártuk
a nevezési lapokat. Ebbõl tájékozód-
tunk, hogy kik lesznek az ellenfeleink,
hányan veszünk részt versenyben.
Végül is kilenc iskolából 40 negyedik
osztályos tanuló mérte össze
tudását.

Vetélkedõ a Széchenyi István Általános és Szakiskolában

A verseny elõtti hetekben már lázas
készülõdés volt iskolaszerte. A
negyedik osztályosok tanultak,
készültek. A 3. osztályosok jelenettel
készültek a Tüskevár címû regény-
bõl. Így kedveskedtek és próbálták
feldobni az egészséges verseny-
drukkot. A szakiskolások kivették
részüket; a varrodában ajándékot
készítettek a legjobbaknak. A
virágkötõk a zsûri tagjait lepték meg
saját készítésû munkáikkal. A
vendéglátós tanulók szolgáltak fel a
verseny ideje alatt.

A verseny témája Fekete István
Tüskevár címû regényének feldolgo-
zása volt. Kétszer 50 perces idõben
oldották meg a feladatokat a gyer-
mekek. A két forduló közötti idõben
meleg  teával, pogácsával, szend-
viccsel kínáltuk meg õket. A feladatok
megoldása után videóztak, játszottak,

ismerkedtek egymással. Közben a
zsûri lázasan dolgozott, és
igyekeztek minél igazságosabb dön-
tést hozni. A felkészítõ tanárok,
kisérõk egymással beszélgettek,
izgultak tanítványaikért.

Végül a zsûri értékelésével, ered-
ményhírdetéssel zárult a verseny.
Voltak akik csalódottan, de legtöbben
boldogan, jó emlékekkel távoztak
tõlünk.

Nem kis feladat egy ilyen verseny
megszervezése és lebonyolítása, de
iskolánk alsós munkaközössége
szivessen veszi ki részét ebbõl a fela-
datból is, hiszen ez is hozzátartozik
az oktató-nevelõ munkánk szerves
részéhez.

Szelepcsényi Györgyné
munkaközösség vezetõ

Tanulmányi versenyek az 1.sz. Általános Iskolában.
Február, március évek óta a tanul-

mányi versenyek idõszaka.
Pedagógusaink a jó képességû,
érdeklõdõ, tehetséges gyerekekkel
való külön foglalkozást, felkészítést
fontos feladatnak tartják. A tantár-
gyankénti háziversenyeket február-
ban rendeztük meg. Örültünk, hogy
tanulóink körében nagy volt az érdek-
lõdés.

A Pest Megyei Pedagógiai
Szolgáltató Iroda felkérésére ebben
az évben is iskolánk rendezte meg a
körzeti fizika, biológia, földrajz, ma-
gyar szaktárgyi versenyeket. A ren-
dezvényen 16 iskola 77 hetedik és
nyolcadikos tanulója mérte össze
tudását.

Iskolánkat a háziversenyek gyõzte-
sei képviselték. Fizikából: Almási
Zoltán 8.o., biológiából: Faragó Attila,
Méhész Viktor, Horváth Julianna 8.
osztályos tanulók.

Földrajzból a hetedikesek
versenyén Pintér Máté, Sáfrány
Péter, a nyolcadikosoknál Bori Mihály
és Gál Roland versenyzett. A magyar
versenyen a hetedikes Kisvári Edina
és Papp Zsófia és a nyolcadikos
Jansik Balázs és Kovács Katalin
indult. Tanulóink szépen szerepeltek,
megállták a helyüket a mezõnyben.
Biológiából Faragó Attila 1. helyezett
lett, õ a megyei versenyen a monori

körzetet képviselheti. Felkészítõ
tanára: Lenthár Rózsa.

Magyarból Jansik Balázs 2.
helyezést ért el, ezzel õ is bejutott a
megyei versenybe. Felkészítõ tanára:
Babicz Mária, 3. helyezést ért el
Kisvári Edina, Felkészítõ tanára:
Csillóné Gál Zsuzsa, 5. lett Méhész
Viktor és Papp Zsófia, 6. lett Kovács
Katalin.

A Monoron megrendezett Hevesi
György kémia versenyen Nemek
Diana, Sáfrány Péter, Opavszki István
hetedik, és Faragó Attila, Bori Mihály,
Almási Zoltán nyolcadik osztályos
tanulóink versenyeztek eredménye-
sen. Nemeh Diana 2. helyezést,
Sáfrány Péter és Faragó Attila 4.
helyezést ért el. Elért eredményük
alapján Nemeh Diana és Sáfrány
Péter a megyei versenyben is részt
vett.

