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K Ö S Z Ö N T Õ
Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 94. § b) pont-
jában biztosított hatáskörében a
Köztársasági Elnök Úr a javaslatom-
ra döntött a nagyközségi önkor-
mányzatok képviselõ-testületei által
benyújtott várossá nyilvánítási
kezdeményezésekrõl.
Örömmel tájékoztatom a Képviselõ-
testületet, Polgármester Urat, a
lakosságot, hogy a Magyar Köztár-
saság Elnöke 2005. július 1-i

hatállyal Pilis nagyközségnek városi
címet adományozott.
Engedjék meg, hogy ehhez elsõként
gratuláljak. Kívánom, hogy az új
város fejlõdését, az önkormányzat
és a lakosság alkotó munkáját továb-
bi dinamizmus jellemezze és sok
siker kísérje.
Köszöntöm az új város valamennyi
polgárát!

Budapest, 2005. július 5.
Üdvözlettel:

DR. Lamperth Mónika
belügyminiszter

V á r o s  s z ü l e t i k
Kedves Pilisiek!

Sajtóforrásokból bizonyára értesül-
tek róla: a Pest megyei Közigazgatási
Hivatal szakmai zsûrijén továbbjutva,
a Belügyminiszter ajánlásával, a
Köztársasági Elnök jóváhagyó
aláírásával településünk 2005. július
elsejével városi rangra emelkedett.
Ilyen nagyszerû esemény – pol-
gármesterünk szavaival szólva – két-
száz évenként adódik közösségünk
életében.
Ezért méltó módon kívánjuk megün-
nepelni. Összefogva intézményeink,
civil szervezeteink vezetõivel, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóival,
lakossági véleményeknek helyt adva,
a Képviselõ – testület jóváhagyásá-
val bizottság alakult az ünnep méltó
megtervezésére, megszervezésére
és lebonyolítására.
A programtervezetünket a 16.
oldalon olvashatják, melyet a
www.pilis.hu honlapon, valamint a

06-20-967-2345 telefonszámon
Csikós János polgármester úrnál
véleményezhetnek.
A tervezet változtatási jogát fenn-
tartjuk!
A bizottság célja, hogy hagyo-
mányainkra épülõ, a különbözõ
emberek, korosztályok érdek-
lõdésére számot tartó, a település
egészét megmozgató ünnepség
sorozatot szervezzünk.
Érezzük magunkénak, örüljünk
együtt, tiszteljük meg rész-
vételünkkel, legyünk büszkék rá!
Mit remélünk mindettõl?
Felfigyelnek ránk, növekvõ befektetõi
érdeklõdés indul meg – melynek elsõ
jeleit már érzékeljük –, bõvülõ anyagi
lehetõségeket, gyorsabb, cél-
tudatosabb fejlõdést.
Örömmel vesszük, ha ötleteikkel,
bárminemû segítségükkel, szponzori
felajánlásukkal segítik munkánkat.

Szervezõ bizottság
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Átadták
A Szent István-parkban 4 millió forint önerõbõl és 2 mil-
lió forint pályázati támogatással megépült játszóteret
hivatalosan - a Rákóczi úti óvoda évzáró programjához
kapcsolódva - június 5-én délután adták át a gyermek
közönségnek.

Beléptünk
Sokszori tárgyalás és hosszú vita után, név szerinti
szavazást követõen a 41/2005. (IV. 27.) számú
határozatában döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy
csatlakozik a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társuláshoz. A döntést követõen a pol-
gármester úr már alá is írta a társulási megállapodást.
Amint már írtunk róla, a 15 érintett településbõl 14 már
régen döntött, így Pilis csatlakozott utoljára a Tár-
suláshoz.

Intézményvezetõket neveztek ki
A szükséges pályázati eljárást követõen a Képviselõ-
testület az Általános és Zeneiskola, valamint az Óvodai
Intézmény vezetõinek kinevezésérõl döntött. Az Általános
és Zeneiskola igazgatói posztjára az intézmény pedagó-
gusát, az eddigi megbízott igazgatót, Bazsonyiné Bódi
Csillát nevezték ki, az Óvodai Intézmény élére pedig - az
eddigi vezetõi megbízatását meghosszabbítva- Malik
Jánosnét választották meg. Mindkét kinevezés 5 évre
szól.

Pályáztatják
A Gerje Forrás Kht. jelenlegi ügyvezetõ igazgatójának,
Soproni Lászlónak a megbízatása is lejárt júliusban. A
Képviselõ-testület májusi ülésén úgy döntött, hogy meg-
bízatását 2005. december 31-ig meghosszabbítja.
Az elkövetkezõ idõszakban a polgármester úr, valamint a
Településfejlesztési és a Gazdasági Bizottság elnöke
együttesen készíti elõ a Gerje Forrás Kht. ügyvezetõi
állásának megpályáztatását, majd a testület dönt a
pályázat kiírásáról és a vezetõi megbízásról.

Új díszpolgári címek
A Képviselõ-testület június 29-én módosította a kitün-
tetésekrõl szóló rendeletét. A módosítás értelmében,
ebben az évben a kitüntetések átadására a városavató
ünnepség keretében, szeptember 18-án kerül sor. A
rendkívüli alkalmon 3 díszpolgári cím és 3 Pilisért emlék-
plakett adományozására van lehetõsége a Képviselõ-
testületnek.
A kitüntetettek személyére az intézményeknek, civil
szervezeteknek, valamint a településünkön mûködõ
egyéb társadalmi szervezeteken keresztül Pilis valameny-
nyi lakójának van lehetõsége javaslatot tenni. A javaslat-
ban a kitüntetésre javasolt személy megnevezése mellett
az immár város érdekében kifejtett tevékenységérõl, a

javaslat indokairól is írni kell. A javaslatokat július 31-ig
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

Küldöttség a testvérvárosban
Július 10-én hivatalos küldöttség indult Pilis
testvérvárosába, az olaszországi Piazza al Serchióba.
Fabio Costa, testvérvárosunk polgármesterének
meghívására 7 fõs küldöttség utazott el. A Képviselõ-
testületet Csikós János polgármester, Nagy János és Pin-
tér Erzsébet bizottsági elnökök, valamint Nagyné Lehocz-
ki Katalin képviselõnõ képviselték. A négynapos láto-
gatás célja a Piazza al Serchió városi ünnepségén való
részvétel mellett a testvérvárosi kapcsolat jövõjének
meghatározása, valamint az általános iskolák közötti
együttmûködés elõkészítése volt.

„Mi játszóteret szeretnénk”
A civil kezdeményezésrõl folyamatosan tájékoztattuk
önöket, az összegyûlt közel másfél millió forint végleges
sorsáról szóló beszámolóval azonban adósak vagyunk.
A szervezõk eredeti elképzelése a Vatyai úti exját-
szótérhez kötõdött, idõközben más elgondolás is
elõtérbe került, de miután a Szent István-park beli ját-
szótér immár megvalósult, most ismét visszatértek ez
eredeti tervhez. Az Önkormányzattal történõ egyeztetés
után, ígéretük szerint szeptemberben átadják a lakossá-
gi összefogásból összegyûlt pénzbõl megvásárolt
játékokat. Lapunk következõ számában pedig részletes
pénzügyi beszámolót is közzétesznek.

Elkelt
Hosszú idõ óta áll használatlanul és üresen a 4.sz. fõút
melletti Gerje kastélyfogadó. Örvendetes hír, hogy az
elmúlt idõszakban elkelt. Az új tulajdonosok már
lépéseket is tettek az ingatlan használhatósága
érdekében. Információink szerint az eredeti profiljának
megfelelõ célra kívánják hasznosítani a jövõben.

A parlagfû elleni védekezésrõl
A parlagfû-szezonban mindenkinek komolyan kell venni a
védekezést! Minden ingatlan- és földtulajdonos magán-,
illetve jogi személynek a földterületén gondoskodni kell a
gyommentesítésrõl!
Az Önkormányzat fûkaszáival, illetve a pályázaton nyert
közmunka finanszírozásának segítségével folyamatosan
igyekszik eleget tenni kötelességének. A közterület-felü-
gyelõ és a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyama-
tosan ellenõrzik a települést. Ahol a föld-, illetve ingat-
lantulajdonos a felszólítás ellenére sem tesz eleget köte-
lességének, ott a jegyzõnek - szabálysértési eljárás
keretében - joga és kötelessége elrendelni az úgyne-
vezett „kötelezõ védekezést”, azaz a parlagfû-
mentesítést a tulajdonos költségére elvégeztetni!

M.E.
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A vízberuházásról
Településünk Önkormányzatának Képviselõ-testülete

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról
szóló, többszörösen módosított 1992. évi LXXXIX.
törvény és végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a
hiányzó vízhálózat megépítésére és az ivóvízbázis
fejlesztésére, illetve bõvítésére pályázatot nyújtott be,
amely sikeres volt.

A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támo-
gatásáról szóló 2005. évi X. törvény alapján „Pilis
nagyközség ivóvízellátás továbbfejlesztésének támo-
gatása” az alábbiak szerint alakul:

Beruházás összköltsége: 551.754 eFt, saját forrás:
85.197 eFt. Címzett támogatás összesen: 466.557 eFt.
Címzett támogatás a 2005. évben: 44.965 eFt, címzett
támogatás a 2006. évben: 199.615 eFt. Címzett támo-
gatás a 2007. évben: 221.977 eFt.

A beruházás saját forrásának biztosítása érdekében
különbözõ pénzintézetektõl kér tünk ajánlatot. A
Képviselõ-testület az immár város ivóvíz-ellátás tovább-
fejlesztésének beruházásához szükséges 85.197.000,-
Ft saját forrást vegyes finanszírozási móddal, társulat
létrehozásával és a vízdíjból kívánja megvalósítani. Ugya-
nis ahhoz, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges for-
rások, elkerülhetetlen a lakosság anyagi szerepvállalása
is. Annak érdekében, hogy az érdekeltségi egységek
mértékét csökkentsük, kihasználunk egy államilag
támogatott megtakarítási lehetõséget, a lakás-
takarékpénztári szerzõdést. Az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésére a szervezõ és elõkészítõ bizottság a
következõ lehetõségeket biztosítja:

1./ OTP Lakástakarék-pénztáron keresztül történõ
megtakarítással, a szerzõdés havi díja: 1.298,- Ft/hó 62
hónapon át összesen: 80.476,- Ft. Ez a szerzõdés egy
olyan önkéntes „betétszámla”, amelyben a befizetett
összegre 30+3 % állami támogatás jár.

