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A költõ visszatér...
Március 15-én, az idei év elsõ iga-

zi tavaszi napján a falu apraja-nagyja
együtt ünnepelt a Petõfi parkban.

A verõfényes napsütésben elsõ-
ként a Széchenyi István Általános Is-
kola és Szakiskola diákjainak zenés
irodalmi mûsora idézte fel az 1848-
as eseményeket. Az ünnepség szó-
nokának, Csikós János polgármester
beszédének mottója  „A nemzethez
való tartozásunk nem faj kérdése,
hanem a történelmünkhöz és sors-
fordító eseményeinkhez való vi-
szonyulás!” volt.

Beszédében jelentõs hangsúlyt
kapott, hogy mint minden jelentõs
történelmi esemény „'48 sem volt
elõzmények nélkül hiszen a folyam-
atos reformországgyûlések ered-
ményei megfogalmazták a ‘48-as
követeléseket”. A jelen politikai
eseményekre tekintve arról is szólt,
hogy megkésve ugyan, de korszerû
politikai elméletként már Kossuth a
dunai konföderációs elvében megfo-
galmazta a dunai népek egyesí-
tésének elvét. A megemlékezés záró
részében az Európai uniós csat-

lakozásról szólt, a mindennapok ter-
rorhullámára utalva pedig kifejezte,
hogy ez az egységesülõ Európa nem
hagyja magát és megtalálja a terror-
ral szembeni békés eszközöket.  

Az ünnepség végén régi szokás
szerint az intézmények, szervezetek
képviselõi koszorút helyeztek el Pe-
tõfi Sándor szobránál. 

Errõl a témáról az utolsó száma-

inkban rendszeresen olvashattak.

Aktualitása azonban a község

egészét érintõ, késõ õsszel befeje-

zett csatornázási munkák és a téli-

tavaszi csapadékok után még ége-

tõbb, mint valaha. Ha eddig panasz-

kodtunk az utak miatt, az csak jelen-

téktelen, oktalan siránkozásnak

tûnik ahhoz képest, amilyen napokat

mostanában átéltünk.

A helyzet tarthatatlan, ezt min-
denki érzi, azt is, hogy a megoldásra
pénzt kell szánni…

Ennek tudatában a Képviselõ-tes-
tület, a község vezetése fontos dön-
téseket hozott, intézkedési tervet ké-
szített. 

1. A csatornázási munkák átvéte-
lének utolsó lépéseként a kivitelezõk
az útjavításokat végzik. Március vé-
gén a község teljes területének bejá-
rására sor kerül, itt az úttestek kö-

(folytatás az 5. oldalon)

Úttalan-utakon III.
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Mégsem
Az elõzõ számunkban írtunk a vízmû-telep havaria helyze-
térõl, az ezzel kapcsolatos pályázat azonban nem került
benyújtásra, mert kiderült, hogy 2,2 millió Ft eljárási költ-
séget kockáztatott volna az Önkormányzat és a rendelke-
zésre álló támogatási keret is kiürült. 
Így az Önkormányzatnak továbbra is keresni kell az ezzel
kapcsolatos pályázati lehetõségeket. Mindezek érdeké-
ben a Képviselõ-testület a vízmûtelep és vízellátó rend-
szer építési beruházás megvalósítása céljából a 2004.
évi címzett támogatási pályázat elkészítésével már meg
is bízta a KSK Mérnöki Vállalkozó Irodát.

Sikkasztás
Még november hónapban pénzügyi szabálytalanságokra
derült fény az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló
Gerje Forrás Közhasznú Társaságnál. A körülbelül félmil-
liós hiány miatt a Gerje Forrás Kht. pénztárosával szem-
ben sikkasztás gyanúja miatt büntetõeljárást kezdemé-
nyeztek az illetékes rendõrhatóságnál. 

Pályázat
Minden évben lehetõség van az igen nagy önkormányza-
ti ráfizetéssel mûködõ lakossági ivóvíz- és csatornaszol-
gáltatás támogatásának igénylésére. 2003-ban 5,5 mil-
lió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Reményeink
szerint az idén 10-11 millió Ft-ra számíthatunk, ezért a
Képviselõ-testület már az idén is benyújtotta igényét a
szaktárcához.

Kész a költségvetés
A Képviselõ-testület a március 10-én tartott ülésén má-
sodik fordulóban tárgyalta a 2004. évi költségvetést. 
Hosszú vita és egyeztetések után a képviselõk végül is
egy az elmúlt évekhez képest sikeres költségvetési terve-
zetet fogadtak el. Az intézmények fenntartása, a község-
gazdálkodási alapfeladatok, a szociális juttatások, stb.
mellett a költségvetés tartalmazza az orvosi ügyeleti he-
lyiség kialakítására betervezett 4 millió forintot, valamint
mintegy 7 millió forintot intézményi karbantartási felada-
tokra. 10,2 millió forint szerepel az Önkormányzathoz tar-
tozó intézmények 2%-os jutalomkeretének biztosítására
és 1 millió forinttal bõvül a Kulturális Bizottság által fel-
használható keretösszeg. A 25 millió forint súlyadó teljes
összegét az utak állapotának javítására fordítják az idén
és kb. 6 millió forint az, ami a felújítási feladatokra és pá-
lyázati önerõre maradt.
A költségvetés legfontosabb sarokszámait, részleteit a
következõ számunkban ismerhetik meg.

Pedagógus-kitüntetés 
Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára a
Képviselõ-testület a kiváló pedagógiai munka elismerésé-
re pedagógus-kitüntetési rendszert fogadott el. 

Az Érdekegyeztetõ Tanács közremûködésével elkészített
javaslat szerint a minden évben Pedagógusnapra átadott
„Pilis Nagyközség Kiváló Pedagógusa” kitüntetõ címet
évente maximum 3 fõ, az Ezüst Toll díjat maximum 5 fõ
kaphatja meg.
A Kiváló Pedagógus kitüntetésben csak a 25 éve a pá-
lyán dolgozó személyek részesülhetnek. Az elismerése-
ket a kiváló nevelõ-oktató munka, közéleti tevékenység,
szabadidõ szervezés stb. területeken magas teljesít-
ményt nyújtó személynek ítéli intézményeik és szerveze-
teik javaslata alapján a Képviselõ-testület.

Felújítják
A Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózata,
ahogyan azt egy nemrégiben elkészített állapotfelmérés
megállapította, rendkívül elavult, a felújítás nem tûr ha-
lasztást. A  balesetek és a jelentõs anyagi károk megelõ-
zése érdekében a Képviselõ-testület döntést hozott a tel-
jes körû villamos felújításra.

A munkálatok elvégzésére több helyrõl is érkezett áraján-
lat. A szakbizottságok javaslata alapján a képviselõk egy
helyi vállalkozót bíztak meg a munkák elvégzésével. 
A munkálatokat a kijelölt kivitelezõk haladéktalanul meg-
kezdték.

Kisebbségi Önkormányzat hírei
Január 28-án a testület megtartotta a 2004. év második
összejövetelét melynek fõbb napirendi pontjai a követke-
zõk voltak: 
- A 2004. éves munkaterv elfogadása, a költségvetés

elõterjesztése. 
- A Kisebbségi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti

a hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok szabadidõs
tevékenyégének megszervezését. Ennek kivitelezésére
munkatervet dolgoz ki. 

- A másik fontos terület, melyben segítséget szeretne
nyújtani a lakosságnak, a foglalkoztatás biztosítása.
Ennek érdekében fontosnak tartjuk a pályázatokon va-
ló aktív részvételt. 
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A szennyvízrõl
A Képviselõ-testület az uniós elõírásoknak megfelelõen
egységes szerkezetbe foglalva megalkotta a 3/2004.
(I.29.) sz. rendeletét a köztisztaságról és a szervezett
köztisztasági szolgáltatásokról.  Az alábbiakban  helyhi-
ány miatt a rendeletnek azt a részletét közöljük amely
leginkább érint mindannyiunkat.

4.§. (1) A folyékony hulladék rendszeres begyûjtése
azokra a tulajdonosokra, használókra terjed ki, akiknek
az ingatlanán keletkezõ folyékony hulladék elszállítása,
ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna útján
nem megoldott.
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetle-
nül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna-hálózat
megépült, a  szennyvizet elvezetni csak azon keresztül
szabad.
Azok a tulajdonosok, akik elõtt a hálózat 1995. évben
megépült, mind a mai napig még nem kötöttek a hálózat-
ra, 2004. június 30. napjáig kötelesek a hálózatra csat-
lakozni.
Azok a tulajdonosok, akik elõtt 2004. évben épült meg
a szennyvízcsatorna, kötelesek 2005. augusztus 30.
napjáig rácsatlakozni a hálózatra és azon keresztül elve-
zetni a folyékony hulladékot.
(3) A folyékony hulladék gyûjtését és ideiglenes tárolását
az ingatlan tulajdonosa oly módon köteles tárolni, hogy
az közegészségügyi elõírásokat ne sértsen, másnak kárt
ne okozzon.
(4) Zárt szennyvíztároló megépítésére az építésügyi ha-
tóság adhat ki építési engedélyt.
(5) A jegyzõ közegészségügyi és környezetvédelmi,
valamint a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése
esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére
elrendeli.
(6) A folyékony hulladék szippantását, szállítását csak az
a szakvállalkozó végezheti, aki a jogszabályban megha-
tározott feltételeknek megfelel, és a szennyvíztisztító
üzemeltetõjével a feladat végzésére megállapodást köt.
(7) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevé-
kenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:
Az ingatlanon gyûjtött, a települési folyékony hulladék
ideiglenes tárolására szolgáló közmûpótló létesítmény
kiürítése és a Képviselõ-testület által kijelölt leürítõhe-
lyen történõ elhelyezése.

Az 1997. évi XXXI. Törvény értelmében a települési
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azokat a rászoruló családokat, ahol a család egy fõre
esõ jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, ami 2004. évben 23.200,-
Ft.
A kérelemhez csatolni kell: 

- jövedelemigazolást elõzõ hat havi nettó bérrõl, havi
bontásban

- munkanélküli járadék esetén munkaügyi központ
határozatának fénymásolatát 

- vállalkozó esetén APEH-igazolást 
- családi pótlék, GYES, GYET utolsó hat havi szám-

lakivonatot vagy postai igazoló szelvényt
- gyermekét egyedül nevelõk esetében gyermekelhe-

lyezésrõl, illetve tartásdíj megállapításáról szóló
hatósági végzést 

- özvegyi nyugdíj, árvaellátás esetén utolsó hat havi
számlakivonatát vagy postai igazoló szelvényt

- 14 évesnél idõsebb gyermek esetén iskolalátogatási
igazolást 

- gyermekek születési anyakönyvi kivonatát. 

A támogatás havi összege 2004-ben gyermekenként
5.100,- Ft. A jogosultság fennállását az Önkormányzat
évente felülvizsgálja. 

A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban
szereplõ adatok valódisága környezettanulmány
készítésével vizsgálható. Kérelem benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája.    

Gulyás Zsoltné, fõelõadó 

Hogyan intézzem
a gyermekvédelmi támogatást?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2004. elsõ félévi csator-
na-beruházás fizetési csekkjei 2003. december hónap
folyamán kiküldésre kerültek. Amennyiben mégsem kap-
ták meg a csekkeket, úgy kérjük, Társulati irodánkat fel-
keresni szíveskedjenek, hogy új csekkekkel pótolhassuk
a hiányt.

A csatorna-beruházás mûszaki átvétele megtörtént,
ezek után az ingatlanok már rendelkeznek a közmûvel.
Amennyiben az ingatlan eladásra kerül, kérjük, hogy az
adás-vételi szerzõdésbe foglalják bele, hogy a továbbiak-
ban kit fog terhelni a csatorna-beruházás érdekeltségi
egységének megfizetése.

Amennyiben a szerzõdésben nincs rögzítve az, hogy
ki fizeti a továbbiakban az érdekeltségi hozzájárulást,
úgy a volt tulajdonost terheli annak megfizetése, amit
egy összegben kell kifizetnie, mivel az ingatlant már mû-
ködõ közmûvel együtt adta el.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben sajnálatos
módon haláleset történik és az elhunyt rendelkezett bár-

minemû csatorna-beruházásra vonatkozó szerzõdéssel,
úgy a hátralékot, mint hagyatéki terhet a hagyatéki leltár-
ba szíveskedjenek felvenni.

A hagyatéki tárgyaláshoz szükséges a Társulat által
kiadott igazolás, mely tartalmazza az örökhagyó fennálló
tartozását. Fentiekre azért van szükség, mert a meglévõ
szerzõdés névátírásához szükséges a hagyatéki végzés.

Kérjük fentiek figyelembe vételét!
Ügyfélfogadási idõnk megegyezik a Hivataléval.

Tóth Tibor
Víziközmû Társulat elnöke

F e l h í v á s
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Vál toztatási  t i lalom
A Képviselõ-testület december 3-i ülésén élt azzal a

jogi lehetõségével, hogy a településrendezési terv elké-
szítéséig (várhatóan 2004 vége) több helyen változtatási
tilalmat rendelt el. Ennek célja az volt, hogy ezeken a te-
rületeken hosszabb távra vonatkozó terv kidolgozására
legyen lehetõség. 

A változtatási tilalom elrendelése vonatkozott a Belez-
nay-Nyáry kastélyra is. Ez az épület és hozzátartozó park
a Magyar Államkincstár tulajdona, használati jogával és
fenntartási kötelezettségével közel öt évtizede a Fõváro-
si Önkormányzat rendelkezik. A megjelölt cél alapján szo-
ciális és oktatási intézmény, óvoda, általános iskola,
gyermek- és diákotthon mûködik benne.