Az alsó tagozatosok körében
Fekete Istvánra emlékeztek komplex
verseny keretében. A házi verseny
gyõztesei Tóth Vera, Bóbis Zsolt,
Szlovák János, Mezei József és
Németh Nikolett képviselte
iskolánkat. A 44 versenyzõ közül
Szlovák János 1., Tóth Vera 2.
helyezést ért el. Felkészítõ nevelõk:
Sedróné Szabó Erzsébet és Mátrai
Edit. A versenyen Babis Zsolt 5.,
Mezei József 7. lett.

A Kazinczy Ferenc szép kiejtési
verseny házi fordulóján a legszebben
beszélõ gyõztesek: 5-6.o. Pálinkás
Viktória, Bátori Beáta, Nagy Éva, 7-
8.o. Dobai Annamária, Csapó Emese,
Major Márta.

Õk képviselik iskolánkat április 19-
én a körzeti versenyen.

Történelembõl 1 fordulós versenyt
rendeztek pedagógusaink, miután
ebbõl a tantárgyból nem szerveznek
területi, megyei fordulót. Az 5. osztá-
lyosoknál 55 tanuló részvételével ren-
dezték meg a versenyt.

1. Gliba János és Haluszka Ágnes, 
2. Beregszászi Tímea és Keszeg

Zsuzsanna, 
3. Stephan Anikó
A hatodikosok versenyének ered-

ménye:
1. Hajdú Katalin
2. Dancsok Gábor és Mala Ferenc
3. Kerepeszki József
Tanulóinknak gratulálunk a

versenyben való szerepléshez, az
elért eredményekhez. Valójában min-
den gyerek gyõztesnek mondhatja
magát, hiszen a felkészülés során
sok-sok ismerettel bõvítette tudását.
A pedagógusoknak köszönjük a
felkészítõ munkáját. További
munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Iskolavezetés
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Amikor még „egyszerû” polgárként
éltük életünket, akkor mindannyian
tapasztaltuk, hogy mennyi kíván-
nivalót hagy maga után Pilis kul-
turális élete.

Fogadkoztunk és azt gondoltuk:
„Ezt bizony mi jobban tudnánk
csinálni!”...

Most itt állunk és gyürkõzünk a
nagy feladattal. Még nagy bennünk a
lendület, a hit, de  az  anyagiak
hiánya néha lehûti lelkesedésünket.
Mégis tudjuk a kultúra iránti igény
minden emberben él, ezért nem
adhatjuk fel!

Még négy év áll elõttünk, és bízunk
abban, hogy ez az idõ elég lesz ahhoz,
hogy színvonalas, jól megszervezett
kulturális élet alakuljon ki nálunk,
Pilisen.

Az elsõ lépéseket megtettük...
100.000 Ft. áll „Kulturális Alap”
címén rendelkezésünkre a község
költségvetésében. (Amit majd az
egyéni kezdeményezések, jó ötletek,
rendezvények támogatására
szeretnénk fordítani.)

Megszerveztük a március 15-i
ünnepséget, s reméljük ez új hagyo-
mányt indít el.

Ennek az újságnak a megjelenése is
bizonyítja tenniakarásunkat, amihez
társakra, segítõkre is találtunk.
Ilyenek az Olasz-Magyar Baráti kör
tagjai, a tervezett nyári zenei fesztivál
szervezõi, a Challenge Day szervezõi,
és még sokan mások. Reméljük a volt
mozi épületében is sok rendezvényre
kerül sor, ami majd az Önök kul-
turális igényét szolgálja.

Az eddig leírtak értelmében a
Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság
elkészítette az 1995. évi munkater-
vét.

A bizottság elsõdlegesen azt a célt
tûzte ki, hogy a képviselõtestület ülé-
seire úgy készítse elõ az általa
véleményezendõ anyagot, hogy az
maximálisan segítse a helyes döntés
megvalósulását.

Ezen kívül olyan feladatokat is
kitûzött maga elé, melyek végreha-
jtása során jobban megismerheti a
község mûvelõdési, ifjúsági és sport-
tal kapcsolatos helyzetét, prob-
lémákat, feladatokat. 

Ilyenek pl.:

- A helyi testnevelési és sportfe-
ladatok helyzete. Hosszútávú sport-
életi terv kidolgozása.

- A könyvtár szolgáltatásai és a kö-
zösségi ház kihasználtsága.

- A községi nemzeti ünnepek és
hagyomány-ápoló megmozdulások
szervezésének segítése.

- A kulturális rendezvények szer-
vezõivel, a vállalkozókkal való szoros

együttmûködés biztosítása, mind a
szervezésben mind a lebo-
nyolításban.

A bizottság egy késõbb meghirde-
tendõ „Kulturális Fórumon” szeretné
megismerni a lakosság igényeit,
ötleteit, javaslatait, hogy együtt gon-
dolkodva szebbé, színesebbé tegyük
életünket!

Hadas Jánosné  M.E.
a Kult. Biz. tagjai

Amit a szennyvíztisztító teleprõl illik tudni.