2./ A beruházás megkezdését követõen egy összeg-
ben befizetés a társulat által meghatározott szám-
laszámra, amelynek mértéke: 92.850,- Ft.

3./ Készpénzben 62 hónap alatt egyenlõ részletek-
ben, havonta 1.824,- Ft, összesen: 113.088,- Ft.

A beruházás 751 ingatlantulajdonost (magánsze-
mélyt, jogi személyt és gazdasági társaságot) érint. Ezek
az ingatlanok ott találhatók, ahol még a vízhálózat nem
épült meg. Az összes érintett érdekeltekbõl a Víziközmû
Társulatba alapító tagként 513 ingatlantulajdonos
szándékozik belépni. Ez az összes érintett ingatlantulaj-
donos 68,3 %-a, tehát a közmûtársulat megalakításá-
nak, illetve a meglévõ Társulat feladat kibõvítésének
törvényi feltételei adottak. Az érdekeltek, a belépni
szándékozók 2005. július 28-ig még köthetnek
szerzõdést a Víziközmû Társulat helyiségében.

2005. július 28-án 18 órakor a Közösségi Házban
(Pilis, Dózsa Gy. út 2. sz.) tartja a társulat alakuló, illetve
a meglévõ Víziközmû Társulat feladatának bõvítésére
szervezett közgyûlését, amelyre minden érdekeltet ezú-
ton is meghívunk.

Tóth Tibor alpolgármester

Tájékoztató
A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola

Igazgatójával szemben lefolytatott fegyelmi eljárás
állásáról és az intézmény vezetõségérõl a következõ
tájékoztatást adom:

A Képviselõ-testület hatáskörébe tar tozik az
intézményvezetõi megbízás adása, visszavonása,
intézményvezetõvel szembeni fegyelmi eljárás
megindítása és annak lefolytatása. A 2003/2004 tanév
második félévében olyan sajnálatos szervezési hiba
történt az iskolában, amelyre a szakminisztérium is felfi-
gyelt. A minisztérium kérte a Polgármester Úr és a
Képviselõ-testület intézkedését. A Képviselõ-testület
lefolytatta az intézményvezetõvel szemben a fegyelmi
eljárást és Bernula Istvánné igazgató vezetõi megbízását
a 104/2004.(VIII.11.) sz. önkormányzati határozatában
visszavonta.

Az igazgató asszony – élve törvényes jogával – a Pest
Megyei Munkaügyi Bíróságon keresettel megtámadta a
Képviselõ-testület határozatát.

A Bíróság több tárgyalás után 2005. május 5-én
meghozta ítéletét. A Bíróság a vezetõi megbízás vissza-
vonásának jogellenességét állapította meg és a fegyelmi
határozatot hatályon kívül helyezte. 

Az ítéletben nem azt mondta ki, hogy a fegyelmi vét-
séget Bernula Istvánné nem követte el, hanem azt, hogy
a Képviselõ-testület eljárási hibát vétett. Ugyanis csak
szóban közölte a fegyelmi ügyet tárgyaló Képviselõ-
testületi ülés idõpontját, és az Önkormányzat írásban
nem tudta bizonyítani, hogy Bernula Istvánnét meghívta
az ülésre.

A Képviselõ-testület tudomásul vette az ítéletet és az
iskola mûködésének biztonságát szem elõtt tartva
fellebbezési jogával nem kívánt élni. Az ítélet rá
vonatkozó részének eleget tett: Bernula Istvánnét visz-
szahelyezte igazgatói státusába. Az igazgató asszony –
noha a keresetében megjelölt valamennyi igényét a
bíróság megítélte számára – fellebbezést nyújtott be,
melyet az Önkormányzat még hivatalosan nem kapott
meg.

Az új tanév beindítására tekintettel tájékoztatom a
tisztelt szülõket, lakosokat, hogy jelen pillanatban jogilag
a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola igaz-
gatója Bernula Istvánné. Az igazgató asszony azonban
már hosszabb ideje betegállományban van. Az
Intézményben az általános helyettes – Járai Beatrix –
látja el az intézményvezetõi feladatokat, a szakiskolában
a tagozatvezetõ Földvárszki Ferencné. Az önkormányzat,
hogy az iskola mûködése biztosított legyen, további egy
helyettesi státust adott az intézménynek.

Kriskó Jánosné 
jegyzõ
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Lakossági észrevétel
Az elmúlt hetekben a régi Hizlalda környékén élõk

lakossági észrevétellel fordultak a Polgármesteri Hivatal-
hoz. Az észrevétel tárgya, hogy az Erdõszöv RT. tulaj-
donában lévõ, a településrendezési terven ipari terület
besorolású területen, az ott álló régi épületet un. inter-
venciós gabonaraktárként hasznosítják és komoly
pályázati támogatást elnyerve a rendelkezésre álló
területen további raktárak létesítését készítik elõ. A
gabona közutakon történõ szállitását végzõ kamionok
okozta, jelentõs zaj és súlyterhelésre, balesetveszélyre
és a Vasvári Pál és Kölcsey utcában illetve az ott található
ingatlanokban való rongálódásra hivják fel a figyelmet,
illetve tiltakoznak ellene.

A Polgármesteri Hivatal és a Képviselõ-testület is
fontosnak tartja a lakosok érdekeit, de szem elõtt kell,
hogy tartsa azt a települési érdeket, hogy ipari jellegû
létesítményeink kihasználása fontos, hiszen községi
bevételt és munkahelyeket teremt. Az ilyen jellegû nem
környezetszennyezõ tevékenység mind a szóban forgó
intervenciós raktározás, ugyanakkor a környezõ
gazdálkodóknak is nagy segitséget jelenthet, és fontos
állami érdek is egyben. Mindezeket figyelembe véve mind
a Hivatal mind az Önkormányzat vezetõje egyeztetõ tár-
gyalásokat kezdett a cég vezetésével, melynek ered-

ményeként az Erdõszöv Rt. a következõ írásos nyilatkoza-
tot tette:

„1458-11/2005. iktató számú levelére válaszolva
közöljük, hogy a 15.000 tonnás intervenciós tároló
megközelítése nem a Vasvári Pál és nem az Almáskert
utca felõl történik. A ki- és betárolás a TIG raktár felõl, az
Erdõszöv Rt. csemetekertjén keresztül, külterületen kerül
lebonyolításra. Tájékoztatjuk továbbá T. Jegyzõ asszonyt,
hogy az áru mérlegeléséhez szükséges hídmérleg is ezen
a területrészen kerül elhelyezésre. Fentiek alapján ügy
gondoljuk, hogy a lakók nyugalma sértetlen marad. Kérjük
a lakók szíves tájékoztatását. Pilis, 2005. július 13. 

Tisztelettel: 
Mihályfalvy István vezérigazgató”

Szükséges továbbá megjegyeznem, hogy az
ERDÕSZÖV Rt.-nek a kérelem benyújtásakor tudnia kel-
lett, hogy a hatósági döntés meghozatala elött több sza-
khatósági engedélyt kell beszerezni. Hivatalunkhoz az
utolsó szakhatósági hozzájárulás V. hó 27-én érkezett. Ez
és a benyújtott fellebezés hátráltatta az építési engedély
kiadását, amely eljárás a II fokú hatóságnál jelenleg is
folyamatban van. 

Kriskó Jánosné, jegyzõ

N y í l t  l e v é l
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében

kormányrendelet született 1 millió tonna intervenciós
gabona tárolására alkalmas tárolók építésére. Ennek
értelmében 60 db 15.000 tonnás gabonasiló építésére
lehetett pályázni. Ebbõl egy tároló Pilisen épülne meg,
mivel az Erdõszöv Rt. is indult – és sikeres volt – a
pályázaton.

A beruházás érdekében a tárgyalások is sikeresen
lezajlottak a kivitelezõvel, a hitelt finanszírozó bankkal,
csak a jogerõs építési engedély hiányzik.

2005. március 17-én kérelmünket beadtuk a Pol-
gármesteri Hivatalnak. Az engedélyeztetéshez szükséges
szakhatósági engedélyek zöld utat biztosítottak a
beruházáshoz. Ennek alapján a Hivatal 2005. június 7-én
az építési engedélyt megadta. 2005. június 13-án „kijaví-
totta” a hivatal az építési engedélyt házszám problémára
hivatkozva, ez a jogerõre emelkedés dátumát kitolta.

Ezért a beruházás megvalósítása veszélybe került,
mert a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal a
szerzõdés megkötésére már csak 10 nap áll ren-
delkezésünkre. (Az építési engedély kérelem dátuma
2005. március 17. volt.)

Kósza hírek szerint a Vasvári Pál és az Almáskert utca
lakói fellebbezéssel éltek a vélhetõ nagy gépjármû forga-
lomra való hivatkozással, pedig a TIG telep felõl – ami Pilis
külterületén helyezkedik el – lenne a tároló megközelítése.

Ha a Hivatal az engedélyeztetés folyamán a helyszínen
tájékozódott volna, errõl a tényrõl a lakókat informálhatta
volna, félelmeiket eloszlatandó, de a helyszíni bejárásra a
mai napig nem került sor a Hivatal részérõl!

Ez a 250.000.000 Ft-os beruházás a környékbeli
gazdák tárolási gondjait is enyhítené. A megtermelt
gabona ára aratáskor nyomott, viszont ha intervenciós
tárolásra fel tudják ajánlani, akkor sokkal jobb árat tudná-
nak érvényesíteni, ebben lenne nagy segítség ez a 15.000
tonnás gabonatároló. A tároló környezetbarát, minden EU-
s elõírásnak megfelel, munkahelyteremtõ beruházás
lenne.

Pilis város nem olyan gazdag, hogy már a második
nagy beruházásról lemondjon!

Nem föltétlenül kívülrõl kell várni a beruházókat a
település fellendítése érdekében, lenne helyi vállalkozás,
amely idõt, pénzt, fáradságot nem kímélve szándékozna
egy ilyen nagy horderejû, kiemelten kezelt beruházást
megvalósítani. Más település szívesen látná területén ezt
a beruházást. Konkrét ajánlatott kapott az Erdõszöv Rt.,
ha Pilisen nem valósulhat meg ez a létesítmény, akkor ren-
delkezésünkre bocsátanak megfelelõ területet a 15.000
tonnás siló megépítéséhez.

Tudomásunk szerint a helyi önkormányzati képviselõk
jó része támogatja a leendõ beruházást, érthetetlen
módon a Hivatal – mint hatóság – gátolja az építkezést,
pedig gazdasági érdeke fûzõdne a megvalósításhoz, a
helyi adóbevétel várható jelentõs emelkedése miatt.