A tilalom kimondása után a szóban forgó intézmény,
majd Budapest fõváros fõpolgármester-helyettese, Dr.
Schiffer János is kérelemmel fordult a Képviselõ-testület-
hez, melyben kéri a tilalom törlését. A változtatási tila-
lomról szóló 27/2003. (XII.04.) sz. önkormányzati ren-
delet ugyanis gátat szabott a már folyamatban lévõ azon
közel százmilliós beruházásnak, melynek eredménye-
ként számos történelmi és mûemlékvédelmi kutatást kö-
vetõen a kastély fõépületébõl még ez évben kiköltöznek
a gyermekek az oldalszárnyakba. Így a felújított oldal-
szárnyak mellett a fõépület földszintjén irodák, az eme-
leten pedig kulturális igényeket kielégítõ díszterem, ze-
neszoba és intézményi könyvtár mûködne.

A Fõvárosi Önkormányzat a mûemlékvédelmi hatósá-
gok kérésére, a kastély jövõjére vonatkozóan hosszú tá-
vú fejlesztési koncepciót is készíttetett. Ennek a megva-
lósításához szükséges források egy része (közel ötszáz-
millió forint) a nyilatkozatok szerint már rendelkezésre
áll.

A tanulmányterv többek között a teljes kastélyfelújí-
tást, parkrehabilitációt, a területen mûködõ iskolaépület
korszerûsítést és bõvítését tartalmazza. Ez a tanulmány-
terv a mûemlékvédelmi hatóságok bírálata után kerülhet-
ne csak megvalósításra. Vannak benne vitatott részek is
(pavilonok, új épületek, bõvítések stb.), amelyekrõl a
szakemberek döntik el, hogy megvalósíthatók-e.

A Képviselõ-testület a fõváros képviselõinek kérését
elsõ ízben egy informális megbeszélésen, majd január
28-án tárgyalta.

Ezeken a fórumokon a kastély privatizációjának veszé-

lyére, a helyi önkormányzat kezelésének lehetõségére, a
mûemléképület községi használatának kérdésére hívta
fel a figyelmet a képviselõk egy része.

Február 11-én Csikós János polgármester úr szemé-
lyesen tárgyalt Dr. Schiffer János fõpolgármester-helyet-
tessel.

Ezt követõen a téma február elején ismét napirendre
került. Közben megjelent az a mûemlékvédelmi ún. Kas-
télyprogram, amely el nem adható, kiemelt jelentõségû
mûemlékek közé sorolta a pilisi kastélyt és más haszno-
sítási formát jelölt meg ideálisként. Ez az anyag csupán
szakmai kérdésekben foglal egyértelmû állást, forrást
nem biztosít.

A februári ülésen hosszas vita után a képviselõk nem
vonták vissza a változtatási tilalmat a „Diákotthonról”,
csupán a rendeletbõl azon alkotmányellenes részt vették
ki, amely szerint a „folyamatban lévõ ügyekre is alkal-
mazni kell”.

Ily módon a 2004-re tervezett beruházás elvégzésé-
re késedelmesen ugyan, de lehetõsége nyílik az intéz-
ménynek. A további munkálatokról, a tanulmányterv meg-
valósításáról viszont csak a változtatási tilalom megszün-
tetése után lehetne beszélni.

Arról is döntöttek a képviselõk, hogy ebben az ügyben
május végén közmeghallgatás lesz és amint a tárgyaláso-
kon ezt a polgármester úr vállalta, elkészül június 30-ig a
Településrendezési terv erre a területre vonatkozó része
is. A fõváros a tanulmányterv egyeztetését és szükség
szerinti korrekcióját vállalta eddig a határidõig. Mindkét
fél vállalt feladata egy a lehetséges együttmûködésrõl
szóló anyag elkészítése is.

A februári ülés óta eltelt idõszakban a témában a pol-
gármester úr számos tárgyalást folytatott az illetékes
hatóságokkal.  Az egyik eredményeként a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal vezetõje, dr. Varga Kálmán legutóbb
írásban is úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint a
mûemlék  kastélymúzeumként  szolgálhatna  leginkább
jól.

Az, hogy június 30-ig milyen döntés születik az önkor-
mányzatunk céljait és álláspontját, további terveit illetõ-
en, valamint arról, hogy kívánunk-e együttmûködni az ott
mûködõ intézménnyel, még a jövõ titka…
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zépsõ részén még nem javított megsüllyedések, zárótetõ
hibák, stb. felmérésére kerül sor. Ezeket a kivitelezõk-
nek 3-4 héten belül eredeti állapotra ki kell javítaniuk.

2. Idõközben a Gerje Forrás Kht. kb. 17 millió forin-
tér t olyan gépeket vásárol, amikkel a földutak
gréderezését, illetve a csapadék-elvezetõ árkok kiásá-
sát, megfelelõ padkázását el lehet végezni. 

3. Még a csatorna-beruházás befejezõ részéhez tar-
tozik, hogy az önkormányzat által a község különbözõ te-
rületein arányosan kijelölt szilárdburkolatú gyûjtõ utcák-
ban 52,5 millió forint értékben megfelelõ útjavítást vé-
geznek, mintegy 10.000 m2 aszfaltszõnyeget helyezve
el.

4. Ezen felül a Képviselõ-testület saját bevételét ké-
pezõ súlyadó teljes évi összegét, 25 millió forintot is az
utak javítására fordítja még a tavasszal, nyár elején. 

5. Az elmúlt évben kiviteli tervek készültek néhány ut-
cára, amelyeket egy most kiírt pályázaton is be kíván
nyújtani az Önkormányzat, a szükséges önrészt ha kell,
hitelbõl is fedezi. 

A útjavításokkal kapcsolatban mindenki egyetért a
következõkben, amelyeket be is kívánnak tartani:

- A csapadékvíz elvezetése az egyik döntõ kérdés. A be-
temetett árkokat újra ki kell ásni, a meglévõket rend-
be kell tenni, a magas árokpartokat el kell távolítani!
El kell készíteni a belvízelvezetési tervet. 

- Nem szabad beleesni abba hibába, hogy csupán egy-
két mintautat készítünk. A település teljes területé-
ben kell gondolkodni. 

- Különbözõ burkolatokkal rendelkezõ utcákat a megfe-
lelõ módszerekkel, hosszú távra gondolkodva kell
rendbe tenni. 

Vannak olyan utcák is településünkön, ahol az ott la-
kók  nem várnak csak a segítségre, ilyenek most a Gár-
donyi és a Széchenyi köz, itt jelentõs összeget gyûjtöttek
össze az útjavítás gyorsítására. 

M. E:
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Olyan, mint a hómunkás, és alkalmi munkából él,
vagy esetleg házhoz jár, bevásárol, takarít, fõz, gon-
doz, õ állapítja meg a segélyeket? Egyik sem.

Maga a kifejezés szó szerinti fordítása az angol ki-
fejezésnek, ezért szokatlan. Az ilyen hivatást ûzõ em-
berek sokat tanulnak, felsõfokú végzettséggel vagy
szakképesítéssel úgynevezett segítõ munkát végez-
nek. Na, már megint itt egy új kifejezés! Vajon mi lehet
ez a segítõ munka? - gondolhatják sokan, hozzátéve,
hogy mi a csudát segít egész nap egy szociális mun-
kás, hiszen nem ad segélyt, hitelt vagy lakást, még
csak enni és inni sem hív meg senkit, akkor miben se-
gít?

Õ csak van és meghallgat. Odafigyel, és feltétel nél-
küli elfogadásával visszatükrözi a bajbajutott érzéseit,
akinek ezáltal fokozódik önismerete, önképe gazdago-
dik, és megtapasztalva a bizalmat megnyílik, felvállal-
ja problémáját. Tud beszélni róla. Õszintén. Majd a
szociális munkás tükrében önmaga találja meg a meg-
oldást. Van-e ennél nagyobb segítség? Képessé tenni
valakit arra, hogy önmagán tudjon segíteni? „Nem ha-
lat adni neki, hanem megtanítani halászni?” A segítõ
nem az eredményért felelõs, hanem a folyamatért,
ami az eredményig vezet, és ebbe beleviszi saját sze-
mélyiségét. Olyat ad, ami más hivatalban nem kapha-
tó. Segítõ munkáját nem merevítik törvények, szabá-
lyok, hanem egy etikai kódex betartásával dolgozik,
amelynek egyik legfontosabb alapelve: „A szociális
munkát végzõ tiszteletben tartja minden ember érté-
két, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait. Mun-
kája során a segítségnyújtás a döntõ, és csak ennek
részeként, az együttmûködés érdekében végez kont-
rolltevékenységet.” 

Minden olyan területen, ahol bajbajutott emberek-
kel foglalkoznak, szükség van ilyen szakemberekre, hi-
szen szakmai képzettség, tapasztalat hiányában a leg-
jobb indulattal sem lehet teljes értékû szociális mun-
kát végezni. Ügyintézõ, elbíráló, felülvizsgáló, ellenõr-
zõ, elemzõ munkát igen, de szociális munkát nem.

Ha van olyan egzisztenciális, lelki, kapcsolati, gyer-
meknevelési, jogi, egészségügyi, szenvedélybetegség-
gel vagy ügyintézéssel kapcsolatos kérdése, problémá-
ja, amit már nem tud egyedül hordozni, nem látja a vé-
gét, szeretettel várja Önt a Családsegítõ Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában egy lelkes, szakem-
berekbõl  álló, segíteni tudó és akaró csapat. Címünk:
2721 Pilis, Kossuth L. u. 49. Tel.: 29/498-108, 496-
652

Törökné Nagy Tímea

M i  f á n  t e r e m
a szociális munkás?

Úttalan-utakon III.
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Ami csípi a szemünket
Közvilágítás
Az állomás és Vatyai út közti szakaszt sötétedés beállta
után el kell kerülni, mert ott olyan homály van, hogy a sa-
ját autóját sem találja meg az ember. Lehet, hogy ez az
oka annak, hogy a park Rákóczi úti kanyarulatában par-
kolnak az autók, kitéve magukat a koccanás veszélyé-
nek?

Adófizetés
Akik egyenértékû pilisi polgároknak mondják magukat,
miért nem fizetik meg a szemétdíjat és a kommunális
adót? Az követelõzzön, aki a kötelességének is eleget
tett!

Játszótér-rongálás
A Rákóczi úti játszóteret pont azok teszik tönkre, akiknek
épült? Ugye nem igaz?

Piacnapi tumultus
Mi lehet az akadálya annak, hogy az Erdei Ferenc utca
egyirányú legyen? Talán akkor a piacnapi tumultus mér-
séklõdhetne.

Kiégett kerékpármegõrzõ
Új nevezetessége van Pilisnek, amit a vonaton utazók
meg-megbámulnak. Ez a leégett kerékpártároló. Nem
nyújthatna valaki segítséget a pórul járt tulajdonosnak,
hogy e látvány mielõbb eltûnjön onnan?

Sumák biciklisek
Ha a gyermekorvosi rendelõt valaki babakocsival szeret-
né megközelíteni, nehezen menne. Az odaláncolt kerék-
párok akadályozzák ezt, de tulajdonosaikat nem a váró-
ban fogjuk megtalálni.

Felelõtlen dohányosok
Micsoda dolog az, hogy néhány dohányos az intézmé-
nyekbe lépés elõtt az ajtóban dobja el a csikket! Aztán
csodálkozunk, ha az õt követõ gyermek csikkel a szájá-
ban lép be az ajtón.

Környezetszennyezés
Valóban csípi a szemünket, sõt az orrunkat is azoknak a
felelõtlen lakosoknak tette, akik a köz árkába vagy a sa-
ját kertjükbe engedik még mindig a szennyvizüket.

É s z r e v e t t ü k
Jégpálya
Az új vásártéren a januári hideg napokban jégpályát
alakítottak ki a Gerje Kht. emberei, Opavszki Pál
irányításával. A remek ötletnek és kivitelezésnek köszön-
hetõen több száz sportolni vágyó pilisi igényét sikerült ily
módon kielégíteni. 

Óriási örömet szerezve pilisi vállalkozóink segítségével
korcsolyákat is sikerült kiosztani az iskolásoknak és
óvodásoknak. Így nem volt akadálya annak, hogy a hideg
napokban állandóan telve legyen a pálya…

Hallunk és nem süketülünk
A Képviselõ-testület - megtartva ígéretét - az Általános
és Zeneiskola részére utólag visszautalja a 2002. évi
pénzmaradványát, 2.766.944,- Ft-ot. 
Ezt a pénzt minden tanuló, tanár és rendezvényszervezõ
örömére a tornaterem akusztikai problémájának
megoldására fordítják majd. Így majd hallunk és nem
süketülünk...

Internetszoba
Elkészült a jövõbeli Internet szoba a könyvtárnál… 
Az átadását követõen a könyvtári nyitvatartási idõben,
minimális térítés ellenében mindenki használhatja majd
az ott elhelyezett számítógépeket.
Most már csak az kellene, hogy a közel két éve az Infor-
matikai Minisztérium pályázatán elnyert számítógépeket
átadják végre. 