Az elmúlt idõszakban többször
olvashattak, hallhattak az épülõ szen-
nyvízhálózatról.

Szórólapok, televízió-riportok próbálták
meggyõzni önöket, hogy azok akik ezt a
beruházást megengedhetik maguknak,
saját érdekükben vegyék igénybe!

Hogy miért? Mert az elmúlt évek alatt,
és most is a visszaeresztett, elszivárgó
szennyvizek, vizeinket, a környezetet az
ivóvizet szennyezik. Gondoljunk csak arra,
hogy ma már nincs olyan házikút Pilisen,
aminek vize alkalmas lenne a csecse-
mõknek, kicsiny gyermekeknek!

Vajon mi lesz késõbb, ha ez így foly-
tatódik?!!!

Most ez a téma ismét napirendre került.
Ennek apropója az, hogy márciusban
beindult a próbaüzeme a tavaly megépült
szennyvíztisztító telepnek, és ezzel együtt
az ehhez tartozó 13.100 m szennyvíz-
hálózatnak.

A csatornarendszerrõl, a vákumos
szennyvízgyûjtés elvérõl már sokszor
szóltunk. Arról is, hogy mennyivel gaz-
daságosabb, modernebb az ún. gravitá-
ciós elven mûködõ rendszernél, de arról
nem, hogy milyen és hogyan mûködik a
szennyvíztisztító telep?

Ha valaki Albertirsa felé autózik, Pilis
határában, az út bal oldalán láthatja az
eddig megépült, de további fejlesztésre is
lehetõséget adó építményt.

Az itt mûködõ telep napi befo-
gadóképessége 500 m3 szennyvíz, ezt ma
még sajnos csak 100m3/nap terheléssel
használjuk ki.

A 100 m3-bõl kb. 30 m3 ma még mindig
az ún. tengelyen érkezõ szennyvíz, azaz
szippantókocsival beszállított.

Kövessük nyomon, mi történik a telepre
érkezõ szennyvízzel, milyen elven tisztítják
a vizet!

Röviden: a telep a biológiai oxidáció
elvén alapul. A szippantókocsin érkezõ
szennyvíz külön kezelést kap. A „nyers”
szennyvizet a regisztrálásnál kémiai
analízissel vizsgálják (nitráttartalom, kén-
hatás, zsír illetve olajtartalom) és ha ez
meghaladja a megengedett értéket, akkor
bizony átirányítják a tartálykocsit a bazsa-
mi  kiürítõhelyre!  Ennek  oka  egyszerû.
A telep mûködését veszélyeztetné az ilyen
nem megfelelõ „koncentrált” szennyvíz. A
„megfelelõ” szennyvizet 48 órán át
elõkezelik, majd a vezetéken érkezõ többi
szennyvíz mellé kerül, az ún. oxidációs
medencébe. Itt a hatalmas víztömeget
„oxidálják”, levegõz-tetik. (Ezek biz-
tosítják, hogy a szerves és kémiai stb.
szennyezõdések  „eltûnjenek”.)

Ezután a tisztított vizet ülepítik és a
Gerje patakba engedik, a leülepedett isza-
pot óriási iszapsilóban tárolják.

Természetesen a mûködést, a
kiengedett víz minõségét nagyon szig-
orúan ellenõrzik, vizsgálják!

Nos, röviden ennyit a tisztító teleprõl. A
technika az üzem eddig különösebb gond
nélkül, jól vizsgázott. A probléma csak az,
hogy az eredeti kapacitásnak csak a
töredékét tudjuk kihasználni! (700 lehet-
séges kibocsájtónak kb. 10%-a veszi
igénybe a lehetõséget és az önkor-
mányzati intézmények.)

Anyagilag, és a természetvédelem
szempontjából az lenne az érdekünk, hogy
maximálisan kihasználva mûködjön az
üzem, hisz így olcsóbb és
környezetbarátabb!

Várjuk tehát azok jelentkezését, akik
csatlakozni kívánnak a rendszerre. Annyit
csak biztatónak, hogy a kedvezmények,
melyeket az önkormányzat biztosított,
továbbra is élnek!

M.E.

Beszámoló a Kulturális és Sportbizottság munkájáról
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Lesz egy utunk...(?)
Március 27-én a képviselõk  „kic-

siny”, de fontos döntést hoztak.
Minket, pilisieket régen foglalkoztat,

hogy utazásunkat mennyire megkönnyíti
majd az az út, amely a 4.sz. fõútat az
M5-ös autópályával köti össze, és itt
halad a határunkban. Az örömöt talán
csak az az üröm keserítette meg, hogy
az eljutásunk oda, kicsit „bonyolult”.
Vagy Albertirsán vagy Nyáregyházán át
tudjuk csak elérni!