A mi kálváriánk azt mutatja, hogy a Hivatal felcserélte
a szerepköröket, pedig nem mi vagyunk a Hivatalért,
hanem nekik kellene az érdekeket mérlegelni és gyors
ügyintézéssel támogatni a helyi beruházásokat!

Pilis, 2005. július 13.
ERDÕSZÖV RT.
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M ú l t  -  J e l e n  -  J ö v õ
A Hírnök májusi számában „Visszatekintés” címmel

Kriskó Jánosné jegyzõ asszony összefoglalta azokat a
település szempontjából fõbb eseményeket,
fejlesztéseket, amelyek alapján kialakult Pilis jelenlegi
infrastruktúrája, településképe.

A cikk elõzménye a pilis.hu internetes portál egyik
fórumában megjelent, nagy visszhangot keltett hoz-
zászólás, amely legfõképp a jegyzõ asszonyt okolja Pilis
környezõ településekhez viszonyított lemaradásáért.

A jegyzõ asszony a májusi cikkében azt írja, „gyakran
hallani olyan elégedetlenkedõ hangokat, hogy a község a
rendszerváltás óta nem fejlõdik…”. Ezt nem nehéz
megcáfolni, hiszen az elmúlt 15 évben valóban történtek
olyan beruházások, események, amelyek jelentõs pozitív
hatást gyakoroltak településünk életére, mindennapjaira.
Ugyanakkor talán nem hiábavaló áttekinteni azokat a
hibákat, hiányosságokat, amelyek hátráltatják, nehezítik
településünk felzárkózását, és amelyeket a fenti cikk
nem említ. Azzal is érdemes néhány mondatban
foglalkozni, milyen irányváltásra lenne szükség ahhoz,
hogy Pilis valóban elinduljon a felzárkózás útján.

Hogy miért és mekkora hátránnyal indultunk a rend-
szerváltáskor, azzal már felesleges foglalkozni. Az azóta
eltelt idõszak azonban elég hosszú volt ahhoz, hogy a
települések közötti fejlettségi különbségek növekedését
megakadályozzák. Ha valaki ellátogat a szomszéd
városokba, Albertirsára, Monorra, vagy akár a kisebb
településekre, pl. Nyáregyházára, Ceglédbercelre,
megválaszolhatja magának, sikerült-e felzárkóznunk…

A jegyzõ asszony írásában pozitív példaként említette
az elmúlt 15 esztendõ beruházásaiból többek között a
vízberuházást, a szennyvízhálózat kiépítésének
elkezdését, majd tavalyi befejezését, néhány utca
helyreállítását, az oktatási intézmények felújítását. Min-
dezen fejlesztésekre kétségkívül szükség volt, ám arról
nem olvasni-hallani, hogy a vízmû kiépített kapacitása
miért nem tudja biztosítani a kevés rákötött háztartás
ellátását, miért maradtak ki belterületi utcák a tervezés-
bõl és kivitelezésbõl, vagy a 90-es évek közepén Európa
egyik legkorszerûbb tisztítómûve miért szorult 10 év
múlva jelentõs korszerûsítésre, illetve, hogy mi okozza a
vadonatúj csatornarendszerben a gyakori hibákat, prob-
lémákat. Nem lehet hallani arról sem, vajon mibõl is
finanszírozná az új iskolára elõteremtendõ közel 150 mil-
liós önrészt az önkormányzat, mikor a meglévõ nevelési-
oktatási intézmények teljes karbantartására sincs elég
pénz.

Ugyancsak súlyos és a lakosság számára egyik
legérzékelhetõbb, legfontosabb probléma az utak
állapota. A csatornaépítések az utak további
tönkretételét okozták, amelyek szerzõdésben vállalt
helyreállítása sok esetben nem történt meg, ezért a
kivitelezõ az Önkormányzat fellépésének hatására
kénytelen volt nagyobb összegû követeléstõl elállni. Így
lehetõvé vált a lakossági hozzájárulással egy jelentõsebb
útfelújítás, valamint az ehhez szükséges jármûvek be-
szerzése is, ám a megvalósítás ismét számos kíván-
nivalót hagyott maga után.

Mi tehát az oka annak, hogy nem sikerül felzárkózni a
környezõ településekhez? Egyik ilyen ok, hogy a meg-
valósult beruházások – annak ellenére, hogy rendkívül
nagy összegeket emésztettek fel – nem megfelelõ
minõségben készültek, ezek fenntar tási költségei
meghaladják a lehetõségeket, ami a burkolt utak
esetében a minõség látható és érzékelhetõ romlásához
vezettek (pl. Vatyai út, Malom u., Huba u., vagy a jegyzõ
asszony által példaként említett Attila u.).

Mindez természetesen az önkormányzat költ-
ségvetésének szûkösségére is visszavezethetõ. A kiadá-
sokat jelentõsen részét képezik a szociális ellátásokra
fordított összegek (idén kb. 115 millió Ft). Ennek
kialakulásához nagymértékben hozzájárult az elmúlt
idõszak átgondolatlan népességpolitikája, melynek
következtében az olcsóbb ingatlanokba fõként a fõváros-
ból számos alacsonyabb státuszú lakos érkezett. Ennek
is köszönhetõ, hogy jelentõsen megnövekedett a segé-
lyezettek száma. Jelenleg kb. minden harmadik gyermek
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Mit lehetne hát tenni?
Hasznos lenne, ha az Önkormányzat nemcsak a múlt-

ban lezajlott fejlesztések, beruházások leírására
törekedne, hanem a közeli és távolabbi terveirõl,
stratégiájáról is szólna a Hírnök hasábjain, hozzájárulva
ezzel a faluvezetés és a lakosság közötti – jelenleg
korántsem tökéletes – kommunikáció javításához.

A falu fejlesztése szempontjából a költségvetés
bevételi oldalának jelentõs növelése lenne a cél, ám ez
az állami támogatásokból nem várható. A várossá nyil-
vánítás önmagában a jövõ évi költségvetést mintegy 20-
25 millió forinttal fogja növelni; belátható, hogy ez az
összeg aligha fog jelentõs változásokat okozni. Arról
egyelõre semmit nem hallani, miként képzeli el az önkor-
mányzat a városi címmel járó, valamint a 10 ezer feletti
népességszámból adódó plusz feladatok ellátását, pl.
bölcsõde, gyámhivatal felállítását és mûködtetését.

A bevételek növelésének egyik legkézenfekvõbb és
leghatékonyabb megoldás lenne a települési
(környezetbarát) beruházások letelepedésének
ösztönzése, amelyhez az önkormányzat idén az iparûzési
adó csökkentésével megtette az elsõ lépést. A beruházá-
sok nemcsak a munkanélküliek számának, és így a szo-
ciális támogatásokra fordítandó összegek csökkenését,
hanem a (jelenlegi tervek szerint 2008-ig megmaradó)
iparûzési adó növekedését is okozhatják, valamint a dol-
gozók befizetett személyi jövedelemadójának egy része is
a településre jut vissza. A beruházás-ösztönzéshez per-
sze kevés az IPA csökkenése, szükség van a potenciális
beruházók megfelelõ tájékoztatására is. Erre megfelelõ
lehet pl. egy színvonalas települési honlap mûködtetése,
amely a kijelölt területeken kívül számos más, a
beruházók (és persze a lakosság) számára fontos infor-
mációt is tartalmaz.

A települési infrastruktúra fejlesztésének másik
fontos eszköze – az önkormányzati pénzek minimális fel-
használásával (önrész) – az állami támogatások meg-

(folytatás a 7. oldalon) 
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Hagyományteremtõ JUNIÁLIS Pilisen.
A Gerje Horgász Egyesület idén negyedik alkalommal

rendezte meg a Juniálist, amely már hagyományt
teremtett városunkban.

A nap programja a felnõttek halfogó versenyével
kezdõdött. Már hat órakor érkeztek az elsõ horgászok,
akik a sorszámhúzás után elfoglalták versenyállásukat.
Egészen háromnegyed hétig több, mint 80 versenyzõ állt
készen a neves versenyzésre!

Miközben a parton a halak fárasztása történt, addig
serényen készülõdtek a fõzõversenyre nevezett csapa-
tok. A pándi és a nyáregyházi nyugdíjas klubokat
képviselõk mellett mindkét pilisi klub jókedvû tagjai, az
MSZP nõtagozatának tavalyi gyõztes csapata, valamint
egy Monorierdõrõl nevezett házaspár vette fel a fakanálig
kihegyezett harcot az egyesület két, mindenre elszánt
csapatának tagjaival. A gondosan kialakított pavilonsor
elõtt szemlátomást ínycsiklandó ételek fõttek. Nagy volt
az érdeklõdés a végtermékek után, de fogyasztani belõle
csak a zsûrizés után lehetett. Végre ez is elérkezett! Min-
denki nyert, az elsõ azonban a horgászegyesület halász-
lét fõzõ csapata lett Hrobár Pali és Tóth Laci vezetésév-
el. Persze nekik könnyû volt, hiszen feleségeik mondták
meg, hogy mibõl mennyit tegyenek az ételbe!

De térjünk vissza a horgászokhoz. Tíz órakor
nekiveselkedtek a gyermek- és ifjúsági horgászok is.
Huszonnyolcan reménykedtek a nagy fogásban, az ered-
mény azonban nem igazolta vissza a várakozásokat,
mindössze ketten mérlegeltek halat. Õk és a többiek is
engesztelésül egy-egy jégkrémre voltak vendégei az
egyesületnek. A felnõttek versenye jobban sikerült.
Összességében ötven kilogramm halat, fõként pontyot

zsákmányoltak a szerencsések. Az értékes ajándékokat,
melyeket a Wallisz csoport biztosított, Hrobár Pál adta át.
Az idõjárásról még nem esett szó. Ragyogó napsütés volt
egész nap, akkor is százágra sütött, mikor a Hlavács
János vezette kutyaképzõ-iskola „növendékei”
megkezdték programjukat. A nagyszámú közönség igazi
produkciót láthatott!

Helyezkedni tudni kell! Az Oriflame bemutató pavilon-
jai az árnyat adó fák alatt nagy forgalmat bonyolítottak le.
Sorbanállást követõen csinos festés ragyogott az
arcokon. A családsegítõ aktivistái kézügyességet
fejlesztõ játékokat vezettek.

Az óriáscsúszdát és a trambulint választó gyerekeket
azonban sütötte a nap. A rendezvényen megjelent kb.
800-1000 résztvevõ szomjúságát és a hûsülést büfé,
fagyi és jégkrém próbálta enyhíteni, de aki éhes volt, az
Gajdos Karcsi kitûnõ ételét is választhatta.