Végre valami...
Számunkra eddig új és ismeretlen lehetõségeket biz-
tosítanak a Hobby Kuckó szombati foglalkozásai.
Óvodás korú gyermekemmel vettem részt az eddigi alkal-
makon, melyek nagyon pozitív élményt nyújtottak mind-
kettõnk számára. Öröm volt nézni, ahogy nem egymás
mellett, hanem együtt dolgozott idõs és fiatal. Segítve,
ötletet adva egymásnak ismerõs és ismeretlen.
Bizonyosságot nyert ezáltal, hogy az alkotás, önmeg-
valósítás kortól függetlenül örömet nyújt.
Kívánok erõt és kitartást a Hobby Kuckó vezetõjének
„úttörõ” munkájához, mellyel színesebbé, tartalmasab-
bá teszi a szabadidõ tartalmas eltöltését. 
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Gazdaköri hírek
A Pilisi Nép- és Gazdakör 2004-ben is folytatja isme-

retterjesztõ tevékenységét. Január 22-én „Teendõk az
agrártámogatások igénylésével kapcsolatban” címmel
szerveztünk tájékoztatót, ahol Gondos Imre, a Pest me-
gyei Agrárkamara titkára mondta el az ide vonatkozó sza-
bályokat és mutatta be a Kamarai tanácsadót, Világosné
Dörfler Ágotát, akit a következõ címen és telefonszámo-
kon lehet elérni: Monor, Deák Ferenc u. 12. (DÉMÁSZ)
06-29-416-273 vagy 06-20-933-5767. A tanácsadó nem
csak a kamara tagjainak, hanem minden gazdának a ren-
delkezésére áll és segít a regisztráció, valamint a támo-
gatások elérésének kérdésében.

Január 30-án tartottuk a Gazdakör borversenyét,
amelyre 6 fehér- és 8 vörösbort neveztek be. A legjobb
fehér bornak járó serleget Papp Albert, a legjobb vö-
rösbornak járó serleget pedig igen szoros versenyben
Halász Gyula kapta. 

Az ingyenes szaktanácsadási esték sorozat is folyta-
tódik, amelynek helyszíne a Közösségi Ház, a kezdés
idõpontja mindig  18 óra. Ennek keretében a  következõ
elõadásokon vehettek részt az érdeklõdõk:

Február 12-én Õstermelõk, mezõgazdasági vállalko-
zók adózása és a jövedéki adók címmel  Dr. Váradi Györ-
gyi tartott elõadást.

Február 26-án a Szõlõk és gyümölcsösök aktuális
munkái (Versenyképességünk lehetõségei az ágazatban)
témáról Dr. Helyes Lajos úr beszélt.

Március 11-én Tavaszi teendõk a növényvédelemben
címmel Petz Albert tartott elõadást.

A következõ igen érdekes és aktuális elõadásunk
március 25-én volt, a biogazdálkodás lehetõségei cím-
mel. Elõadó: Dr. Márai Géza.

Természetesen hirdetni fogjuk plakátokon és a kábel-
televízión keresztül is az elõadásokat.

Szabó Márton 

Az elmúlt hónapokat sem töltöttük események nélkül.
Megünnepeltük 24 klubtársunk névnapját, ahol szép
számmal részt vettünk és készülõdtünk, mint mindenki
az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. 

Mint minden évben, a klubtagok és ismerõseik részé-
re Óév-búcsúztatót tartottunk, tombolával egybekötve a
Félix Vendéglõben. A hangulat nagyon jó volt, mindenki
remekül érezte magát. Itt köszönjük meg még egyszer a
Félix Vendéglõ munkatársainak odaadó munkáját, és a
zenét szolgáltató Norbi közremûködését. 

Klubtagjaink nem tétlenkednek, segítséget nyújtanak
az idõsebbeknek ügyes-bajos dolgaik (számlabefizetés,
bevásárlás, gyógyszerelhozás stb.) intézésében. A Barát-
ság Nyugdíjasklub 1992. január 18-án alakult meg, az
idén ünnepeltük a 12. évfordulónkat.

Tiszafüredi nyugdíjas társainktól meghívást kaptunk a
30. évfordulójukra, ahová örömmel megyünk.

Barátság Klub

Az AWANA klub
Második éve mûködik Pilisen az AWANA klub a telepi

iskola tornatermében minden szombaton délután. 
A gyerekek játékos vetélkedõkön, hasznosan töltik el

szabadidejüket, átélik a közösség örömét. Elõtérbe kerül
önmaguk és mások megbecsülése, értékelése a sport-
szerûség által. Rövid játék után a Bibliával ismerkednek,
ami hasznos az iskolai tanulmányuk és az általános mû-
veltség szempontjából. Keresztyén értékek bemutatásá-
val segítjük õket helytállni az élet problémáiban. Pl.: ba-
rátság, tisztelet, szeretet, segítõkészség, engedelmes-
ség. 

A részvétel semmilyen felekezeti elkötelezettséggel
nem jár. A klubfoglalkozásokat hetente egyszer tartjuk,
amely 2 órát vesz igénybe. Akik részletesebb tájékozta-
tást szeretnének kérni, szeretettel várjuk ezeknek az al-
kalmaknak a megtekintésére.

Decemberben már másodszor szerveztünk kará-
csonyi ünnepséget, ahol 80 gyermeket tudtunk megaján-
dékozni. Ezt a baptista gyülekezet lelkipásztora, Tenkely
Béla szervezte. A gyülekezet gyermekei, fiataljai, vala-
mint a klubba járó gyerekek színvonalas mûsort adtak
elõ az ünnepségen jelenlévõknek. 

Köszönetet mondunk a telepi iskola vezetõségének,
munkatársainak a terem biztosításáért, a pilisi Család-
segítõ dolgozóinak a kis mûsorért és a vendéglátásért,
és mindenkinek hálásak vagyunk, aki segíti klubunk mû-
ködését.

Bízunk abban, hogy az AWANA klub hasznos lesz to-
vábbra is a pilisieknek és reméljük, hogy a további mû-
ködésünkrõl a jövõben is beszámolhatunk.

A klub munkatársai nevében: Vincze Judit

Óvodai  hírek
Az Attila úti óvodában a hagyományokhoz híven eb-

ben az esztendõben is megrendezték az óvodás gyerme-
kek farsangi mulatságát. 

Már hetekkel az esemény elõtt elkezdõdött a készü-
lõdés, a jelmezek elõkészítése, farsangi dalok, versek
tanulása. Az óvoda felnõtt dolgozói is jelmezbe bújtak
ezen a napon és kis elõadással kedveskedtek a gyerme-
keknek.

Mindazok, akik szeretnék az Attila úti óvoda „Szivár-
vány” alapítványát személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
ebben az évben is támogatni, azok a 18681639-1-13
számú számlaszámra utalhatják az összeget. 

A Rákóczi úti óvodában a gyermekek farsangi jelme-
zes mulatságát február hónapban rendezték meg. Házi-
lag készített jelmezeikben daloltak, táncoltak egész dé-
lelõtt, a farsangi dekorációval gazdagon díszített termek-
ben. Ezen a napon élt a „nyitott ház” lehetõsége is a
gyermekeknek, vagyis a csoportok egymást is megláto-
gatták, vendégül látták az alkalomra készített gyü-
mölcssalátákkal. 

(folytatás a 8. oldalon)
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Egy kellemetlenségrõl

Széchenyis hírek
(folytatás a 7. oldalról)

Februárban került sor az iskolába menõ gyermekek
szüleinek tájékoztató értekezletére is, amelyen nagyköz-
ségünk két általános iskolája mutatkozott be az érdekel-
teknek. Farsang utolsó napján, március 2-án, kedden
„téltemetõ” felvonulást szervezett az óvoda a Rákóczi és
a Vatyai úton, hagyományteremtõ céllal. 

Az óvoda és a családok együttmûködésének segíté-
se, illetve az óvoda alapítványának támogatása érdeké-
ben a szülõi munkaközösség segítségével szervezik a
hagyományos „Szülõk-nevelõk bálját”. 

Az óvoda alapítványának kuratóriuma az idei évben is
köszönettel várja a személyi jövedelemadóból felajánlha-
tó 1 %-os támogatásokat, melyeket az alábbi számla-
számra lehet átutalni: 18685671-1-13.

BP

- avagy mi is történt nálunk mostanában

A félévzárásról
Iskolánk sikeresen zárta le a 2003-as tanévet. A
hatékony pedagógiai munkának köszönhetõen, néhány
tanulót leszámítva, a tanulók eredményesen fejezték be
ezt a félévet. A szülõkkel való közös munka, a gyerekek
és a mi igyekezetünk meghozta gyümölcsét. Nem
hiábavaló  havonta fogadóórát és megbeszélést tartani.
Így mindenki elmondhatja gondját-baját, segítheti a
fejlõdést, haladást.   

Egy kis december……
A mi iskolánk azok közé tartozik - diáktól, felnõttõl
függetlenül -, amely minden évben ad egy új esélyt az
ünnepek ünnepének.
A december várakozással és sok-sok munkával telt.
Nem ismételném önmagam, ugyanis az elõzõ hírekben
olvashatták, milyen terveink voltak. Az elképzelések
megvalósultak. Mikulás-ünnepség, karácsonyi vásár,
karácsonyi ünnepély.
A téli szünet ideje alatt sem pihentünk, gondolataink az
újabb terveken jártak.

Hogyan tudnánk közelebb hozni a diákot és a tanárt?
Játékosan, de nevelõ-oktató szándékkal képletesen
kiléptünk az iskolából.
Több kolléga és a diákok egy csoportja ellátogatott a
Vígszínházba, amely egy folyamat kezdete volt, és havon-
ta megismételjük. Mások vetélkedõt szerveztek, a mo-
dern technikának köszönhetõen a számítástechnika-
teremben foglalkozások kezdõdtek. Ezek talán nem
különleges dolgok, de mind-mind szabadidõben és nem
a beépített órák keretében zajlott.
Hetente fitball-os test- és egészségnevelés zajlik a tor-
nateremben.
Az olasz szakkör családias keretben zajlik, kevesen
vagyunk, de egyre több tervünk van a jövõre nézve.
Szeretnénk még jobban megismerni az itáliai kultúrát és
az országot.
Az irodalom-szakkörösök elindították új projektjüket,
tanár, diák együtt ötli ki a Nemzeti ünnep mûsorát. A
téma ugyanaz, de a felfogás más, modern, meglepõ.

Bálozunk?
A báli szezon hozzánk is beköszöntött. Január 31-én
került megrendezésre a Szülõk-nevelõk bálja, februárban
a Farsangi bál és végül a szakiskolások szalagtûzõ
ünnepsége. 

Büszkeségeink
Szemõk Ádám 8. osztályos tanuló fizika tantárgyból,
Stiller Diána 8. osztályos tanuló német tárgyból és végül,
de nem utolsósorban Horváth Nóra 6. osztályos tanuló
Litterátum Német Országos versenyen 95,5 % -kal arany
fokozatot ért el.

Kröpfl Zsuzsa Nóra

Mostanában igen sokszor fordul elõ, hogy a gyermek
fejtetvesen megy haza az óvodából, iskolából. Sok fiatal
szülõ ilyenkor szembesül a problémával. Ennek kezelé-
sére a pedagógusok, védõnõk tanácsot adnak.

Az utóbbi idõben az a tapasztalat, hogy a kezelést
nem vették komolyan, újrafertõzés, mások megfertõzé-
se is elõfordult.

A fejtetû közvetlen érintkezés útján terjed: ez történ-
het játék, tanulás közben, de a közös öltözõben is, ahol
a személyes ruhák érintkezhetnek. Mivel átterjed egyik
személyrõl a másikra, ezt a gyermek egész családjának
átadhatja, s ez több esetben meg is történt. Bárki, még
a legtisztább gyermek is megfertõzõdhet. Hogy mennyi-
re, az attól függ, hogy a szülõ gondot fordít-e a rendsze-
res átvizsgálásra és a megelõzésre.

A tetû 3-4 mm nagyságú rovar, szabad szemmel is
észrevehetõ. A serke hasonlít a hajkorpára, de nehezen,
csak két körömmel lehet a hajszálról lehúzni. A gyógy-
szer tárban kapható NITTIFOR vagy PEDEX készít-
ménnyel, a használati utasításnak megfelelõen kell vé-
gezni a kezelést, megelõzést, amely A SZÜLÕ FELADATA.

A gyermek haja akkor mondható tisztának, ha telje-
sen tetû- és serkementes, az élettelen serkéket a haj-
szálról is el kell tüntetni. A gyermek ruháit, ágynemûjét,
törülközõjét is gondosan kell fertõtleníteni, forró vízzel
kimosni, és forró vasalóval átvasalni.

Ha nem volt elég gondos a kezelés, újrafertõzés tör-
ténik, ezt minden intézménynek jelentenie kell az ÁNTSZ-
nek név szerint. Ebben az esetben a gyermek egész csa-
ládjára kiterjedõ vizsgálatot és kezelést folytatnak le. Az
oktatási intézményekbe a védõnõk igazolásával mehet a
gyermek. Bõvebb felvilágosításért is hozzájuk lehet for-
dulni.

Hadas Jánosné

Óvodai  hírek
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Bár lázat nem csupán fertõzés, hanem gyulladás, da-
ganat vagy allergiás reakció is okozhat, a mindennapok-
ban leggyakrabban mégis baktérium vagy vírus okozta be-
tegségeket kísérõ jelenségként érzékelhetjük testhõmér-
sékletünk emelkedését.  Az ember normális testhõmér-
séklete 36 és 37,2 C között állandó, s azért éppen ennyi,
mert anyagcserénk ezen a hõmérsékleten mûködik a leg-
jobban. A láz tulajdonképpen fertõzésekre vagy sérülések-
re beinduló védekezési reakció, bizonyos mértékéig tehát
a szervezet normális védekezõ mechanizmusa, ugyanis a
testhõ emelkedésével az immunrendszer energiatöbbletet
kap, hatékonyabban dolgozik. A testhõmérséklet a nap fo-
lyamán normálisan is ingadozik, reggel hat órakor a legal-
acsonyabb (átlagosan 36,5-36,8 C között mozog) és dél-
után négy és hat között a legmagasabb, ma már a 37,2-
es értéket is normálisnak tekintik. Kora este azután folya-
matosan csökkenni kezd, amíg eléri a legalacsonyabb
pontot. 