Ez a tény, és egy információ, mely
szerint a Közlekedési-Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium közútfejlesztési
pályázatot ír ki az önkormányzatoknak,
- indította el gondolkozásra községünk
vezetõit.

Az önkormányzat beadott egy olyan
pályázatot, ahol elnyerhetõ a teljes
beruházás 60%-a, míg a fennmaradó
részre a képviselõ testület határozatá-
val fedezetet biztosított, illetve
különített el.

Utánajárás, tervezés, egyeztetés,
egyezkedés után a Rákóczi út - Vatyai
út - Huba utca - ún. Ötút vonalon hal-

adó, közvetlenül a 405.SZ. útra csat-
lakozó helyi út terve „született” meg.

Mindössze 2,2 km és autósaink már
az új összekötõ úton roboghatnak!

Ehhez - reményeink szerint - az állam
közel 15 millió forintos hozzájárulása
mellett, az Önkormányzat és az ún.
Hizlaldát üzemeltetõ vállalkozó biz-
tosítja a pénzt! Szegények vagyunk, de
úgy érezzük ezt a fejlesztést ki kell
gazdálkodnunk! 

Még ott a testületi ülésen merült föl
annak a gondolata, hogy talán mi pil-
isiek, fõként az autósok, vállalkozók is
hozzájárulhatnának ehhez. Ha csak
töredékét ajánlanák fel annak, amit egy
év alatt benzinpénzben spórolni fognak,
szép összeg jönne össze!

Még alig született meg az ötlet, ért
véget az ülés, már csengett is a tele-
fon. Vannak még szép csodák:

A Pázmány család 100.000 Ft-ot
ajánlott fel ehhez...

Talán tényleg lesz egy utunk!
M.E.

Elfogytak oldalaink, és akkor
amikor végigolvastam a cikkeket,
felmerült bennem az, ami
bizonyára - és jogosan - olvasó-
inkban is felmerült.

Igen, valóban a cikkek, beszá-
molók nagyon egyoldalúan szól-
nak a problémákról, az igazság-
ról. Ezért várjuk az Önök
véleményét, ötleteit, leveleit,
azokat, amiket az újságnak,
újságba szánnak.

Címünk: Pilisi Hírnök
Pilis Polgármesteri Hivatal

Kossuth Lajos u. 47.

Ez a lap az  elsõ száma egy
önkormányzati tájékoztató újság-
nak, így a témái adottak.
Ugyanakkor új témák, más
vélemények, problémák, Önöket
érintõ dolgok azok, amik igazzá,
valóssá tennék ezt az újságot.

A tájékoztatás ugyanis akkor jó,
ha sokszínû, vélemény-ellen-
vélemény is helyet kap benne. Ez
így tisztességes, és ennek az
újságnak a készítõi ezt tarják a fõ
szempontnak!

Végezetül József Attila: „Két
hexameter” címû versével
köszönök el.
Miért legyek én tisztességes?
Kiterítenek úgyis!
Miért ne legyek tisztességes?
Kiterítenek úgyis!

Mátrai Edit
fõszerkesztõ

Olvasóinkhoz

HÍRNÖK
A PILISI ÖNKORMÉNYZAT LAPJA

Kiadja: Pilis Nagyközség Önkor-
mányzata

2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

Felelõs kiadó:
Pintér Mihály polgármester
Fõszerkesztõ: Mátrai Edit
Tördelés: CHIPRINT BT.

Tel.: 06-20/357-357

K é s z ü l t  2 0 0 0  p é l d á n y b a n .

OMBK, avagy marhapörkölt spagettivel
A tavaly nyár óta érlelõdött ötlet

eredményeként, 1995. március 29-én,
a Közösségi Házban megalakult az
Olasz-Magyar Baráti Kör. A fentemlí-
tett idõponthoz kapcsolható egy
másik idõpont is. Tavaly 1994.
augusztus 21-én, Piazza al
Serchióban, vált hivatalossá a
testvérvárosi kapcsolat. E hivatalossá
tétel az ONDA  DI PACE („A béke
hullámain”) elnevezésû fesztiválprog-
ram keretében zajlott. Ezen az ünnep-
ségen az akkori két polgármester
Delfo Pedri és Dr. Illanicz György
önkormányzati szinten is megpecsé-
telték ezt az együttmûködést.

A baráti kör összetételében is, és
jellegében is, igyekszik lehetõséget
adni és teremteni MINDENKINEK,
akit érdekel a magyar-olasz barátság,
bármilyen vonatkozásban.

Aki be kíván lépni, vagy egysz-
erûen csak érdeklõdni szeretne, írjon
az OMBK-nek.

Cím: 
OMBK

2721 Pilis, Pf.: 97.
vagy

Fehér Edit
2721 Pilis, Kávai út 79.

-kb-

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk,
minden kedves olvasónknak!
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