Az egész napi programokat a vidámság és a jókedv
jellemezte. A jelenlevõktõl többször lehetett hallani, hogy
jövõre is eljönnének.

Végezetül köszönet mindazoknak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a rendezvény: Pilis Város Önkor-
mányzatának és Képviselõ-testületének, a Kulturális- és
Sport Bizottságnak, az MSZP Pilisi Nõtagozatának, a Wal-
lisz csoportnak, az Oriflame termékek terjesztõinek,
Hlavács János kutyaképzõnek, a „Tuti” fagyizónak, a
családsegítõ aktivistáinak és mindazoknak, akik ebbõl a
felsorolásból kimaradtak!

Gerje Horgász Egyesület vezetõsége

Tisztelt Pilisi lakosok!

Az Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatni
kívánja azokat a lakosokat, akik házat vagy szobát
kívánnak vállalkozás keretén belül az úgynevezett
falusi turizmus üzletágban kiadni vendégeiknek. A
támogatás az elõkészületek és oktatás megsz-

ervezésében merülne ki, amit ingyenes elõadások

keretében fognak lebonyolítani. Ennek egyetlen

feltétele, legalább hat-hét fõ jelentkezzen erre az

oktatásra.

Jelentkezni a 497-345-ös telefonszámon 2005.
aug. 31-ig lehet Imecs Lászlónál.

F a l u s i   t u r i z m u s



Pilis Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban a
következõ rendeleteket alkotta meg 8/2005. (IV. 28.)
rendelet az Önkormányzat 2004. évi zárszámadásáról.

9/2005 (VI. 30) rendelet a helyi címer- és zászló
alkotásáról, használatáról, a díszpolgári cím és az önkor-
mányzat által adományozható egyéb kitüntetésekrõl, elis-
merésekrõl szóló 23/2003 (XI. 27) rendelet

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (A
2005. évben adományozandó kitüntetések tárgyában.)

10/2005. (VI. 30) rendelet a helyi adósságkezelési
szolgáltatásról (Hatályba lép 2006. 01. 01.)

A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapról.

Ú j  r e n d e l e t e k
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(folytatás az 5. oldalról)
szerzése. Erre az állami költségvetés hatalmas hiánya
miatt jelenleg alig van lehetõség, és félõ, hogy a késõb-
biekben ez a forrás még tovább apad, megakadályozva
akár a vízberuházás befejezését is. Ezért legfontosabb
lépés lenne az Európai Uniós támogatások megszer-
zése, amelyekre eddig településünkön semmiféle
törekvés nem történt, és a lehetõséget a képviselõk egy
része is erõs szkepticizmussal fogadja. Igaz, hogy az
uniós támogatások megszerzésének feltételei igen szi-
gorúak, de hogy nem lehetetlen, azt bizonyítja többek
között a 444 millió Ft támogatással megvalósuló Alber-
tirsa és Mikebuda közötti útfelújítás, a ceglédberceli
óvoda bõvítése (230 millió Ft támogatás), és Monor
városközpontjának rehabilitációja (mintegy 340 millió Ft)
is.

Mivel az Önkormányzat és a képviselõ-testület tehát
– érzésem szerint – nem használja ki az összes
lehetõséget a település felzárkózásáért, félõ, hogy a
település a továbbiakban sem tudja csökkenteni a ma
még meglévõ infrastrukturális és életminõségben jelen-
tkezõ, környezõ településekhez viszonyított hátrányát,
nem tud megbirkózni a városként ráháruló meg-
növekedett feladatokkal.

Így természetesen nem fogjuk tudni meghálálni az
idei várossá nyilvánítással megelõlegezett bizalmat sem.

Ginter Gábor

A családban élõ és szakképzettséggel rendelkezõ fõk száma: ...…….. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

A szakképzettség megnevezése: ……………………………….............................................……………..  ………. fõ

Szakma szerinti lista
Tisztelt Pilisi Lakosok!

Az Önkormányzat az Önök segítségét szeretné kérni,
hogy a Pilisen beruházni szándékozó vállalkozások
számára összeállítsa a helyi lakos munkavállalók szak-
ma szerinti listáját. Ez a lista arra szolgálna, hogy a
város szempontjából pozitívan befolyásolja a beruházók
döntését, mivel megmutatná, milyen szakképzettségû és
abból hány ember lakik Pilisen.

A lista természetesen nem neveket, hanem csak
szakma szerinti felsorolást tartalmazna, mondjuk olyan
formában, hogy például Pilisen hány kõmûves vagy
kereskedõ, vagy hogy hány informatikus vagy
gépészmérnök stb. szakképzettségû ember lakik. Ehhez
a szakképesítés szerinti felsoroláshoz kérnénk az Ön
segítségét. Azon lakosaink tevékenységi körérõl az
Önkormányzat tud, akik vállalkozással rendelkeznek, így
ezeknek az információknak az Önkormányzat birtokában
van, tehát a vállalkozás keretében folytatott szakmai
tevékenységet nem kellene a lenti táblázatban megje-
leníteni.

Amennyiben lehetséges, töltse ki az alábbi tábláza-
tot, és adja át postásának, vagy adja le a templomban,
esetleg az Önkormányzat hivatalában az erre kijelölt
gyûjtõládában. A begyûjtésre az Ipartestület és a Nép- és
Gazdakör is vállalkozik.

Segítsége mindannyiunk javát szolgálja, ezért külön
köszönet jár fáradozásáért.

Imecs László

Múlt - Jelen - Jövõ

ollóval itt levágandó
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Pedagógusnapi köszöntõ
2005. június 3-án Pedagógus nap alkalmából

köszöntötték a község óvodapedagógusait, tanítóit,
tanárait a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az
ünnepséget Pintér Erzsébet, az önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke nyitotta
meg. A szülõk nevében dr. Huszák András így köszön-
tette a megjelent pedagógusokat.

„Számomra igen megtisztelõ, hogy pedagógus nap
alkalmából én köszönthetem a szülõk nevében az ünne-
pelteket. Amikor utoljára álltam ezen a helyen, akkor a
jegyzõ asszony beszélt helyettem, s nekem csak egy
rövid, de annál jelentõsebb igent kellett kimondanom. Az
alkalom most más, a mai nap több ember ünnepe,
azoké, akik talán a legfelelõsségteljesebb hivatást
választották: a gyermekek nevelését.

15 évvel ezelõtt még nem tudtam, hogy ez milyen
nehéz és embert próbáló feladat. Erre csak a lányaim
megszületése után jöttem rá. Természetesen mi is, mint
minden szülõ, azt gondoltuk, hogy a mi gyermekünk a
legkülönb, a legokosabb és a legszebb. Azután az
óvodában találkoztunk még jó néhány anyukával és
apukával, akik szintén meg voltak gyõzõdve csemetéjük
tökéletességérõl. Elõször a lányoknak sem tetszett, hogy
már nem õk vannak a középpontban és rajtuk kívül is
van, aki hintázni, játszani vagy az óvó nénivel beszélget-
ni szeretne.

Az elsõ óvodai napról Janikovszky Éva Már óvodás
vagyok címû könyvének az elsõ sora jut eszembe:
„Amikor Dani elõször ment óvodába, nagyon örült annak,
hogy óvodába mehet, csak még annak nem tudott elég-
gé örülni, hogy ott is kell maradnia.” Az óvó nénik és
dadusok nem kis fáradtsága és találékonysága kellett
ahhoz, hogy késõbb már eléggé tudjanak örülni annak,
hogy ott is kell maradniuk. Sok-sok türelem, odafigyelés,
szeretet, empátia, gondoskodás és jó adag humor szük-
ségeltetett, vagyis egy igazi pedagógus, aki értéket muta-
tott a kicsiknek, kivívta szeretetüket, akinek a szavára
hallgattak.

A 3 óvodás év után az iskolába készültünk, s ez már
komolyabb feladatnak tûnt. A babákat könyvek és
füzetek, a gondtalan játékot a tanulás váltotta fel. A
tanító néniket hamar megszerették gyermekeink, s így
viszonylag gyorsan ment az átállás. Az iskolában õk új
barátokra leltek, mi pedig kaptunk két kiváló szakem-
bert, akik oroszlánrészt vállaltak lányaink nevelésében.

Mivel én Gombáról származom, a gyermekkori
emlékeim is odakötnek, hiszen óvodába és általános
iskolába is ott jártam. Életembõl eddig 23 évet töltöttem
tanulással, s ez alatt nagyon sok jó pedagógussal
találkoztam. Él Gombán egy tanár házaspár, akit
különösen a szívembe zártam. Számomra õk testesítik
meg az igazi pedagógust. Rengeteg figyelmet szenteltek
ránk, mindig volt idejük meghallgatni problémáinkat,
segítettek megoldást keresni. Talán a legnagyobb
erényük az volt, hogy olyan lelkesen, hévvel tudták átad-
ni tudásukat, hogy szinte észre sem vettük és máris
elsajátítottuk a tananyagot. Ez nem kis feladatot jelentett
a számukra, hiszen Vera néni magyar-orosz, Gyuri bá’

pedig matematika-fizika szakos tanárok. A ballagásunk
után még évekig visszajártunk hozzájuk, minden pén-
teken az õ házukban gyûltünk össze. Tea, zsíros kenyér
és hagyma mellett beszéltük meg az élet nagy dolgait,
náluk mindig szívesen látott vendégek voltunk és
vagyunk a mai napig. Biztos hátteret jelentettek nekünk,
ahonnan segítséget, bölcs tanácsot, vagy jó szót bár-
mikor kaphattunk.

Azóta eltelt jó néhány év, és álltam már oktatóként a
katedra másik oldalán is, s bár igaz, hogy könnyebb a
dolgom, mivel velem szemben nem gyermekek, hanem
felnõttek ülnek, mégis átérzem a feladat súlyát. Oktató
az is lehet, aki jól tudja a szakmáját, de ahhoz, hogy vala-
ki igazi pedagógus legyen, sokkal több kell. Ez rendkívül
nehéz hivatás, hiszen a sok-sok emberpalántát gondozni,
nevelni, tudással táplálni nem könnyû feladat. A
gyerekek különbözõ családokból jönnek, mind önálló kis
egyéniségek. Megtalálni a személyre szabott módszert,
azt gondolom, ez lehet a pedagógiai munka egyik kulcs-
kérdése. Úgy érzem, napjainkban a nevelés egyre na-
gyobb részt követel a tanítási idõbõl, hiszen sajnos meg-
nõtt a hátrányos helyzetû, veszélyeztetett, maga-
tartászavarokkal küzdõ tanulók száma. Az iskolában ez
konfliktusokban, feszültséggel teli tanítási órákban nyil-
vánul meg. Nagyfokú empátia és szociális érzékenység
szükségeltetik az ilyen helyzetek megoldásához, a gyer-
mekek felkarolásához és a segítségnyújtáshoz.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyermek
nevelése csak az óvó nénik és a tanítók, tanárok felada-
ta. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, a szülõnek és a
pedagógusnak erõs, a kölcsönös bizalomra épülõ szövet-
séget kell kötnie.