Hõcsökkentõ eljárások. 
A láz potenciális haszna miatt nem egyértelmû, hogy kell-
e rutinszerûen kezelni, mindazonáltal betegség esetén a
hõmérsékletet rendszeresen ellenõrizni kell. A lázhatár a
38 fok, e fölött mindenképpen érdemes elkezdeni a láz-
csillapítást, fõképpen az idõs, krónikus betegek és a gye-
rekek esetében. A gyermekek lázcsillapításánál általában
az aminophenazon és a paracetamol tartalmú pirulák, szi-
rupok vagy kúpok jönnek szóba, az aszpirint általában ke-
rülni kell. Leggyakrabban 4 óránként adhatunk gyógyszert,
de minél ritkábban tesszük, annál kevésbé terheljük a
szervezetet. A gyógyszeres lázcsillapításon kívül bevett
módszer a hûtõborogatás és a hûtõfürdõ alkalmazása: aki
kergetett már visító gyereket vizes lepedõvel végig a laká-
son, az utóbbi mellett voksol. Jól teszi, mert nem csak az
elviselhetõbb, hanem a hatékonyabb módszert is válasz-
totta ezzel. A hûtõfürdõt alkalmazhatjuk a lázcsillapító kúp
vagy szirup beadása mellett is, ugyanis a gyógyszerek ál-
talában négy-hat óránként ismételhetõk, s elõfordul, hogy
ezalatt mégsem indul lefelé a higanyszál. A lényeg az,
hogy a lázas beteget a testhõmérsékletével megközelítõ-
leg azonos hõfokú vízbe ültessük vagy inkább fektessük
(csak a feje látsszon), majd két-három perc alatt hideg víz
hozzácsorgatásával hûtsük le a vizet 32 - 34 fokosra. A va-
lódi, hatékonyabb hûtõborogatásnál az egész törzset kör-
be kell tekerni az állott vizes borogatással, nem elég csak
a csuklóra és a homlokra tenni a vizes ruhát. 

Lázcsillapítás speciális esetekben.
Vannak esetek, amikor az azonnali lázcsillapítás életbevá-
gó: ilyen gyermekeknél a lázgörcs veszélyének elhárítása.
A lázgörcs tulajdonképpen a magas láz vagy hõguta kivál-
totta, kóros agyi elektromos kisülésre adott válaszreakció.
A gyermekek négy százalékánál elõforduló lázgörcs a há-
rom hónapos és 5 éves közöttieknél jelentkezik a magas
láz idején, s családi halmozódást mutat. (Ez azt jelenti,
hogy az ilyen gyerekek családjában, szüleinél volt már
ilyen eset.) A gyerekek többségénél csak egyetlenegyszer
fordul elõ lázgörcs és a leggyakrabban negyedóránál keve-
sebb ideig tart.  A szív- és tüdõbetegségben szenvedõ fel-
nõtt megemelkedett testhõmérsékletének kezelése is el-

engedhetetlen. Nem véletlenül ajánlják az influenza elleni
védõoltást éppen az idõs, krónikus betegeknek, hiszen
esetükben a betegséggel járó tartósan magas láz jelent
nagy veszélyt. 37 fok fölött a láz Celsiusonként 10 száza-
lékkal növeli a szervezet oxigénigényét, a magas láz miatt
az agy mûködése is zavarttá válhat.  A magas lázzal járó
betegségek fokozott veszélyt jelentenek a gyermeküket vá-
ró kismamákra. A terhesség elsõ három hónapjában fellé-
põ, legalább 39,5 C fölötti lázat okozó betegség fokozza a
spontán vetélés és a gyermekben kialakuló idegrendszeri
rendellenesség kockázatát, az elõrehaladottabb terhes-
ségben pedig a koraszülés valószínûségét növeli. A meg-
emelkedõ testhõmérséklet jelezheti a szülés utáni fertõzé-
sek jelenlétét, ezért a hõmérsékletet rendszeresen ellen-
õrizni kell. Ha a baba világra jötte utáni elsõ 24 óra után
a hat óránkénti mérés legalább kétszer 38 fölötti lázat mu-
tat, akkor az orvosnak szülés utáni fertõzésre kell gyana-
kodnia. Az elsõ 24 órán belül mért 38 fok feletti láz azon-
ban nem jelent feltétlenül a szüléssel közvetlenül kapcso-
latban álló fertõzést. A láz egyéb okai (mint például vérrög
a lábban, emlõgyulladás) rendszerint négy vagy több nap-
pal a szülés után jelentkeznek. 

Hol és mivel mérjünk.
Bár a test igazi hõmérséklete a végbélben mérhetõ, a ha-
zánkban kapható lázmérõk többségét eleve úgy kalibrál-
ják, hogy hónaljban mért hõmérsékletet mutatnak ponto-
san. Ha ezzel az eszközzel a szájban mérjük a lázat, akkor
a kapott értéknél fél fokkal alacsonyabb, ha pedig a vég-
bélben, akkor fél fokkal magasabb a valódi testhõmérsék-
let. A fülben mérõ eszközök adatai inkább tájékoztató jel-
legûek, mert alkalmazásuknál a hõérzékelõ szálat nem
fogja körbe rendesen a test, így a kapott érték néhány ti-
zed fokkal eltérhet a valóditól. Ugyancsak elõfordul, hogy
a kisgyermek önkéntelenül szopogatja a szájába tett láz-
mérõt, amely így a dörzsölés miatt a valódinál magasabb
értéket mutat.  

Összeállította: Dr. Tóth Tibor háziorvos 
(forrás: Népszava)

A legfontosabb tudnivalók a lázról

Az Általános és Zeneiskolában mûködõ Segítünk Ala-
pítvány ezúton fejezi köszönetét mindazoknak, akik a
2002. évi jövedelmük 1%-át felajánlva 2003-ban
408.476 Ft-tal támogatták mûködését.

A pénzt a Kuratórium döntése alapján következõ cé-
lokra fordítottuk: 

- Az „Év tanulója” címben részesült 4 tanuló. Költsége:
44.224 Ft

- 78 rászoruló gyermek év végi kirándulását támogat-
tuk. Költsége: 275.000 Ft

- Jutalomkirándulást szerveztünk a tanulmányi- és
sportversenyt nyert tanulóknak. Költsége: 52.130 Ft

- A fennmaradó összeget az alapítvány a 2004. évi cél-
jaink megvalósítására kívánjuk fordítani. 
Köszönettel: 

Az Alapítvány Kuratóriuma.

Köszönet
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Egyedül nem megy… a gyász
Nagyszüleink a Húsvét elõtti idõszakban nemigen mu-

lattak. Böjtben nem tartottak bálokat, nagyobb ünnepet.
Még az étkezésükben is kifejezték, hogy ez egy visszafo-
gottabb idõszak az év többi részéhez képest.

Ma ez nem divat. 2004-ben a gondolkodónak mondott
ember nem is érti, miért kellene másként élni böjtben,
mint máskor? Miért kellene szomorkodni olyankor, mikor
nincs rá okunk?

Ma az év 12 hónapjából 365 napon keresztül a har-
sány, hivalkodó mulatás dívik. Címlapon csak mosolygó
arcot látunk, minden csak arról szól, hogyan érezhetném
magam még jobban. Mit kell tennem azért, hogy állandó
mosoly legyen az arcomon? És ha nincs jobb ötlet, akkor
csak folyamatosan mondd: csíííz! 

Amikor aztán kimegyünk az utcára, mintha egy telje-
sen más világba csöppennénk. Türelmetlen, rossz kedvû,
fáradt embereket látunk, akik ha tudtak is valaha nevet-
ni, talán elfelejtettek. Még akkor is, ha a televízióból jól
ismert ügyeletes röhögtetõvel találkozunk. A képernyõn
csak nevet, de az életben teljesen más.

Egyre inkább úgy tûnik számomra, erõltetetten vidám
ez a világ. Annak mutatja magát, miközben belül alig vár-
ja, hogy valaki megvigasztalja. Soha nem volt annyi lelki-
leg sérült, nyomorult ember a földön, mint manapság.

De akkor ez a kettõ hogy jön össze? Hogy mutatunk
harsány vidámságot, miközben belül csendes szenvedés
a részünk?

Szerintem nem tudunk mit kezdeni a kudarcokkal, sé-
rülésekkel, fájdalmakkal. Nem tudunk mit kezdeni azok-
kal a hiányélményekkel, amit összefoglalva gyásznak ne-
vezhetünk.

Mert (és ezt a pszichológia már régóta tudja) elveszí-
teni egy 20 éves állást, az egyfajta gyász. Befejezni egy
fontos, régi kapcsolatot, szintén. Sorolhatnám még éle-
tünk szomorú eseményeit, csalódásait, melyekben újra
csak a gyász érzésével találkozunk. Beletartozik ebbe
természetesen a valóságos gyász is. 

Mit kezdünk hát ezekkel a helyzetekkel? Hogyan éljük
át? Így is kérdezhetnénk: Hogyan éljük túl?

Néhány jó tanács:
1) Ne áltassuk magunkat, az élet nemcsak sikerek,

örömök, jó élmények sorozata. Bizony életünkhöz (akár
akarjuk, akár nem) hozzátartozik a veszteség is. Tehát a
rossz élmény is az élet szerves része. 

2) Emeljünk a tûrési küszöbünkön. Gondoljunk csak
nagyszüleinkre, akik fél életüket várakozással töltötték,
sorbanálltak kenyérért, húsért, mégsem törtek össze. Mi
pedig idegösszeomlást kapunk, ha a számítógépes játék-
ra 10 percet várni kell. 

3) Talán nem is akkora baj, ha valami másképp ala-
kul, mint terveztük. Elõfordul, hogy a mi tervünk nem is
olyan jó, mint korábban gondoltuk. 

4) Ahogyan az is lehet, hogy nem véletlenül történik.
Sokat lehet tanulni a kudarcokból. Elõször is egy kicsit
megállítja az embert, aztán újabb gondolatokra serkent.

5) A veszteség, gyász megvilágosítja, hogy mekkora
szükségünk van Istenre. Mert kihez fordulhatnánk, mikor

már az emberek is elhagytak? Kiben reménykedhetnénk,
mikor annyit csalódtunk?

Nekünk a böjt Jézus szenvedésére, halálára való fáj-
dalmas emlékezés. Ilyenkor még többször gondolunk rá.
Többször kérünk tõle erõt, vigasztalást, hitet.

Nem azért emlékszünk erre, mert a halál olyan fontos
számunkra. Hanem mert az õ szenvedésével, halálával
és feltámadásával a mi életünk is megváltozik.

Végül egy történet, amit egyik lelkésztársam élt át,
évekkel ezelõtt.

A nagypapa érezte, hogy közel a vég. Amíg tudta,
összehívta (ágya mellé) egész családját, és elmondta ne-
kik, hogy lassan befejezõdik élete, de nyugodtan megy el,
hiszen családjáért mindent megtett, és ahhoz a Jézushoz
megy, akit egész életében követett. Mindenkihez volt né-
hány jó szava, majd megkérte õket, mielõtt elbúcsúznak,
énekeljék el kedves zsoltárait a lelkésszel együtt. Úrva-
csorát vettek, majd magukra hagyták élete társával. Nem
sokkal késõbb a papa meghalt.

Vajon aki így tud elbúcsúzni a földi világtól, arra ho-
gyan emlékeznek családtagjai? Vajon gyermekei, unokái
mit gondolnak? Hova került a papa?

Boldog az a család, az az ember, aki így tud látni éle-
tet és halált.

Egyedül nem megy a gyász.

Kedves Olvasó! Kívánok áldott testi és lelki készülést
Húsvétra!

Morva Ákos

A református gyülekezet alkalmai:

Április 3. du. 4-6-ig
Asszonyköri találkozó
Téma: Életünk színes virágai
Vendégünk: Pásztor Jánosné, 
a Magyar Református Nõszövetség elnöke

Április 4. du. 4-6-ig
Idõsek délutánja
Úrvacsorai alkalom, beszélgetés a gyülekezeti terem-
ben.

Április 6-8. du. 6-7-ig
Hitépítõ esték
Költõk, zeneszerzõk, és saját gondolataink 
a Húsvétról.

Április 9. 18.00-kor
Nagypéntek esti istentisztelet
Gyülekezeti tagjaink olvassák fel Jézus 7 szavát a ke-
reszten

Április 11-12. 10.30
Húsvéti istentisztelet
Úrvacsorás alkalmak
Mindenkit szeretettel várunk!
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Evangélikus hírek
“Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a
halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek,
hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a
halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha
pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi ige-
hirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.”

1Kor 15,12-14

Húsvét ünnepére készülõdve szeretettel hívunk min-
denkit gyülekezeti alkalmainkra. 

A böjti idõben minden csütörtökön este 6 órakor böjti
istentiszteletet tartunk.

Nagyhéten minden nap este 6 órakor istentiszteleten
ünnepelünk együtt.

Nagycsütörtökön este 6 órakor a templomban, úrva-
csorai közösségben ünnepelünk, az utolsó vacsorára
emlékezve.