Szeretném még kiemelni a pedagógusok
tevékenységét segítõ, a gyermekek zavartalan tanulását
biztosító technikai dolgozók munkáját is. Õk is szerves
részesei az oktatási intézményekben folyó munkának és
bizony az õ erõfeszítéseik nélkül, nem lennének
megfelelõek a tanítás körülményei.

Egyszer egy neves színészünket arról faggatta a
ripor ter, hogy nem tar tja-e rangján alulinak, hogy
gyerekek elõtt játsszon, mert szerinte a gyerekközönség
nem olyan igényes. Mire a megkérdezett színész azt
felelte: A gyerekközönség a legigényesebb, mert rögtön
megérzi, ha valaki nem a szívébõl játszik. Ha jobban bele-
gondolunk, a pedagógus is színész egy kicsit, fellépését
25-30 csillogó szempár figyeli kritikus szemmel. A tanár
nem engedheti meg magának, hogy ne szívbõl játsszon,
sem azt, hogy felkészületlen, türelmetlen legyen. Pon-
tosan tudnia kell, melyik gyereket mikor kell bátorítani
vagy egy kicsit visszafogni, mikor használ a jó szó, a di-
cséret és mikor hasznos a dorgálás. De a színházzal
ellentétben az iskolában a forgatókönyvet az élet írja, a
közönség sem mindig fegyelmezett, néha belebeszél az
elõadásba és a darab végén sem csattan fel a taps.

A pedagógus jutalma egészen más: ha a volt diák si-
keresen vizsgázik, ha megállja a helyét felnõttként is, ha
megtalálja a számára legmegfelelõbb hivatást, ha fel-
nõve boldog emberré és felelõsség teljes szülõvé válik.
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A mai nap minden pedagógusé. Az a szó, hogy
köszönöm, nem fejezi ki kellõképpen hálánkat. Mégis
elmondom: Köszönöm minden szülõ nevében!

Külön szeretnék még szólni a mai napon elismerés-
ben részesülõ pedagógusokhoz, akik több évtizedes,
küzdelmes, ugyanakkor sikerekben gazdag és ered-
ményes pályát tudhatnak maguk mögött. Õk azok, akik a
sok-sok gond és probléma ellenére megtalálták hivatá-
suk szépségét, örömét és a titok nyitját is:

„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”
(Kazinczy: Tövisek és virágok)”

Ezután a kitüntetések és díjak átadása következett.
Pilis Nagyközség Képviselõ-testülete 2004-ben alapította
meg a Pilis Nagyközség Kiváló Pedagógusa kitüntetõ
címet és határozott az Ezüst toll díj évenkénti oda
ítélésérõl is.

A 2005. évben a Pilis Nagyközség Kiváló Pedagógusa
kitüntetést Szemereczky Imréné óvodapedagógus, Topor

Kálmánné és Weisz Józsefné pedagógusok vehették át.
Ezüst toll díjat kaptak: Burger Mihályné, Földvárszki Fe-
rencné, Lenthár Rózsa pedagógusok és Pálinkásné Zen-
tai Beatrix óvodapedagógus.

Pálinkásné Zentai Beatrix óvodapedagógus ezenkívül,
nyugdíjba vonulása alkalmából az Oktatási Minisztérium
Pedagógus Szolgálati Emlékérmét is átvehette.

A kitüntetéseket és díjakat Csikós János pol-
gármester és Kriskó Jánosné jegyzõ nyújtotta át az ünne-
pelteknek.

A tanítványok nevében az Általános és Zeneiskola,
valamint a Széchenyi István Általános és Szakiskola ta-
nulói köszöntötték színvonalas mûsorral a pedagógu-
sokat. Az ünnepség végén állófogadáson vendégelték
meg a meghívottakat.

Az érdekképviseleti szervek köszönetet mondanak a
község pedagógusai nevében a munkájuk elismerését,
megbecsülését tükrözõ megemlékezésért.

Pedagógus szakszervezet

Gazdaköri hírek
2005 elsõ félévében is változatos programok várták a

Pilisi Nép- és Gazdakör rendezvényeire látogatókat.
Megtartottuk hagyományos borversenyünket, ahol a

fehérbor kategóriában Pálinkás György, a vörös bor
kategóriában Serfõzõ János vihette haza a legjobb bor-
nak járó kupát. Rendeztünk februárban egy igen jó hangu-
latú farsangi bált. Sikerült megteremteni a feltételeit és
folytatni az ingyenes szaktanácsadási esték elõadás-
sorozatát. Ezeken nem csak pilisiek, hanem a környezõ
települések gazdái is szép számban vettek részt.

Egy érdekes kezdeményezés is elindult a nyár elején.
Ha kellõ számú felhasználót sikerül Pilisrõl, illetve a
környezõ településekrõl biztosítani, akkor elképzelhetõ,
hogy Pilisen egy nagyon kedvezõ áron gázolajat forgal-
mazó mobil kút nyílhat. Egyelõre a kölcsönös kapcsolat-
felvétel és tájékozódás szintjén állunk, a megbeszélések
biztatóak. Amint konkrét adatokkal rendelkezünk,
tájékoztatjuk a kedves olvasókat.

Megkezdõdtek a szeptember 3-án megrendezésre
kerülõ Szüreti Felvonulás- és Bál táncpróbái. Minden
szombaton 17 órára várjuk a Közösségi Házba az érdek-
lõdõ fiatalokat. Nem baj, ha valaki csak késõbb tud csat-
lakozni, akkor is érdemes eljönni, mert minden évben
igen szép élménnyel gazdagodnak azok, akik részt
vesznek a nyitótáncban.

Ez év októberében Pilis városi ünnepségek keretében
egy kiállítás megrendezésére kérték fel a Pilisi Nép- és
Gazdakört az Ipartestülettel közösen. Kérjük azokat,
akiknek valamilyen régi tárgyi emléke van a gazdálkodás-
ról (fénykép, oklevél, gazdasági eszköz, stb.), jelent-
kezzen a Közösségi Házban, vagy a Gazdakör elnökénél
(Szabóné Gruber Melánia 06-20-556-6284). Minden
segítséget elõre is nagyon köszönünk!

TÁJÉKOZTATÓ

Rovatunknak ebben a részében néhány fontos jogsza-
bály változására szeretnénk a tisztelt Olvasó figyelmét
felhívni.

A 100/2005.(V.31). kormányrendelet módosítja a
családi gazdaságokról szóló 326/2001.(XII.30.) kor-
mányrendeletet. Ennek lényege, hogy a fõfoglalkozás
keretében végzett tevékenység helyett az „élethivatás-
szerû mezõgazdasági és mezõgazdasági kiegészítõ
tevékenység” fogalmat teszi. Élethivatásszerû az a
mezõgazdasági és mezõgazdasági kiegészítõ tevé-
kenység, amikor az abból származó bevétel, illetve
jövedelem a tevékenységet végzõ összes bevételében,
illetve jövedelmében az 50 %-ot eléri. Így tehát a családi
gazdálkodó, ha az elõzõ feltételt teljesíti, akkor meg-
tarthatja akár a teljes munkaidõs, akár a részmunkaidõs
munkahelyét.

A 27/2005.(IV.30.) BM rendelet módosítja a közúti
közlekedéssel összefüggõ Belügyminiszteri rendeleteket
a mezõgazdasági erõgépek vonatkozásában. 2005.
július 1-tõl a mezõgazdasági erõgépek „M” jelû ideig-
lenes rendszámmal, forgalomban tartási engedéllyel és
indítási naplóval vehetnek részt a forgalomban. Hatósági
jelzés nélkül a közúti forgalomban részt venni tilos! Az
„M” jelû ideiglenes rendszámtáblákat az ügyfél
kérelmére az illetékes közlekedési hatóság adja ki.
Feltételei: regisztrációs igazolás, kötelezõ biztosítás, nyi-
latkozat az erõgép biztonságos és szabályos
közlekedésre való alkalmasságáról. A kiadás és engedé-
lyezés díja 15.000,- Ft, a használat meghosszabbításá-
nak díja 5.000,- Ft.

Szabó Márton

Pedagógusnapi...
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Fesztiválok a fenyõknél
IKERFEST: egy új név, új fogalom és úgy tûnik, új hagyomány, amit megtapasztalunk, mi friss városiak. Emlék-

szem, hány ilyen elnevezés volt, amit eleinte csak ízlelgettünk, aztán köznapi szótárunk jól ismert része lett. Gon-
doljunk csak arra: anno milyen idegenül ejtette ki Zsuzsi néni: „Cselencsdéj”, aztán az utolsón már ott húzta a
kötelet és erre a napra szabit vett ki. Vagy amikor elõször rendezték meg a Nyári-Nyáry Muzsikát vagy a Köny-
nyûzenei Fesztivált… Az elsõ ilyen programok még hordozták a gyermekbetegségeiket, aztán kinõtték magukat.
Amikor az elsõ transzparens megjelent: „IKERFEST”, még sokan furcsállták a dolgot, idegenkedtek a helyszíntõl,
máig azonban a programszegénynek korántsem mondható idõszakban két ilyen rendezvényen is részt vehettünk.

IKERFEST - a buli elkezdõdött

Június 21-én csodálatos idõben sok százan voltak
kíváncsiak a remek ötlettel megálmodott rendezvényre.
A nap hangulatát nemcsak a napsütés, de az elõzõ
napon egy országos napilapban megjelent hír is mega-
lapozta:„Pilis város lesz”. Ebben a szellemben nyitotta
meg a rendezvényt – amelyet községünk szülötte Tabányi
Mihály tangóharmonika mûvész is megtisztelt – Csikós
János polgármester.

Az érdeklõdõket a délután és az est folyamán kon-
certek, az ókori arénákra emlékeztetõ helyszínen stíl-
szerûen megrendezett gladiátor-játékok szórakoztatták.

A modern technika vívmányait kihasználva a
www.ikerfenyo.hu, a Pilisi Hírközlési Egyesület és az Air-
Link network támogatásával internet-sátor és az
elmaradhatatlan sörsátor is várta nagyérdemût.

Aztán a csillagfényes ég alatt folyt a tánc hajnalig…
M.E.

IKERFEST 2. - második felvonás 

2005. július 9-én került megrendezésre a II. IKER-
FEST, mely egyben az ikrek találkozója is volt. Az ötlet
Láng Róberttõl, a fõszervezõtõl ered, megvalósítását az
Önkormányzat támogatta. Együttesen elhatároztuk, hogy
ezentúl minden évben megrendezésre kerül majd „az itt
élõ ikrek találkozója”, hiszen Pilisen 54 ikerpár-ikertrió
született, illetve él, és valószínû, hogy ez nem teljes
lista. A mostani találkozó viszont országos volt, így az
ország több városából is érkeztek ikrek, valamint sok
városból és településrõl jöttek szórakozni az érdeklõdõk.
A rendezvényrõl felvételt készített a TV2 stábja, valamint
a Maxima újság riportere és fotósa is jelen volt.

Sajnos az idõjárás változékonysága miatt kevesen
érkeztek a 10 órától meghirdetett programokra, ezért

változott a délelõttre tervezett mûsor. Ugyan az
idõjáráshoz kellett igazítani a programot, de a
kézmûvesek, kirakodók, játszóházak-foglalkozások, az
ugráló-vár és körhinta, a látványos ökörsütés és sok
finom saláta, a sörsátor, a ropogós grillcsirke, fagylalt,
büfé, valamint a borok utcájában a pincelátogatás és
borkóstolás egész nap a vendégek rendelkezésére állt.

Mi, szervezõk igyekeztünk mindent elkövetni azért,
hogy mindazok, akik minket választottak, felhõtlenül
szórakozhassanak. A kisgyermekekkel érkezõknek biz-
tosítottunk pelenkázó sátrat, ahol ajándékokat is kaptak
a babák-mamák. Az információs sátorban késõ estig kor-
látlanul lehetett internetezni az Iker fenyõ Csapat
jóvoltából. Ugyanitt a SANOMA BUDAPEST nagyon sok
meglepetéssel, ajándékkal várta a fesztiválra érkezõket.
Gondoskodtunk elsõsegélynyújtó helyrõl, ahol szeren-
csére csak kisebb sérüléseket kellett ellátni. Ren-
delkezésre álltak a toi-toi WC-k, és kézmosó hely, amely-
hez a papírt és szappant a Platán Vegyiárú üzlet biztosí-
totta.

A délelõtti program a Csilló Lovasiskola bemutatójá-
val kezdõdött, majd miután Mitág Ferenc tatárszentgyör-
gyi õstermelõ felajánlott 10 db tyúkot, „csirkefogó”
versenyt rendeztünk. Két kategóriában hirdettünk ered-
ményt: a „leggyorsabb csirkefogó” és „legnagyobb
csirkefogó”. A gyõztesek 1-1 értékes Sanoma csomagot
is kaptak a zsákmányuk mellé, természetesen a többi
„csirkefogó” is hazavihette rabul ejtett tyúkját.

Ezután a színpadon gyerekeknek vetélkedõ és
ingyenes tombola volt. A sárga, számozott ping-pong lab-
dákat eredetileg sárkányrepülõssel szerettük volna ledo-
batni, de az idõjárás közbeszólt, így a színpadról dobál-
tuk be. Az ügyesség és gyorsaság adta a szerencsét,
mert 4 „mosolygós” labdatulajdonosnak ér tékes
Sanoma ajándékcsomagot adtunk át, a többi 80 labda is
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nyert a Kulik vegyesbolt (Kávai út), Toldi-tejbolt, Kínai
kereskedés (Szabadság tér), Gyermek és felnõtt ruháza-
ti butik (Szabadság tér), Gajda Papír-írószer üzlet, Tóthné
Papír- és nyomtatványbolt, Állateledel Kereskedés (Kávai
út) jóvoltából.

12-13.30-ig a Mirtil-Pintér duo jazz játszott zenét nagy
sikerrel és teremtett kitûnõ hangulatot.

14 órakor a Bitsky tüzérek tartottak bemutatót korhû
ruhában, majd ezt követte az ikrek vetélkedõje –
legidõsebb, legfiatalabb pár, leghasonlóbb ikrek –, a
közönség szavazatával kiválasztott testvérek kapták a
Sanoma ajándékcsomagokat.

15 órától már az elõre meghirdetett program szerint
zajlott a rendezvény, a Magyar Zsonglõr Egyesület bemu-
tatót és tanodát tartott sötétedésig.

16 órakor a Miamanó Színház Ludas Matyi elõadását
élvezhette minden korosztály.

17 órától Lala bohóc olyan jól szórakoztatta a közön-
séget, hogy a mûsor közben eleredõ esõ sem zavarta a
nézõket.

A mûsorok közti szünetben Pap Enikõ Arabesqe
dance csoportja jazzbalettezett.

18.30-21.00-ig a Subadub zenekar játszott, a szünet-
ben tombolasorsolás volt.

Nagyon sok nyereményt sorsoltunk ki. Ezúton is
köszönöm a helyi üzleteknek/vállalkozóknak a felajánlá-
sait (Turul Ruházati Bolt – Miklós Károlyné, Beatrix Szép-
ségstúdió – Kávai út, Bambi Ruházat, Ramóna Pizzéria,
Óra- és ékszerbolt – Szabadság tér, Könyvesbolt – Kávai
út, Family Gyógyszertár – Kossuth L. u., Malik Állateledel
Kereskedés, Horgász- és Kisállat kereskedés, 100 Forin-

tos Üzlet – Kávai út, Gajda Papír-írószer üzlet).
Köszönöm a fesztiválon kiállító albertirsai gipszöntõ

tombola felajánlásait, valamint a 20 db Sanoma
Budapest ajándékcsomagot, melyet Bodrogi János
cégképviselõ közremûködésével sikerült a fesztiválra
eljuttatni.

21.15-kor Pyrotriumph tûzshow-ban gyönyörködhet-
tünk pergõs zene kíséretében, majd 21.45-tõl a Band’X
zenekar lépett fel és óriási bulit rendeztek. A hangulatot
fokozta, hogy 22.00-kor táncversenyt hirdettünk, melyen
nagyon sokan vettek részt. (A gyõztes pár nyereménye 1
db barna tyúk volt!).

Éjfélkor a Band’X után újabb Pyrotriumph tûz-show
volt, majd a Hipp-Hopp zenekar zárta a programot. Ugyan
hajnali 3 óra körül jelentették be, hogy az utolsó szám
következik, de még fél 4-kor is nehezen hagyta el a
helyszínt a közönség.

Ezúton köszönöm Láng Róbert fõszervezõnek a jó
csapatmunkát, Csikós János polgármester úrnak a támo-
gatását és a háttér biztosítását, valamint a Pilisi Pol-
gárõrség lelkiismeretes munkáját. Külön köszönöm az
Iker fenyõ Csapatnak, hogy a rádiókapcsolat meg-
teremtésével segítették szervezõ-rendezõ munkámat.

Köszönet mindenkinek, aki egy picit is hozzátett ren-
dezvényünk sikeréhez!

A rendezvényt szponzorálta: ELECTRO WORLD,
SANOMA BUDAPEST, Sztár FM Rádió, NETUDKI, KÉPÜSZ
Kft. Pilis, AKMI Mûvek Albertirsa.

Simó Gáborné 
szervezõ



Az eltelt egy esztendõ alatt a Pilisi Polgárõr
Egyesület megújult, megszüntette azok tagságát, akik
csak névleg voltak velünk és felvett olyan jelentkezõket,
akik hajlandók részt venni városunk közbiztonságának
javításában. A régi helyett új vezetõséget választott.

Bûnmegelõzés szempontjából nagy jelenõséggel bír,
hogy éjszaka (megfelelõ taglétszám esetén esetleg
nappal is) polgárõr van az utcákon. Rendezvényeket biz-
tosítottunk, önkormányzati, gazdaköri, és iskolai
felkérésekre. A Motoros és veterán autós találkozó
megrendezésekor környezõ települések polgárõrei is
(Káva, Monorierdõ) segítettek a rendezvény biz-
tosításában. Az Ikerfest szervezõi is megkerestek ben-
nünket, segítsünk nekik, örömmel tettük.

Járõrözés során a bûnözõk számára elriasztó a pol-
gárõr járõr megjelenése. A lakosság figyelemmel kíséri
a polgárõrt, segítséget kérnek tõlünk. Örülnek a jelen-
létünknek, mert tudják, Õértük dolgozunk.

A szolgálatban lévõ járõr 06-70-339-31-54 mobil-
számon érhetõ el.

A Rendõrség bûnmegelõzésének egyik leghaté-
konyabb módja a rendõri jelenlét fokozása. A jelenlét
bûnmegelõzõ funkcióját tekintve hasonló hatékonyságú
a polgárõrök szolgálata is.

Engedjék meg, hogy kicsit részletesebben kifejtsem,
szemléltessem ezt a tevékenységet. 2005. évi terveink
szerint heti 4-5 szolgálattal szeretnénk részt vállalni a
bûnmegelõzési munkában. Balesetek bekövetkeztekor,
rendõri felkérésre, feladatunk a helyszín biztosítása,
hogy nagyobb még tragikusabb esemény ne történjen.
Több esetben a rendõrséggel karöltve, eltûnt szemé-
lyeket kutatva vettünk részt közbiztonsági akciókban, a
törvény által lehetõvé tett keretek között.

Szolgálatban a polgárõrök saját gépkocsival
közlekednek, melynek csak az üzemanyag-költségét
tudja a Polgárõrség vállalni. Minden pilisi autósnak
közvetlen tapasztalata van arról, hogy mit jelent a gép-
kocsi elhasználódásában alkalmanként kb. 80-100 km
a helyi utakon, figyelembe véve azt a körülményt, hogy
a járõrözés kiterjed a dûlõkre is.

Ennek kiváltására évek óta pályázunk egy saját szol-
gálati gépkocsi beszerzéséhez szükséges forrásra.
Abban szerintem minden józanul gondolkodó pilisi
állampolgár egyetért, hogy bûnmegelõzési szempontból
szükség van a polgárõrségre. Ez a tevékenység – még
a polgárõrök önkéntességét is figyelembe véve is –
pénzbe kerül. A kétkedõk véleménye szerint a Pol-
gárõrség csak egy a támogatandó egyesületek közül,
azonban kérem figyelembe venni, hogy a polgárõrség
legkevésbé saját érdekeinek megjelenítõje. Fela-
datunkat a köz biztonsága érdekében végezzük.