Nagypénteken délelõtt 10 órakor és este 6 órakor tar-
tunk istentiszteletet.

Nagyszombaton este 6 órakor lesz istentiszteletünk.
Húsvét vasárnap hajnali istentiszteletünk reggel 6

órakor kezdõdik, a kelõ Nap fényeinél ünnepeljük Jézus
feltámadását.

Húsvét vasárnap délelõtt 10 órakor és este 6 órakor
tartunk istentiszteletet.

Húsvét hétfõn délelõtt és este 6 órakor tartunk isten-
tiszteletet.

A böjti és húsvéti ünnepkör minden alkalmára
szeretettel várunk mindenkit. Isten áldja meg élettel,
örömmel és reménységgel az ünnepünket!

A konfirmáció az idei évben is pünkösdkor lesz. A szó-
beli vizsga a templomban május 30-án, pünkösd vasár-
napján délután 3 órakor, a konfirmációi ünnepi isten-
tisztelet pedig pünkösd hétfõn, május 31-én  délelõtt 10
órakor lesz. 

Erõs Vár a mi Istenünk!

Szól a cinke
A tél már csak erõlködött, küldte a hideg éjszakákat,

ami nappal kissé mérséklõdött. A hó apadt és olvadt, de
a fagyott föld még nem tudta beszívni, így apró patakok-
ban folydogált, keresve a mélyedést, ahol tócsává állt
össze. Az utakat hol a jég tette járhatatlanná, hol a sár.
Az emberek csak akkor mozdultak ki a házaikból, ha mu-
száj volt.

Misa bácsit egy várva várt hang ébresztette kora reggel:
- Nyitnikék! Nyitnikék! - énekelte a cinke az ablak alatt.
- Na végre! - mondta az öreg, felült az ágy szélén és öl-

tözni kezdett.
- Kimegyek a szõlõbe, lefejtem a bort a kishordóba, az-

tán megélezem a metszõollót meg a nyitókapát - sorolta
a tennivalókat maga elé.

- Nem korai még? - kérdezte a felesége.
- Hogy lenne az? Hát nem hallottad, mit mond a cinege?

- válaszolta morogva.
- Ha menni kell, menjen! De nagyon rossz az út! Még el-

csúszik nekem! 
- Kikerülöm a jeget és nem lesz baj! Úgy is enyhülni fog!
- Enyhülni, enyhülni! Akkor meg térig fog járni a sárban!

- mérgelõdött az asszony.
De beszélhetett. Misa bácsi kirakta az asztalra, amit

vinni akart, majd komótosan bepakolta a tarisznyába a
pincekulcsot, csuhét a hordódugaszoláshoz, üres kisde-
mizsont, amiben bort hoz haza. Kenyeret, szalonnát,
hagymát, a kisbicskát és a dohányzacskót meg a gyufát.

- Látom, ebédre haza se akar jönni!
- Gondolkozz asszony! Idõ mire kiérek a Szabadkába!

Idõ, míg átfejtem a bort! Rendet is kell tenni.
- Jól van, csak hát tudnom kell, hogy készüljek az étel-

lel.
- Készítsd csak délre, hiszen neked is kell enned, majd

megmelegíted, mikor hazajöttem.
Felvette a csizmát, a bekecset, kucsmát, vállára kanya-

rította a tarisznyát, szájába rakta hosszú szárú pipáját, és
elindult. Felesége a kapuig kísérte, és addig ott állt, míg
a sarkon be nem fordult. Innen már nem volt befagyott po-
csolya, mert eltakarították a havat, és leeresztették a
megolvadt vizet az árokba. Itt volt árok, de a keskeny ut-
cában nem, és ott nem volt hova vezetni.

Kiért a piactérre. Nem volt piacnap, így csend honolt.
Mielõtt az Országútra ért volna, megállt a fahídon, amely
alatt egy igen mély vizesárok vezette el a Gerje felé az ol-
vadást.

Rákönyökölt a fakorlátra és látta, hogy az árok igencsak
tele van vízzel, s vékony jéghártya van a tetején. Aggódva
gondolt arra, hogy a még meglévõ hó és jég vizét el bírja-
e nyelni.

Átballagott az Országúton, ahol csak egy-egy lovaskocsi
döcögött megrakodva tûzifával vagy szalmával. A Vasút ut-
cában találkozott néhány emberrel, ismerõsen köszöntek
rá. Nem tartották fel, hiszen a jól ismert tarisznyáról rög-
tön kitalálták, hogy csak a szõlõbe ballaghat az öreg.

A vasúthoz ért. Meg kellett állnia, mert pont beért egy
vonat. Fából készült, piros színû vagonkocsikban utaztak
az emberek, ahol vaskályhával fûtöttek, és faládaszerû
táskában vitték holmijukat mely ülõke is volt egyben, mert
kevés volt a pad. Néhányan szálltak csak le, asszonyok

háti kosárral, vagy harkába kötött batyuval. Pesti piacra
cipelték kora reggel a tyúkot, libát, sült tököt, tökmagot,
diót, mákot. Vissza üresen hozták, gyûjtötték a pénzt a vá-
sárra.

Innen már nem volt messze a szõlõ. Kinyitotta a guny-
hót, elsõ dolga volt, hogy a kályhába befûtsön. Volt ott
száraz venyige, szõlõtõke. Felnyitotta a pinceajtót, nekilá-
tott átfejteni a bort. A csapraütött nagyhordóból kienged-
te vödörbe az aranyszínû nedût, majd a kishordó tetejére
helyezett tõdöklõbe öntötte, vigyázva, hogy egy csepp se
menjen kárba. Eltartott egy jó ideig mire végzett.

Kiment egy edénnyel, hogy a lugas oldalából szélfútta
havat hozzon be megolvasztani a kézmosáshoz. Hangok-
ra lett figyelmes. Egy régi szõlõszomszéd szánkón húzta
két unokáját, akik visongva élvezték a mókát, mert a
szánkó hol a megmaradt havon, hol a csupasz földön, hol
a nyirkos füvön csúszott el-el akadozva.

- Jó napot Misa bácsi! Hogy van? - emelte fel kalapját
köszönésre a szomszéd.

(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
- Jó napot! Jöjjenek be megmelegedni a gunyhóba! - invi-

tálta õket.
- Szívesen! Na gyertek, hív a Misa bácsi! - szólt a gyere-

keknek és azok elõbb benn voltak, mint a két ember. A
kályhánál melegítették a kezüket.

A gazda asztalhoz hívta õket, elõvette a tarisznyából a
hazait.

- Gyertek, egyetek! Van itt madárlátta szalonna, kakas-
tejjel sütött kenyér, és mennyei lilahagyma! A nagyapátok
készíti is a katonákat. Egyen maga is! Jobban esik az étel,
ha többen eszünk! Kóstolja meg a boromat is! - választ
sem várva öntötte a kékzománcos kancsóból a poharakba
a bort.

Közben a gyerekek bemasíroztatták a falatkákat a szá-
jukba. Majd, mint akik otthon vannak, körbenéztek.

- Van ott dió a kosárban! Törjetek belõle! Vagy inkább
szõlõt ennétek? - emelte le a gerendába vert szögrõl az
õsz óta mazsolává aszalódott szõlõfürtöt. A gyerekek szí-
vesen elfogadták.

- Misa bácsi! Kérdeznék én valamit! - szólt a vendég.
- Csak rajta! Ha tudok, válaszolok!
- Miért hívják ezt a helyet Szabadkának?
Úgy tudom, ha jól tudom, hogy már az 1600-as években

is volt szõlõtermesztés Pilisen. De nem itt, hanem a doli-
nai dombokon. Úgy hívták, hogy Szõlõhegy. Vinizni vrch.
Akkor még a földesúr birtokában volt a terület, a jobbá-
gyoknak szerzõdés szerint kellett neki dolgozni, és szabott
dézsmát kellett fizetni. Az 1800-as évek elején, a homo-
kos területeken is kezdtek telepíteni, sõt gunyhókat is épí-
tettek, így az uraság könnyebben tudta ellenõrizni a telepí-
tést, a munkát, na meg a neki járó fizetséget. Az 1848-as
szabadságharc után törölték el a jobbágyságot, így váltak
ezek az emberek szabaddá, nem kellett már dézsmát fizet-
ni. Az emberek szabadon rendelkeztek a területük fölött.
Szerintem innen ered a Szabadka név. Hogy miért nem a
Dolinában van ez a hely, oka van annak. Nagyon nagy oka.
Ugyanis az 1870-es években a hegyi szõlõket megtámad-
ta a filoxéra nevû betegség. Ez egy apró tetû, ami a gyöke-
ret tette tönkre, járatokat ásott a földbe, itt teleltek a lár-
vák. Ezek a járatok csak a domboldalon maradtak meg és
évekig pusztították a tõkéket. A homokos földet viszont
nem szerették. Ezért kellett új területet keresni ennek a
nemes növénynek és jól meg kellett választani a fajtát is.
- adta meg a választ részletesen.

- Hát sokkal okosabb lettem! Köszönöm!
- Menjünk Papa! - kérték a gyerekek
- Viszontlátásra! Köszönjük a vendéglátást!
Az öreg elpakolta az asztalról a maradékot, majd elfordí-

totta az asztal lapját, és elõvette az alatta lévõ fiókból a
metszõollót és az acél fenõkövet meg a reszelõt. Megélez-
te az ollót, a nyitókapa élét is kiegyengette a reszelõvel,
majd egy kis szalonnabõrrel áttörölte. A kapákat felrakta
egy felfüggesztett karóra.

- Na! Várjátok ki a sorotokat!
Az ollót zsebre tette és kiballagott, hogy szemügyre ve-

gye a birtokot.
Az öreg körtefán egy harkály dolgozott nagy kopácsolás-

sal a korhadásokon.

- Ha annyi termést hozol, mint tavaly, még megmarad-
hatsz! - simogatta meg törzsét és eszébe jutott, hogy
mennyire szereti a felesége ezt az árpával érõ finom kör-
tét, fõleg szõlõkötözéskor.

A vékonytörzsû szilvafákat megrágták a nyulak, de talán
kiheverik, ugyanúgy, mint az elmúlt évben.

A rétesalmafa ágairól varjak rebbentek fel félig tört dió-
val a csõrükben. A szõlõterület végiben összerakott fara-
káson cinkék, verebek, rigók hintáztak.

A gazda szeme megelégedve pásztázta a tõkesorokat,
majd elõvette a metszõollót és csak úgy találomra levágott
néhány vesszõt, melyet majd otthon vízbe téve kirügyeztet.
Ebbõl fogja megtudni, hogy érte-e fagykár a növényt.

Jó lesz hazamenni! Mindjárt sötétedik! - gondolta, és
visszabaktatott a gunyhóba.

A tarisznyába tette a diót, szõlõt és levágott vesszõket.
Lecsukta pinceajtót, ellenõrizte a kiskályhát, nincs-e még
benne parázs. Bezárta a gunyhó ajtaját és indult haza.

Vállán a tarisznya, kezében a kisdemizson. Hiányérzete
támadt.

A csudába! Otthagytam a pipámat! - mérgelõdött, de
már nem fordult vissza, hiszen közelebb volt már haza.

A Katolikus templom elõtt járt, mikor látta, hogy valami
nincs rendben. A postánál több ember toporgott, hango-
san beszélt. Nyakát nyújtogatta, fülelt. Vajon mi történt?

- Misa bácsi! Misa bácsi! Jöjjön ide! - kiáltott rá egy is-
merõs a kocsijáról.

- Jöjjön, átviszem a vízen!
- Vízen? Milyen vízen? - kérdezte miután felkászálódott a

kocsira.
- Úgy megindult az olvadás a Dolinában, hogy a Postáig

áll a víz! Délben többen is szekéren hordtuk ki a gyereke-
ket a Piactéri iskolából! Azóta is oda-vissza járom az utat,
hozom-viszem az embereket - sorolta a legény.

- Gondoltam reggel mikor a kishídon megálltam! Köszö-
nöm, öcsém, a fuvart! - ezzel leszállt a kocsiról, majd a sa-
rat kerülgetve hazaballagott.

- Na végre! Csakhogy hazajött! Már aggódtam, hol marad
ilyen sokáig! Hallottam, hogy megint elöntötte a víz a Piac-
teret! - fogadta a felesége.

- Nem csak azt! A Kaszinót, a Gazdakört, egész a Postá-
ig! - mondta mérgesen Misa bácsi.

- Aztán ezért olyan mérges? - mérte végig az asszony.
- Dehogyis! Csak azért vagyok dühös, mert a gunyhóba

hagytam a pipámat.
Az asszony ránézett és hangos kacagásban tört ki.
- Hát téged meg mi lelt? Mi olyan nevetni való rajtam? -

csodálkozott az ember.
- Hogy mi? Hát maga aztán megéri a pénzét! Megmonda-

ná, hogy mi lóg ki a szájából? - s még jobban kacagott.
Odakapott. Hát nem ott volt a pipa a szájában?
- Az ördögbe is! - csak ennyit mondott, majd sietõsen

ment be a szobába, ne hallja meg az asszony, hogy kine-
veti saját magát.

Vége

Szól a cinke
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FüstbemenetM e g h í v ó
Második Vecsési Tavaszi Fesztivál

2004. május 2. – május 8.

Az elmúlt évben a hagyományteremtés szándékával
rendezte meg az elsõ fesztivált az Orbán Balázs Erdélyi
Kör és a József Attila Mûvelõdési Ház.

A hatnapos rendezvénysorozat nemzeti kultúránk
kincsesházának sokszínûségét, gazdagságát kívánta
felvillantani. 

Ebben az évben május 2-án, vasárnap kezdõdnek a
programok.  Ezen a napon a Mûvelõdési Házban egész
napos kézmûves bemutató lesz, melyet este táncház
zár, az ELTE Zenekar és Táncegyüttes közremûködésé-
vel.

Május 3. és 7.-e között a magyar kultúra jeles szere-
plõi tartanak elõadásokat szintén a Mûvelõdési Házban.
Hétfõn Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége
elnöke, pénteken Szörényi Levente zeneszerzõ találkozik
az érdeklõdõkkel. Az egyik estén kiállítás nyílik vecsési
képzõmûvészek alkotásaiból, melyet irodalmi est követ,
ahol vecsési költõk mûveit helyi elõadómûvészek tolmác-
solják. Kiszely István professzor tart elõadást május 4-
én a gimnázium tanulóinak a magyarság õstörténetérõl.

Még két estének nem alakult ki a programja. Egy
alkalommal irodalmi est lesz Eperjes Károly vagy Bitskey
Tibor Kossuth-díjas színmûvész fellépésével. A másik
alkalommal a közönségtalálkozó vendége Ákos, a híres
énekes vagy Gyarmati Dezsõ olimpiai bajnok vízilabdázó
lesz.

Május 8-án szombaton a Piac téren kora délutántól
éjszakáig tartó, családoknak szóló programok sorozata
várja a látogatókat. 

A magyar kultúrához feltétlenül hozzátartozik a finom
étel és a finom ital. Ennek megfelelõen fõzõversenyt ren-
dezünk az Aranykanál-díjért, melyre bárki jelentkezhet.
Különleges élményt fog jelenteni az idén a monori és a
pilisi hegyközségek termelõinek borbemutatója. 

Hasonlóan a tavalyi évhez, magyar népmûvészeti
kirakodóvásár és kézmûves bemutató mellett a szín-
padon kultúránk minden mûfaját felvonultató nyolcórás
mûsort élvezhetnek vendégeink. A monstre program
elsõ részében valamennyi vecsési óvoda és iskola
mutatja be ismeretét nemzeti kultúránkból. A második
részben helyi mûvészek, együttesek, népdalkörök, kóru-
sok, táncosok tudását láthatjuk. A gálán – minden mûfaj-
ban – híres és kedvelt mûvészek igényes produkciójának
tapsolhatunk. 

Az estét és az egy hetes fesztivált tûzijáték és
utcabál zárja.

A szervezõk azt szeretnék, ha a felsorolt programokra
nemcsak vecsésiek jönnének el, hanem a környék
településeinek polgárai is kedvet éreznének arra, hogy a
magyar kultúra ünnepén jelen legyenek.

A rendezvénysorozattal kapcsolatban érdeklõdni
lehet a 29/350 874-es telefonszámon.

Szalontai János

Dohányzó státusomban is érdeklõdéssel olvasgatom a
kínhalált ígérõ barátságos cigifeliratokat. A hülyébbnél
hülyébb szövegeknek igazi forrása természetesen a jog. A
mittoménmelyik törvény mellékletébõl lehet mazsolázgat-
ni. A lehetõségek teljes spektrumát ajánlom figyelme-
tekbe. Íme a magam által szubjektíven összeállított
toplista, ahol néhány nyelvi unikum is akad:

- Kérjen segítséget a leszokáshoz, kérdezze meg
háziorvosát/gyógyszerészét. - Az orvosok és gyógy-
szerészek segítenek a leszokásban. - A dohányzás öregíti
a bõrt. - A dohányzás elzárja az artériákat, szívrohamot és
agyvérzést okoz. - Védje a gyermekeket: ne tegye ki õket
a dohányfüst belélegzése veszélyének. - A dohányzás
lassítja a vér áramlását és impotenciát okozhat. - A
dohányzás abbahagyása csökkenti a halálos szív- és tüdõ-
betegségek kockázatát. - A dohányzás károsítja a sper-
mákat és gyengíti a megtermékenyítõ képességet. - A füst
benzolt, nitromazint, formaldehidet és hidrogén-cianidot
tartalmaz. - A dohányzásról nagyon nehéz leszokni, ezt
tapasztalatból mondom, ezért ne is szokjon rá. 

És az elsõ díjas: - A dohányzás lassú és fájdalmas
halálhoz vezet. Akárcsak a szerelem. Legalábbis egy
Shakespeare nevû úr szerint. 

RE

Foci
A Pest megyei II. osztály déli csoportja labdarúgó bajnok-
ságának tavaszi idényében a következõ mérkõzéseket
játssza a pilisi csapat.
18. forduló márc. 21. 15 óra Szigetbecse - Pilis
19. forduló márc. 28. 15 óra Pilis - Péteri
20. forduló ápr. 04. 15.30 óra Nagykõrös - Pilis
21. forduló ápr. 11. 16 óra Pilis - Üllõ
22. forduló ápr. 18. 16 óra Sülysáp - Pilis
23. forduló ápr. 25. 16 óra Pilis - Maglód
24. forduló máj. 2. 17 óra Õrprofil Kakucs - Pilis
25. forduló máj. 9. 17 óra Pilis - Felsõpakony
26. forduló máj. 16. 17 óra Makád - Pilis
27. forduló máj. 23. 17 óra Pilis - Szigetszentmárton
28. forduló máj. 29. 17.30 óra T. szentmárton - Pilis
29. forduló jún. 06. 17.30 óra Dunavarsány - Pilis
30. forduló jún. 13. 17.30 óra Pilis - Albertirsa
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H Í R N Ö K a  P i l i s i  Ö n k o r m á n y z a t  l a p j a
Kiadja: Pilis Nagyközség Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth L. út 47.   •   Felelõs kiadó: Csikós János, polgármester   •   Fõszerkesztõ: Mátrai Edit 

Szerkesztõség: 2721 Pilis, Kossuth L. út 30. Telefon: (29) 498-767   •   Tördelés: Tóth Zoltán   •   Korrektúra:  Sedró Ágnes   •   Nyomda: Apáti Nyomda Cegléd
K é s z ü l t  2 0 0 0  p é l d á n y b a n .

Tavaszi-nyári események

HIGIÉNIAI ÜZLETÁG
Monor, Mátyás király u.11. tel.:29-(413-553)

Gyártott és forgalmazott termékek, közösségi vizesblokkok
berendezései:

- víztakarékos csaptelepek, WC-, és piszoáröblítõk,
- kéz- és hajszárítók,
- folyékony szappan, kéztörlõ, WC-papír adagolók,
- szaniter válaszfal rendszerek,
- HACCP konform berendezések,
- fal- és élvédõ rendszerek,
- automatikus mûködésû köztéri illemhelyek.

VÁLLALJUK ROZSDAMENTES TERMÉKEK 
TERVEZÉSÉT, GYÁRTÁSÁT.

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:
gyártás elõkészítõ, lemezlakatos
tel.:(29)-413-553

KÖNYVELÕ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA
Monor, Deák F. u. 10.  tel.:(29) 613-620
Cégek komplex ügyvitele, könyvelése.

Látogasson megújult honlapunkra!
www.BandK.hu

Pilis Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
2004. január 28-i ülésén a következõ önkormányzati ren-
deletek megalkotásáról döntött:

- 3/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet:
Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgál-
tatásokról
- 4/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet:
Az állattartás helyi szabályairól
- 5/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet:
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
- 6/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet:
Települési képviselõk tiszteletdíjáról
- 7/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet:
Vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi
csatornamû használatáért fizetendõ legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról és a díjak alkalmazá-
si feltételeirõl
- 8/2004. (I. 29.) sz. önk. rendelet: 
Változtatási tilalom elrendelésérõl szóló 2/2002. (III.
07.) sz. önk. rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

Az önkormányzati rendeletek ügyfélfogadási idõben a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán megtekinthetõk.

Hirdetmény

A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ebben az
évben több kulturális és más program szervezését,
támogatását vállalja fel.

Május 1-jén hasonlóan országunk sok-sok
településéhez az Uniós Csatlakozás Napján - remélhetõ-
leg pályázati támogatással - egész napos program-
sorozaton várja a Pilisieket.

A tervek szerint a nap elsõ részében a sportpályán
amatõr  labdarúgó villámtornát rendeznek, de lesz 2004
m-es futás a réten és családi gyalogtúra a ter-
mészetvédelmi területen. 

A piactéren többek között játszóházi foglakozások,
táncház, filmvetítés Pilis érdekességeirõl várják az
érdeklõdõket.  A délután során „Élet az Unióban” címmel
az általános iskolások, a gyermekotthoni gyerekek,
valamint a nyugdíjas klubok mutatják be mûsorukat. 

A napot a tervek szerint egy szenzációs program
zárja, a Pilisen született Kossuth-díjas, világhírû Tabányi
Mihály harmonikamûvész és zenekarának koncertje.

A koncert létrejöttéhez támogatókat, szponzorokat
várnak a szervezõk! Arról, hogy hová lehet a felajánlá-
sokat eljuttatni, illetve a végleges programról plaká-
tokon, hirdetéseken és szórólapokon keresztül kaphat-
nak majd pontos  és részletes tájékoztatást.

Május 16-án, vasánap délután 16 órai kezdettel a
Református templomban komolyzenei koncertet ren-

deznek Hachaleveala Ludmilla vezetésével. A koncert
érdekessége, hogy a fellépõ operaénekeseket pilisi,
ceglédi és budapesti mûkedvelõkbõl álló énekkar kíséri
majd.  

Június 26-án, szombaton ismét ünnepelünk, még-
pedig Pilis újratelepítésének 280. évfordulóját.

Az ebbõl az alkalomból a községi könyvtár által ren-
dezett Falunapra vendégeket is hívtak a szervezõk: A
testvérvárosunk, településünk mellett többek között
olyan településeket, amelyek hasonló tót, azaz szlovák
települések és a felvidékrõl származó jobbágyokkal
telepítették õket újjá.

A községek vezetõi mellett mûvelõdési házak, tánc
és énekcsoportok, mûkedvelõk, hagyományõrzõ csopor-
tok és klubok tagjai is meghívót kaptak.

Az egész napos rendezvényen a színpadi mûsorok
mellett, a hagyományos tót ételekbõl fõzõverseny és
egyéb más kulturális program is várja az idelátogatókat.

Úgy tûnik, a tavaszunk-nyarunk nem lesz programok
híján most már csak Önökre, érdeklõdõkre van szükség.
Találkozzunk elõször május 1-jén!

Kult. Biz.  
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A Képviselõ-testület eleget téve kötelezettségének elfogadta azt
az uniós normáknak megfelelõ rendeletet, amely minden állat-
tartó lakost igen nagy mértékben érint. A rendeletet
fontosságára való tekintettel az alábbiakban teljes ter-
jedelmében közöljük.

4/2004.(I.29.) önk. sz. rendelete
az állattartás helyi szabályairól

Pilis Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar
Köztársaság Alkotmánya 44/A. §. (2.) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1.)
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az állattartás helyi
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §. E rendelet célja: azon helyi szabályok megalkotása, melyek

elõsegítik az állattartók és az állatok tartásával érintett szemé-
lyek érdekeinek érvényesülését, meghatározzák jogaikat és
kötelezettségeiket és ezzel biztosítják, hogy az állatok tartása
és állati hulladékok elhelyezése mások nyugalmát, biztonságát
ne veszélyeztesse, mások vagyonát, értékeit ne károsítsa és
mindenkor feleljen meg a közegészségügyi, állat-egészségügyi,
állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi elõírások-
nak.

2.§. E rendelet hatálya: Pilis nagyközség közigazgatási területén
(belterületen és külterületen) folytatott állattartásra terjed ki.

3.§.(1.) E rendelet alkalmazásában:
a./ állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartásának

célja állati eredetû élelmiszer vagy termék magán-, vagy köz-
fogyasztásra (pl: hús, tej, tojás, szõrme, gyapjú, bõr, stb.)
történõ elõállítása, illetve munkavégzés, valamint sportcélok
elérése és kedvtelés. Magában foglalja a tenyésztést, sza-
porítást és végtermék elõállítását. Nem minõsül állattartás-
nak a családi szükségletek kielégítése, vagy feldolgozás
céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb 3 napig
történõ átmeneti tartása.

b./ állattartó telep: egy háztartás állattartásból származó
élelemigényét meghaladó mennyiségû állat tartására szolgáló
építési engedéllyel megvalósított létesítmény.

c./ nagy létszámú állattartó telep: legkevesebb 30 ló, vagy 50
szarvasmarha, vagy 200 juh, kecske, vagy 100 sertés, vagy
2000 növendék baromfi, vagy 500 kifejlett baromfi, (tyúk-
félék, vízi szárnyasok, pulyka stb.), vagy 50 strucc, vagy 50
anyanyúl és szaporulata elhelyezésére szolgál.

d./ kis létszámú állattartó telep: ahol a c./ pontban meghatáro-
zottnál kevesebb állat helyezhetõ el.

e./ állattartó hely: olyan építési engedéllyel létesített építmény
amelyben egy háztartás állattartásból származó élelem-
igényének kielégítésére tartanak állatokat. 

f./ haszonállat: a h-l pontokban felsorolt állatok
g./ állatállomány: minden haszonállat és kedvtelésbõl tartott

állat
h./ nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
i./ kisállat: sertés, juh, kecske, strucc, emu
j./ egyéb kisállat: baromfifélék, galamb, házinyúl, angóra nyúl
k./ prémes állat: nutria, róka, pézsma, nyérc, nyest, görény
l./ egyéb állat: minden más, e rendeletben meg nem nevezett

állat
m./ kedvtelésbõl tartott állat: ember által nem gazdálkodás

céljából tartott olyan állat, amelynek húsa az európai étkezési
szokások figyelembevételével nem szolgál emberi fogyasztás-
ra. Pl. eb, macska, díszállat, stb.

n./ állati hulladék: az állathulla, az állati eredetû melléktermék,
és a hasznosíthatatlan állati eredetû anyag.

o./ állati hulladék ártalmatlanná tétele: olyan eljárás, amelynek
eredményeként az állati hulladék betegség terjesztésére alkal-
matlanná válik, valamint a hulladék okozta környezetterhelés
csökken, a környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító
hatását megszünteti, kizárja.

p./ állati hulladék tulajdonosa: az állattartó, a vadászatot,
halászatot, horgászatot, az állattenyésztést, az állatsza-
porítást végzõ, a vágóhidat, az élelmiszer-elõállító-, valamint
az állati eredetû terméket feldolgozó-, illetõleg forgalmazóhe-
lyet üzemeltetõ.

q./1 állati hulladéktemetõ: e rendelet hatályba lépése elõtt
kialakított minden olyan létesítmény, amelyben állati hulladék
ártalmatlanítása lerakással, elföldeléssel történik (pl. dögtér,
dögkút, stb.)