A 4-es út rettenetes leterheltsége, valamint a
várossá válásunk magával hozza a mind nagyobb
átmenõ forgalmat. A bûnözõk ezt kihasználják, megbúj-
nak a végeláthatatlan kocsisorban. Ezért gondoltuk, jó
lenne, ha a Polgárõrség egy rendszám-azonosítót
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2005. május 30- tól megkezdte mûködését. Segít-
ségünket, szolgáltatásainkat fogyatékkal élõ pilisi
lakosok vehetik igénybe.

Szolgáltatásaink (minden hétköznap 8-16 óráig):
- Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés
- Személyi segítés
- Szállító szolgáltatás

A személyi segítõ segítséget nyújt a személyi
higiénés, életviteli, életfenntartási, mentális szükség-
letek kielégítésében (ápolás, gondozás, bevásárlás,
takarítás, ügyintézés, stb.) a fogyatékkal élõ ember
otthonában, lakókörnyezetében.

A szállító szolgálat lehetõséget biztosít, hogy eljus-
sanak hivatalokba, orvosi rendelõkbe, szolgáltatókhoz,
szolgáltatásokhoz.

Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

Címünk: Pilis, Rákóczi u. 38/a
Telefonszám: 06-20- 960-9050

Fenntartó: SALUS Alapítvány, Budapest

Támogató szolgálat

Bûnmegelõzés polgárõr szemmel
vásárolna és üzemeltetne a lopott jármûvek
kiszûrésére.

Május 21-én a Zuglói Polgárõrökkel közösen a
MATRIX POLICE keretén belül négy rendszám azonosító
autó teljesített szolgálatot Pilisen.

Körözött jármû elfogása történt, a másodlagos ha-
szonról nem is beszélve. Rettenetes fegyelmezett for-
galom haladt a kamerák elõtt. Nem tudhatták, gyorshaj-
tót vagy lopott autót keresnek. A kamera látja, ki ül a
volánnál és rögzíti azt. Ez a szituáció igen hasznos,
mert meggondolják kétszer is, akik rögzítve lettek, hogy
itt kövessenek-e el bûncselekményt.

Azt hiszem, egy ilyen berendezés nagymértékben
elriasztaná a bûnözési szándékkal érkezõket. Támo-
gatókat várunk, az 1,5 MFt-os berendezés a mi 500 e
Ft-os költségvetésünkhöz képest igen jelentõs összeg.
Örömmel fogadjuk a vállalkozók és a lakosság felaján-
lásait, mely leírható az adóalapból. Akiket eddig megke-
restünk és elmondtuk terveinket, mindenki támogatta.

Támogatni közvetlen csekken, vagy az adományvo-
nalunkon lehet: 06-81-124-222, egy hívás 400 Ft + áfa.
Minden hívás regisztrálásra kerül, elõre is köszönjük.

Távlati terveink közt szerepel ennek a rendszernek
kibõvített változata, amely városunk négy átmenõ pont-
ján lenne telepítve, minden bejövõ és kimenõ autó átha-
ladna elõtte. Bûnmegelõzési szempontból mit jelentene
ez? Nem tudná letagadni senki, én ott sem voltam, és
ezt tudják Õk is!

Németh István  
Pilisi Polgárõrség Elnöke
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A tavaly decemberi számunkban - a www.pilis.hu hon-
lapon is megjelent - orvosi rendelési idõket és telefon-
számokat tettük közzé. Sajnos az ott közölt telefon-
számokban néhány tévesen jelent meg, ezeket
szeretnénk most korrigálni. Helyhiány miatt most az
egészet nem tudjuk megjelentetni!

A helyes információk a következõk:

Dr. Ubrankovics Zsolt rendelése 498-156
Dr. Tóth Tibor rendelése 498-133
Dr. Ecsedi László rendelése 498-133
Dr. Bajmóczi Géza rendelése 498-156
Dr. Madarász Rozália rendelése 498-149
Dr. Legeza Margit rendelése 498-149
Védõnõk telefonszáma 496-587

A szakorvosi rendelésekkel kapcsolatban is van
néhány információ, amit kérjük tartsanak szem elõtt!

A reumatológia rendelésre: háziorvosi beutaló és elõ-
jegyzés is szükséges

Szemészetet csak idõpont egyeztetéssel, lehet
igénybe venni. A sebészetre, gégészetre beutaló nem
szükséges, csak TAJ-kártya és személyigazolvány kell.

Barátság klub élete
Elsõként arról szeretnék írni, hogy milyen öröm szá-

munkra, hogy Pilis ilyen nagy változás után áll, immár
város lett. Mi a Barátság klub tagjai erõnkhöz mérten
részt kívánunk vállalni ebben, és bízunk abban, hogy
összefogással valóban felzárkózunk a városi szinthez.

A klubtagjainak életében is nagy események történ-
tek! Kedves klubtársunk Millei Ferenc „Tesó” és
felesége, Katika házasságkötésük ötvenedik évfor-
dulóját ünnepelték. Házasságukat meg is erõsítették a
római katolikus templomban. Ezúton is kívánunk nekik
még sok-sok boldog együtt töltött évet!

Az elmúlt idõszakban tagjaink részt vettek az
„Ismerd meg a szép Magyarországot” vetélkedõn. Igaz,
dobogós helyet nem értünk el, de szégyenkeznünk sem
kellett a teljesítményünkért. Köszönöm azoknak a klub-
tagjainknak, akik vállalták a megmérettetést!

Június 4-én részt vettünk a „Horgász Juniálison” is.
Itt is megköszönöm a Gerje Horgász Egyesület
vezetõségének és Misi Józsefnek azt a szép napot,
amit a Juniálissal szereztek számunkra. Bízunk benne,
hogy a program és a fõzõverseny hagyomány lesz a
jövõben is.

Végezetül engedjenek meg egy kis kitérõt. Erdélyben
is jártunk, megcsodáltuk a vén Hargitát, a gyergyói
hegyeket, a Gyilkos és a Szent Anna tavat, a rengeteg
szépségét. Felejthetetlen, ezt mindenkinek látni kel-
lene!

Végezetül kívánok a Hírnök olvasóinak szép nyarat,
és jó pihenést!

Bretka Pálné

Az elmúlt hónapok is sok programot adtak klubunk
tagjainak. Röviden néhány szóban szeretném tájékoz-
tatni az olvasókat, milyen programokon vettünk részt,
hogyan képviseltük településünket.

Május 1-jén Nagykõrösön fõzõversenyen vettünk
részt, ahol Túros haluskát készítettünk, mely iránt igen
nagy volt az érdeklõdés. Ez egy régi magyar tésztaféle,
mely már lassan feledésbe merül. Természetesen a
délutáni mûsorban is szerepet kaptunk.

Május 9-én Budapesten a Béke Világtalálkozóra kap-
tunk meghívást, ahol szlovák népdalokat adtunk elõ.

Május 22-én Kiskõrösön Szlovák Találkozó és Rétes
fesztivál volt. Itt két csoportunk szerepelt a rétessütés-
ben: az egyik hagyományos, a másik hétlevelû rétest
készített. Délután szlovák mûsorokat adott elõ minden
meghívott vendég.

Május 30-án Konc Pálné kedves klubtagunkat
köszöntöttük és ünnepeltük 80. születésnapja alkal-
mából. Ezúton is kívánunk neki még hosszú boldog
éveket!

Június 4-én a helyi horgásztónál tartott juniálison
rendezett fõzõversenyen is indultunk, és házi
nyúlpörköltet készítettünk.

Június 5-én Cserkeszõlõn voltunk a VI. Országos és
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón. Itt Papp Albert klub-
tagunk versmondásával képviseltettük magunkat.

Június 19-én a Soroksári Nyugdíjas klub rendezett
találkozót, melyen szlovák népdalokat adtunk elõ a
nagyérdemû közönségnek. Erre a rendezvényre hivata-
los volt Hiller István úr és Galambos (Lagzi) Lajos és
zenekara is.

Június 25-én rendeztük meg a 300 fõs Térségi
Nyugdíjas Találkozót. Ezen az alkalmon az albertirsai,
ceglédberceli, dánosi, pándi, a pilisi Barátság Klub,
pilisszentléleki, turai, újlengyeli nyugdíjasklubok és ter-
mészetesen saját klubunk tagjai vettek részt. Ren-
dezvényünket megtisztelte Szûcs Lajos országgyûlési
képviselõ úr, Sasvári Istvánné elnök, Csikós János pol-
gármester úr és neje, Kriskó Jánosné jegyzõ asszony,
Nagyné Lehoczki Katalin, az MSZP Napsugár Nõtagozat
vezetõje, Nagy János, a Szociális Bizottság elnöke, Pin-
tér Erzsébet, a Kulturális Bizottság elnöke, Szabóné
Gruber Melánia, a Nép- és Gazdakör vezetõje, Bazsonyi-
né Bódi Csilla, az Általános és Zeneiskola igazgatója,
Fehérné Skrada Éva és Major Pálné, az Általános és
Zeneiskola igazgatóhelyettesei.

A köszöntõk után a meghívott klubok mûsorral ked-
veskedtek, ezután ebéd, zene, tánc és tombola
következett. Mindenkinek köszönjük a segítséget és a
részvételt.

Paulovicz Pálné 
klubvezetõ

Vidám Tavasz klub hírei

Helyesbítés
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Kézmûves napok
A Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

július 4-8-ig Tehetségkutató Kézmûves Napközis Tábort
szervezett az ügyfélkör gyermekei számára. Szol-
gálatunknak nagy segítséget nyújtott az Általános és
Zeneiskola a szervezési munkákban, és azzal, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta a Sportpályánál lévõ céljainkra
alkalmas helyiségeit, valamint a bútorait.

A programnak több célja is volt. Elsõsorban az, hogy
ezek a gyermekek is részesüljenek olyan nyári program-
ban, mely szórakozást és kikapcsolódást nyújt számukra.
Célunk volt olyan tehetséges gyermekek felkutatása,
akik a késõbbiekben egy kis kézmûves „mûhely” tagjai
lehetnek. Ezek a gyermekek az iskolában általában
kevésbé sikeresek, tanulási vagy magatartási gondjaik
vannak. A hagyományos népi kismesterségekkel való
megismerkedés arra ad lehetõséget, hogy sikerélmény-
hez jussanak, kreativitásuk megnyilvánulhasson.