II. fejezet
Az állattartó helyekre és állattartó telepekre
vonatkozó szabályok

4. §. (1.) Az állatok tartására szolgáló állattartó hely és állattartó
telep és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények, mûtár-
gyak kialakítása csak az 1. §-ban felsorolt szakhatóságok
elõírásainak figyelembevételével kiadott építési engedély
alapján történhet. Az állattartó építmények engedélyezésekor
e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott védõtávolsá-
gokat és a 2. sz. mellékletben meghatározott lakóövezeti
besorolást, valamint az állattartáshoz minimálisan szükséges
terület meghatározást is alkalmazni kell.

(2.) Ahol a meghatározott feltételek nem biztosíthatók, oda
építési engedély nem adható. Lakóterületen közterület
határától számított 15 méteren belül állattartó építmény
(állattartó épület, állatkifutó, trágyatároló) nem helyezhetõ el.

(3.) a./ E rendelet hatálybalépése után a meglévõ építési
engedéllyel vagy engedély nélkül épült és jóhiszemûen
mûködõ állattartó helyek (ólak, istállók, karámok) és
állattartó telepek csak akkor tarthatók továbbra is fenn,
ha az 1. §-ban meghatározott érdekeket az állattartás



nem sérti. Amennyiben az állattartással érintett szemé-
lyeknek az 1. §-ban meghatározott érdekei nem érvénye-
síthetõk, az állattartást korlátozni kell, vagy az adott
helyen meg kell tiltani.

b./ Az állattar tó létesítmények e rendelet szerinti
kialakítására, átalakítására a képviselõ testület a nagy- és
kis létszámú állattartó telepek esetében 2005. január 1-
tõl, az állattartó helyek esetében 2006. január 1-tõl
kezdõdõen 4 év átmeneti idõt biztosít. Az átmeneti idõ
elteltével Pilis község közigazgatási területén csak az e
rendelet elõírásainak megfelelõ állattartó hely és állat-
tartó telep mûködhet.

5. §. (1.) Az állattartó helyeken és állattartó telepeken az állat
tartására szolgáló helyet, helyiséget -állatfajtól és a tartási
technológiától függõen- úgy kell kialakítani, hogy az könnyen
tisztítható, fertõtleníthetõ legyen, hézag- és szivárgásmentes,
egyenletes, megfelelõ lejtésû, csúszásmentes, szilárd
padozattal, valamint állattartó telepen az állattartó helyiség-
ben hézagmentesen fedett, szivárgásmentes trágyagyûjtõvel
legyen ellátva. Az állattartó köteles  gondoskodni az állattartó
létesítmények, mûtárgyak állandó tisztán tartásáról, karban-
tartásáról, folyamatos fertõtlenítésérõl, a káros rovarok és
rágcsálók rendszeres és hatékony irtásáról valamint az állat-
tartásból eredõ kellemetlen szag közömbösítésérõl. Az állatok
elhelyezésére szolgáló helyiséget (istállót, ólat, ketrecet,) vagy
helyet (kifutót, karámot) rendszeresen takarítani kell. A hely-
iségekben szükség szerint, de évente legalább kétszer fer-
tõtlenítõ meszelést kell végezni.

(2.) Amennyiben az állatállomány kisállat esetén a 20 db-ot, nagy
állat esetén az 5 db-ot meghaladja, elkerített gazdasági udvart
kell kialakítani. Az így elkerített udvar nem csatlakozhat
közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz, a kerítéstõl számított
legalább 1 méteres sávot szabadon kell hagyni és  -a telepítési
távolságot betartva-  élõ sövénnyel kell a szomszédos ingat-
lantól elválasztani.

(3.) Az  alkalmazott  tartási rendszernek biztosítania kell az álla-
tok megfigyelhetõségét és az etetõ-itató berendezésekhez való
akadálytalan hozzáférést.

(4.) Az állattartásra szolgáló építmények szellõzõ nyílásait a saját
udvar felé kell kialakítani, a pormentesített, bûzös gázokat ter-
mészetes, vagy mesterséges szellõzéssel az építmény tetõsík-
ja fölé kell terelni.

6.§.(1.) Állattartó helyen és állattartó telepen függetlenül attól,
hogy kül-, vagy belterületen fekszik, a hígtrágya és a trágyalé,
valamint a csurgalékvíz kizárólag fedett, szivárgásmentes,
szigetelt tartályban, medencében tárolható. A tartály vagy
medence anyaga korrózióálló anyagból készülhet, élettartama
legkevesebb 20 év legyen. A híg trágyát és a trágyalét zárt
csövekben kell a tároló tartályba, medencébe vezetni. A
tárolókat legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé és csurgalékvíz
befogadására kell méretezni, azokból a kifolyást meg kell
akadályozni. Az istállótrágya és a hígtrágya további kezelésére
e rendelet 6. §. (3.) és (4.) bekezdés vonatkozik.

(2.) Belterületen az istállótrágyát állandóan fedett, szigetelt
alapú, szilárd falú, a csurgalékvíz összegyûjtésére szolgáló
gyûjtõcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárol-
ni. A trágyatárolót 8 havi istállótrágya tárolására alkalmas
méretûre kell készíteni. 

(3.) A trágyalétárolók ürítésérõl folyamatosan gondoskodni kell,
a tárolókból trágyalé nem folyhat ki. Az ólakban és a trágya-
tárolókban az ammónia-képzõdés és a kellemetlen szagok
csökkentésére folyamatosan szagtalanító anyagokat kell
használni. A hígtrágya, trágyalé és a csurgalékvíz mûszaki
védelemmel ellátott, szivárgásmentes trágyatárolóban lévõ trá-
gya felszínére visszaöntözhetõ, vagy a területileg illetékes
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélye bir tokában
mezõgazdasági mûvelés alatt álló földterületre lehet kijuttatni.
Tilos a trágyalé, hígtrágya és vérrel, bélsárral szennyezett
padozatmosó víz szennyvíztisztító telepre történõ ürítése és
lakóövezetben (kül- és belterületen egyaránt) kertek talajára
történõ locsolása.

(4.) Külterületen, mezõgazdasági tábla szélén - legfeljebb kettõ
hónap idõtartamra - szivárgás elleni védelem nélkül istállótrá-
gya tárolására ideiglenes trágyatároló alakítható ki olyan

helyen, ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 méter alatt
van, nincs felszíni víz 100 méteren belül és az istállótrágya
tárolása lakóépülettõl, ideiglenes tartózkodásra használt gaz-
dasági épülettõl legalább 30 méter távolságra történik. A trá-
gyát, földdel, fóliával lefedve kell tárolni. 

III. fejezet
Az állatok tartására vonatkozó szabályok
7.§.(1.) Pilis nagyközség közigazgatási területén állatot - a min-

denkor hatályos közegészségügyi, állat-egészségügyi,
állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi jogsza-
bályok betartása mellett is - csak e rendeletben meghatáro-
zottak szerint lehet tartani.

(2.) Az állattartó köteles az állat-egészségügyi és állatvédelmi
jogszabályokban meghatározott,  az állat fajának, fajtájának,
élettani szükségleteinek megfelelõ életfeltételeket biztosítani.
Köteles az állatokat megfelelõen gondozni, ellátásukról,
élelmezésükrõl, gyógykezelésükrõl, tisztán tartásáról, - szál-
lítás esetén - megfelelõ feltételekrõl gondoskodni. Az állatok
megbetegedését, elhullását az állatorvosnak haladéktalanul
be kell jelenteni. Átmeneti tartás esetén is köteles az állat-
tartó az (1.) és (2.) bekezdésben meghatározottakat biztosí-
tani, azonban állattartó építményt és a hozzá tartozó mûtár-
gyakat nem kell kialakítani. A trágyát, trágyalevet és csur-
galékvizet az átmeneti tartás során keletkezett állati hul-
ladékot zárt tartályban kell tárolni.

(3.) Ha az állattartó az állatot nem kívánja tovább tartani, köte-
les az állat elhelyezésérõl gondoskodni. Amennyiben az állat
elhelyezésérõl nem gondoskodik és emiatt az állat élete
veszélybe kerül, - a felmerülõ költségek állattartóval történõ
megtéríttetése mellett - az állat elhelyezésérõl az önkor-
mányzat gondoskodik. 

(4.) a./ Az állattartó az állati hulladékok kezelésérõl szóló
71/20034 (VI.27.) FVM rendelet szerinti 1-3. terjedõ
veszélyességi osztályba sorolt állati hulladékot a veszé-
lyességi besorolásnak megfelelõ jogosultsággal ren-
delkezõ kezelõ-, feldolgozó-, megsemmisítõ (égetõ) üzem-
be illetve állati hulladékgyûjtõ-, vagy gyûjtõ-átrakó telepre
köteles a hatósági állatorvosnak történt bejelentés után
az állati hulladék keletkezésétõl számított 24 órán belül
elõírásszerûen elszállíttatni vagy hatósági állatorvosi
engedéllyel elszállítani. Amennyiben a 2. osztályba sorolt
állati hulladék kezelése az elõzõek szerint nem oldható
meg, azt 2005. december 31-ig állati hulladéktemetõben
(dögkútban) is ártalmatlaníthatják.

b./ 2005. december 31-éig évente összesen 50 kg-ot meg
nem haladó össztömegû elhullott baromfit vagy három
hetesnél fiatalabb malac, kedvtelésbõl tartott állat,
szopós bárány, kecskegida, borjú hulláját az állattartó
saját ingatlanán eláshatja. Ennek feltétele, hogy a szom-
szédos ingatlan határától 1,5 méter védõtávolságot kell
tartani és a felszín alatti víz nyugalmi vízszintje és a
földelési mélység szintje között legalább 1 méter vastag
talajréteg legyen. 2006. január 1-jétõl állati hulladékot
elföldelni tilos, a (4.)d./ pont szerint kell eljárni.

c./ A jelentõs köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal szál-
lítható állati hulladékot az állat-egészségügyi állomás dön-
tésének megfelelõen el lehet földelni.

d./ Évente 50 kg össztömeget meghaladó, (4.) b./ pontban
felsorolt állati hulladékot és az 50 kg-nál nagyobb egyedi
testtömegû állatok hulláját engedélyezett állati hulladék-
gyûjtõ-, gyûjtõ-átrakó telepre, vagy kezelõ-, feldolgozó-
megsemmisítõ üzembe kell szállítani.

e./ Állattartó teleprõl hatósági állatorvos engedélyével a fel-
dolgozást végzõ vállalkozó az állati hulladékot közvetlenül
elszállíthatja.

(5.) Tilos az állatot bármilyen okból szabadon engedni, elhagyni,
elûzni, ellátás nélkül magára hagyni, kínozni, éheztetni, bán-
talmazni, viadaloztatni, annak szükségtelenül szenvedést vagy
fájdalmat okozni, állandóan sötétben tartani. Az állatokat moz-
gatáskor, átmeneti tartása esetén féken tartás, vagy leölés
alatt minden elkerülhetõ izgalomtól, fájdalomtól, vagy
szenvedéstõl meg kell kímélni.



(6.) A vágóhídra levágás céljából bevitt egypatájúak, kérõdzõk,
sertések, nyulak és baromfi mozgatását, elszállásolását,
féken tartását, levágás elõtti kábítását, vagy azonnali leölését
és elvéreztetését külön jogszabályban meghatározottak szerint
kell végrehajtani.

(7.) A baromfi és nyúl magánfogyasztás céljából vágóhídon kívüli
levágása, leölése esetén a (6.) bekezdésben leírtak betartása
nem kötelezõ, de a z (5.) bekezdésben foglaltakat ebben az
esetben is be kell tartani. Kisállat és 12 hónapnál fiatalabb
nagy állat vágóhídon kívüli levágásakor az (5.) és (6.)
bekezdésben foglaltak betartása kötelezõ. 12 hónapnál
idõsebb nagy állat házi vágása tilos.

(8.) Tilos az állatok alom nélküli, hígtrágyás tartása.
(9.) Ahol egyes állatokat tartósan, vagy rendszeresen lekötnek,

- az állat szabadabb mozgása érdekében -  az állat élettani- és
viselkedésbeli szükségleteinek kielégítésére, a bevált gyakor-
lat szerint elegendõ teret kell biztosítani. Szabad tartás esetén
biztosítani kell olyan területet vagy létesítményt, ahol az álla-
tok a szélsõséges idõjárási körülmények esetén, valamint a
ragadozókkal és ártalmas hatásokkal szemben védelmet talál-
nak.

IV.- fejezet
Az ebtartás feltételei

8. §.(1.) A szabadban és a lakásban, valamint a közösen használt
helyen, helyiségben tartott eb tartója köteles az e rendeletben
foglaltakon túlmenõen az ebet ingatlanán úgy tartani, hogy az
felügyelet nélkül az ingatlanról, lakásból ne juthasson ki, a
közterületen és más ingatlanokon, lakásban vagy közösen
használt helyen vagy helyiségben tartózkodók nyugalmát ne
zavarja, azok életét, testi épségét, vagyonát ne veszé-
lyeztesse, szabad mozgásukban másokat ne gátoljon, kárt ne
okozzon.

(2.) Az ebet közterületen, illetve lakóház közös használatú
területein, helyiségeiben, valamint külterületen (erdõben,
réten) biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell tartani.
Harapós, vagy támadó természetû ebet méretétõl függetlenül,
szájkosárral is el kell látni. Olyan helyen, ahol a kikerülés, vagy
biztonságos távolságtartás nem lehetséges, minden ebet
szájkosárral is el kell látni, vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.

(3.) Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az eb
tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási
helye az (1.) bekezdésben meghatározott körülményeknek
megfeleljen. Az ebet a telek határától 1 m távolságon túl elhe-
lyezett, minimálisan 2x2 m alapterületû kennelben lehet tar-
tani. A kennel és a kerítés közé - a telepítési távolságot betart-
va -, növényzetet kell telepíteni.

(4.) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható. A kerítést úgy
kell kialakítani, hogy az eb ingatlanról kijutását és a kerítés
résein a kiharapást biztonságosan megakadályozza. Harapós,
vagy támadó természetû eb, valamint házõrzésre betanított eb
tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetûnõ
módon erre utaló figyelmeztetõ feliratot kell elhelyezni.

(5.) A szabadban tartott eb számára minden esetben méretének
megfelelõ, jó hõszigetelõ anyagból ólat kell készíteni. Amennyi-
ben kennel nem létesíthetõ, a mozgástér biztosítása
érdekében minimum 4 méter, hosszú, végeinél rögzített huza-
lon csúszó, legalább 2 méteres mindkét végén karabinerrel
ellátott lánccal lehet az ebet kikötni.

(6.) Tilos az ebet beengedni, bevinni illetve tartani  - vakvezetõ
kutya és intézmény õrzését szolgáló eb kivételével -  

a./ vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b./ üzletbe, vásárcsarnokba, piacra, vágóhídra, élelmiszer-

elõállító üzembe,
c./ nevelési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális-

létesítmény és fürdõ, valamint strand és játszótér
területére,

d./ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe és
temetõ területére

(7.) A gazdátlan, elkóborolt vagy közterületen felügyelet nélkül
szabadon talált ebet a polgármesteri hivatal gyepmesterrel
befogatja. A gyepmester a telepén az ebet 14 napig õrzi, utána
a foglalkozására vonatkozó jogszabály szerint intézkedik. Az

ebet a tulajdonosa csak akkor kaphatja vissza, ha az eb
befogásával kapcsolatos költséget a polgármesteri hivatalnak,
az állat 14 napon túli tar tásának költségeit pedig a
gyepmesternek megtéríti.

9.§. Veszélyes állatok valamint veszélyes és veszélyesnek
minõsített eb tartására a települési önkormányzat jegyzõjétõl
engedélyt kell kérni. Veszélyes állatok és veszélyes eb
meghatározása, tartásukra, tartásuk engedélyezésére és az eb
veszélyessé nyilvánítására külön jogszabályok vonatkoznak.

V. fejezet
Eljárási szabályok

10. §. (1.) E rendelet szabályainak megsértése esetén, - amennyi-
ben az intézkedés megtételére jogszabály nem a jegyzõt vagy
más szervet jogosít fel - a polgármester az állattartót
megfelelõ tartásra kötelezi, illetve jogaiban korlátozza, vagy az
állattartást megtiltja. A polgármester eljárása - helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvényben megállapított
kivételekkel - az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1981.évi I. törvényt kell alkalmazni.

(2.) Szabálysértést követ el és harmincezer Ft pénzbírsággal
sújtható, aki az e rendeletben foglaltakat megszegi. A
szabálysértés tetten ért elkövetõjével szemben a polgármes-
teri hivatal bírságolásra feljogosított dolgozója, a közterület-
felügyelõ és a rendõr 500,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedõ
helyszíni bírságot szabhat ki.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

11.§. (1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyide-
jûleg hatályát veszti Pilis Nagyközség Önkormányzatának az
állatok tartásáról szóló 17/1997. (X. 7.) sz. önk. rendelete,
valamint e rendeletet módosító 17/1999. (IX.15.), az 5/2000
/III.23.) és a 19/2000. (XII. 14.) sz. önk.  rendelet.

(2.) Az e rendeletben részletesen nem érintett kérdésekben a
mindenkor hatályban lévõ közegészségügyi, állat-egészségü-
gyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és építésügyi jogszabá-
lyokat kell alkalmazni.

1. sz. melléklet az állattartásról szóló 4/2004.
(I.29.) sz. önkormányzati rendelethez az állattartó
építmények engedélyezési eljárásában alkal-
mazandó védõtávolságokról
I. Az állattartó épületek engedélyezésekor minimálisan az alábbi
védõtávolságokat kell betartani. (A védõtávolságok méterben meg-
határozva)

a./ nagy-, és kis haszonállat tartása esetén összesen
5 állatig 5 10 15 15 12 6
5 állat felett 10 15 20 15 12 6

b./ egyéb kis-, prémes-, egyéb-, és kedvtelésbõl tartott állat
esetén

100 állatig 5 15 20 15 10 6
100 állat felett 10 15 20 15 12 6

c./ kis létszámú állattartó telepen nagy-, és kis haszonállat,
tartása esetén 15 25 20 50 50 50

d./ nagy létszámú állattartó telepen nagy-, és kis haszonállat,
tartása esetén 50 50 50 1000 1000 1000

Zárt technológiával történõ korszerû állattartásnál és egyéb
méltányolható körülmény esetén - környezeti hatástanulmánytól
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függõen a szakhatóságok elõzetes hozzájárulásával - az elõírt
védõtávolságok csökkenthetõk.
Amennyiben 50 m távolságon belül gyermek-, egészségügyi- és
egyéb közintézmény, élelmiszer-elõállító- vagy értékesítõ egység
van, állattartásra szolgáló építmény létesítését engedélyezni tilos.
Ha az elõbb megjelölt egységek az állattartó építménytõl 50-100
méter közötti távolságon belül helyezkedne el, az ÁNTSZ és az állat-
egészségügyi hatóság véleményét kikérve kell a védõtávolságot
meghatározni.
Belterületen kis- és nagy létszámú állattartó telep nem építhetõ.

2. sz. melléklet
az állattartásról szóló 4/2004. (I.29.). sz. önkor-
mányzati rendelethez az állattartási övezetek és
az övezetenként tartható állatok száma, valamint
az állattartás terület-igényének meghatározásáról.

I. Állattartási övezetek és az övezetekben tartható állatok
száma:

a./ településközpont: A Kossuth Lajos utca, az 1/2. hrsz. út temp-
lom felõli, a Luther tér, Erdei Ferenc u., a 293. hrsz. u.,  a Haleszi
u., a Mátyás király u., a Zrínyi u., a Török Ignác u., a Toldi utca,
a Kossuth Lajos u., az Akácfa u., a Temetõ u., a Dánosi u.  és a
Malom utca  által határolt terület.
A településközpontban állattartás nem folytatható, nagy állat
nem tartható. Ingatlanonként - amennyiben e rendeletben
meghatározott feltételek biztosíthatók - egy háztartás állat-
tartásból származó élelem igényének kielégítésére maximum 3
kisállat és 10 egyéb kis állat, valamint 1 nagy testû eb, vagy 2
kis testû eb, továbbá 2 macska, 10 galamb és 4 díszállat
valamint ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetve
az anyától való elválasztásukig tartható .

b./ családi házas övezet: A településközpont határai és a kül-
terület határai közötti terület.
- 720 m2-t meg nem haladó területû ingatlanon évente tartható

saját ellátásra maximum 5 kis állat, egyéb kisállatból maxi-
mum 50, (galambból 40.), továbbá 2 eb, 2 macska, 10 díszál-
lat és ezek szaporulatai maximum három hónapos korukig.

- 720 m2 területnél nagyobb ingatlanon évente tartható 2 nagy
állat, 20 kis állat, 100 egyéb kis állat (galambból 40), továb-
bá 2 eb, 2 macska, 20 díszállat és ezek szaporulatai maxi-
mum három hónapos korukig, illetve az anyától való
elválasztásig.

c./ külterületi kertes övezet: Homoki szõlõk, Krekács dûlõ,
Bárószõlõ, Országúti dûlõ, Haleszi szõlõk, Papberek, Hegyeki
szõlõk, Rózsahegyi dûlõ, Szabadkai szõlõk, Baltás erdõ.
- 3000 m2-területnél kisebb ingatlanon tartható 2 nagy állat, 20

kis állat, 100 egyéb kis állat, (galambból 80) valamint 2 eb, 2
macska, 20 díszállat és ezek szaporulatai maximum három
hónapos korukig, illetve az anyától való elválasztásig tartható.

- 3000 m2-t meghaladó ingatlanon állatot tartani a d/ pontban
leírtak szerint lehet.

d./ egyéb külterületi övezet: Az elõbbi három övezetbe nem tar-
tozó, Pilis község közigazgatási határain belül lévõ terület. 
- minden haszonállat és kedvtelésbõl tartott állat tartható az e

rendeletben foglaltak és az érdekelt szakhatóságok elõírá-
sainak figyelembe vételével.

Az állattartási övezetbe történt besorolástól függetlenül tilos ha-
szonállatot tartani nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény,
egyéb közintézmény, gyógyszer tár, temetõ, élelmiszer bolt,
élelmiszer ipari üzem és vendéglátó egység területén valamint
annak 50 méteres körzetén belül, továbbá a társasházi
lakóépületekben és ezek telkén. Az állattartási övezetbe e rendelet
alapján történt besorolástól és az állattartási övezetbe történt
besorolástól függetlenül az egy háztartás élelem igényének
kielégítésére tartható állatok számától pedig elbírálás alapján a
polgármester hozzájárulásával el lehet térni.

II. Az állattartás területigényének meghatározása

a./ Az állattartó helyek és telepek építésére vonatkozó engedé-
lyezési eljárásban az állatok akadálymentes megfordulás,
lefekvés, felállás, a pihenés, az állat saját maga által történõ
ellátásának biztosítása, az állat megfigyelhetõsége, kíméletes
elhelyezése, az építmény padozatának tisztán tartása és minden
egyéb állatvédelmi és állat-egészségügyi érdek érvényesítése
érdekében a következõ terület-igényeket kell figyelembe venni:

b./ (1) hat hónapnál fiatalabb nagy állat 6-nál nagyobb számú
csoportos tartása esetén egyedenként 
- 150 kg-os testtömegig legalább 1,5 m2,
- 150-220 kg-os testtömegig legalább 1,7 m2, 
- 220 kg-os testtömeg felett legalább 1,8 m2 területet kell biz-

tosítani.
(2) hat hónapnál fiatalabb nagy állat 6-nál kisebb számban

vagy egyedi- illetve az anyával együtt tartás esetén a
növendék állat területigényét 20 %-kal növelni kell, az
anyaállatra pedig anyánként további 6 m2-t kell biztosítani.

c./ hat hónapnál idõsebb nagy állat 6-nál kisebb számú cso-
portban vagy egyedi tartás esetén állatonként legalább 6 m2

területet kell biztosítani.

d./ kisállat 10-nél nagyobb számú csoportos tartása esetén
egyedenként 
- 10 kg-os, vagy ennél kisebb állat esetén legalább 0,15 m2

- 10-20 kg-os állat esetén legalább 0,2 m2

- 20-30 kg-os állat esetén legalább 0,3 m2

- 30-50 kg-os állat esetén legalább 0,4 m2

- 50-85 kg-os állat esetén legalább 0,55 m2

- 85-110 kg-os állat esetén legalább 0,65 m2

- 110 kg-nál nehezebb állat esetén legalább 1 m2 területet kell
biztosítani.

- Kis anyaállat ellés elõtti csoportos tartása esetén egye-
denként legalább 2,25 m2 területet  kell biztosítani, 

- 6 egyednél kevesebb kis anyaállatot tartalmazó csoport
esetén az akadálytalanul használható alapterületet 10 %-kal
növelni kell, 

- 40 egyed, vagy ennél több kis anyaállat esetén a terület 10
%-kal csökkenthetõ.

- Kis anyaállat egyedi tartása esetén egyedenként legalább 5
m2 akadálymentesen használható területet kell biztosítani.

- Kis apaállat egyedi tartása esetén egyedenként legalább 6
m2 akadálymentesen használható alapterületet, ha ter-
mészetes fedeztetést is végeznek 10 m2 alapterületet kell
biztosítani.

e./ egyéb kis állatból 100-nál kevesebb állat tartása esetén 

- apró baromfi (csirke, tyúk, kacsa, gyöngytyúk, stb.) esetén
legalább 9 db/1 m2

- nagy testû baromfi (liba, pulyka) esetén legalább 5 db/1m2

- nyúl és tyúk ketrecben tartása esetén legalább 8 db/1m2

területet kell biztosítani.