A program úgy épült fel, hogy délelõttönként naponta
új mesterséggel ismerkedtek meg, délután szabadon
választották ki a legkedvesebbet. Lehetõség volt a
nemezelés, agyagozás, szövés, bõrékszer készítés,
gyékényezés, gyöngyszövés és gyöngyfûzés technikáinak
elsajátítására. Ezen kívül a körmöcskézés, körmönfonás,
övszövés és még sok egyéb kapcsolódó érdekesség is
folyamatosan napirenden volt. Rendszeres program volt
a délutáni labdajáték és a néptánc.

Az ilyen jellegû program általában 12 éven felülieknek
ajánlott, ennek a 25 fõbõl álló csoportnak átlagéletkora
11 év volt, és 70% fiú volt. Ez megadta az alaphangot,
nagyon élénk, eleven, de rendkívül ügyes, könnyen tanuló
és kitar tóan dolgozni tudó kis csapat alakult. A
kismesterségeket szakképzett és gyakorlott foglalkoz-
tatók tanították, akik a szociális munka területén is dol-
goznak, õszinte elhivatottsággal végezték munkájukat. A
szabadidõs programokról többnyire a két férfi kolléga
gondoskodott, ez az eleven fiú- (és lány) csapat foci-
igényeinek kielégítésében nagy jelentõségûnek bizonyult.
A délutáni néptánc-oktatás szerves része volt az auten-
tikus cigánytánc is, tekintettel a gyermekek igényeire. Itt
kiderült, hogy tanulniuk nem is kell ezen a téren.

Családsegítõ Központ

Fogadd el
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, és
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsod!

Frank Outlaw

Egy kedves ismerõsöm a minap azt mondta, hogy
esténként e gondolatokkal fekszik le fáradtan,
szomorúan: „Na, megint egy nehéz nappal öregebb let-
tem!” Megkérdeztem tõle: „Miért nem azzal fekszel le,
hogy de jó, hogy ismét egy nappal tovább élhettem!”
Sokan azért nem érezzük jól magunkat, mert mindig
azon töprengünk, hogy mi az, ami nem jó nekünk az élet-
ben. Még álmunkból felébredve is arról beszélünk, hogy
mi, ki akadályoz minket. A levert, szorongó állapot pedig
melegágya a különbözõ betegségeknek. Már bebizonyí-
tott tény, hogy a lelkiállapot a központi idegrendszeren
és az immunrendszeren keresztül pozitív vagy negatív
változásokat idéz elõ az emberi szervezetben. Így lesz
saját gondolkozásunkból öngyógyító vagy önpusztító erõ.
Ezért érdemes gondolatainkat átmosni, átnevezni, és
elfogadni a megváltoztathatatlant úgy, hogy például a
nézõpontunkon módosítunk. Ha csak nagy örömökre
vágyakozunk, elmegyünk az élet igazi örömei mellett. Aki
örömet tud szerezni a másiknak, magának szerezte a
legnagyobb örömet.

Az elfogadás magas foka a MÁSIK elfogadása – felté-
tel nélkül – olyannak, amilyen. Ez nagyon nehéz. Pedig
mi is arra vágyunk, hogy elfogadjanak, megértsenek úgy,
ahogy vagyunk. De akkor mi miért akarjuk a másikat
megváltoztatni, a mi igazságunkat ráerõltetni, megmon-
dani, hogy mi a jó neki, hogy mit egyen, hogyan öltözzön,
hol tanuljon tovább, milyen szakmában dolgozzon, kit
válasszon, hogyan fõzzön, milyen színû legyen a haja,
miként vélekedjen bizonyos dolgokról? Külön világ min-
den ember, akiket az emberség köt össze. Hány és hány
kapcsolat, barátság, szerelem, házasság, szülõ-gyermek
viszony megy tönkre azért, mert az egymást szeretõk a
saját mércéjüket, meggyõzõdésüket, értékeiket tartják
egyedül követhetõnek. És magányosak lesznek. És
keserûek. És nem változnak.

A legnehezebb azonban önmagunkat elfogadni
soványnak-kövérnek, langalétának-törpének, szõkének-
barnának, önzõnek, irigynek, féltékenynek… A tükör
törvényei önmagukért beszélnek:

Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, „én job-
ban csinálnám”, megváltoztatnám, az önmagamban van.

Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál, meg
akar változtatni, és ez engem sért, bánt, érint, az nincs
feldolgozva, megoldva bennem.

Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál, meg
akar változtatni, és ez engem nem sért, bánt, érint,
akkor az az õ problémája, feldolgozatlansága, tökéletlen-
sége, amelyet kivetít rám, mert õ nem tud és mer szem-
benézni vele.

Minden, amit én a másikban szeretek, magamban
van meg, magamban szeretem, mert felismerem magam
a másik személyében.

Törökné Nagy Tímea
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Kullancsveszély
Sajnos, hazánkban 42 kullancsfaj honos. Nagyszám-

ban különösen tavasszal, április-június között és õsszel,
szeptemberben fordulnak elõ. Számos betegséget ter-
jesztenek, melyek közül a legsúlyosabb és leggyakoribb a
Lyme-kór és az agyvelõgyulladás: kullancsencefalitis.

A kullancsok a fûszálakon, bokrokon legfeljebb 1,5 m
magasan lábaikon lévõ karmok segítségével megka-
paszkodva, lógva várják a táplálkozási alkalmat. Az
emberre kapaszkodott kullancs a ruhán vagy a bõrön
továbbmászik és csak néhány óra múlva kezd vért szívni.
A kullancscsípés többnyire fájdalmatlan, így észrevétlen
marad, mivel a szúráskor kifecskendezett nyálnak
érzéstelenítõ hatása van. A fertõzött kullancs nyálmiri-
gyébõl a megbetegedést okozó korokozók csak a
beszúrást követõ 4-6 óra múlva, a felesleges vér vissza-
öklendezésekor kerülnek az emberbe.

A kullancsencefalitis vírusát a vadonélõ állatokról az
emberre a kullancs viszi át. A lappangási idõszak 1-2
hétig tart. A fertõzés jelentõs része tünetmentesen, ki-
sebb része pedig influenzára emlékeztetõ tünetekkel zaj-
lik le. Általában a betegség teljes gyógyulással végzõdik.

A Lyme-kórt a vadonélõ állatokról a kullancsokra ke-
rülõ és ott elszaporodó baktérium okozza. A betegség
több hónapig is tünetmenetes lehet. A legjellegzetesebb
tünet a csípés helyén általában kokárda alakú folt, mely
a széli részekre terjedve, középen halványulva gyûrût for-
mál. A bõrjelenség enyhe helyi fájdalommal és égõ-visz-
ketõ érzéssel jár. A betegség viszonylag jóindulatú és
gyógyítható.

A megelõzés összetevõi a riasztószerek használata, a
kullancsvizit és a kullancsencefalitis elleni védõoltás.

Kiránduláskor zárt ruházat, kereskedelemben kap-
ható rovarriasztó szerek használata nagyon fontos a
megelõzésben.

Ha a bõrünkbe fúródott kullancsot idõben felfedezzük
és eltávolítjuk, nem kerülhetnek a kórokozók a szerve-
zetünkbe. A vizsgálatnak elsõsorban a hajlatokra és
deréktájra kell kiterjednie. A kullancs eltávolításához nem
kell szakember. Mechanikus kullancseltávolító eszközzel
(csipesszel vagy kullancs-eltávolító kanállal) megfogva a
kullancsot ki lehet fordítani az állatot. Ha kéznél van
sebfertõtlenítõ, azzal letörölhetõ a bõr. Nincs jelentõsége
a pici pirosas bõrelváltozásnak, ami 1-2 napig látható a
csípés helyén. Az élõ kullancs eltávolítása esetén annak
feje könnyen leszakadhat és a bõrben maradva idegen-
testként gennyesedést okozva kilökõdik.

A kullancsencefalitis leghatékonyabb megelõzési
módja az aktív védõoltás, amely 3 oltásos alapimmu-
nizálásból áll. Az oltást a megfelelõ védettség elérése
érdekében ajánlott a hideg évszakban elkezdeni.
Hosszantar tó védettség biztosítása érdekében 3
évenkénti emlékeztetõ oltás szükséges.

Használjuk ki a megelõzés érdekében rendelkezésre
álló módszereket és kullancscsípés után mindkét meg-
betegedés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz.

ÁNTSZ Monori Városi Intézete

A tetanusz megvéd
Minden évszaknak megvannak a jellegzetes bale-

setei. Szánkózás, kirándulás, kerékpározás, fára
mászás, kerti munka, barkácsolás, stb. alkalmával
kisebb-nagyobb bõrsérülések is elõfordulhatnak. A talaj-
jal, különösen a trágyázott földdel szennyezett, roncsolt
sérülés, tüske, rozsdás szög szúrása, állati marás, hara-
pás, égés, stb. tetanuszfertõzés lehetõségét rejtheti
magában.

Kórokozója a Clostridium tetani nevû anaerob (levegõ-
tõl elzárt körülmények között szaporodó) baktérium,
amely toxinokat termel. Ezek felelõsek a rángógörcsro-
hamokkal járó súlyos betegségekért.

A megelõzés legbiztosabb módja a tetanusz elleni
aktív védõoltás. A kórokozó méregtelenített toxinjával
oltva a késõbbi fertõzés kivédhetõ. Gyermekkorban
kötelezõ a (térítésmentes) tetanusz elleni védõoltás. Di-
Per-Te (Diphteria = torokgyík, Pertusis = szamárköhögés,
Tetanusz = merevgörcs ellen) alapimmunizálásban
részesülnek a gyermekek 3-4-5 hónapos korban, majd 3
és 6 éves korban. Az általános iskola 6. évfolyamában
emlékeztetõ (Di-Te) oltást kapnak a gyerekek.

Sérüléskor a sebellátáson kívül nincs teendõ, ha a
sérülést megelõzõen egy éven belül kapta a gyermek a
kötelezõ védõoltást. Ha az oltás óta már több mint 1 év
eltelt, az orvos tetanusz toxoid oltással frissíti meg a
védettséget.

Felnõtt korban bizonyos munkakörökben szükséges
évente ismételni a Tetanusz védõoltást.

Az oltást oltási könyvbe kell bejegyeztetni, illetve az
oltásról szóló igazolást meg kell õrizni. Baleset esetén az
ügyeletben, ambulancián be kell mutatni, mert 1 éven
belüli sérülés esetén nem kell megismételni az oltást.
(Fejsérülés, illetve nagyobb traumák esetén a sérültet
ellátó orvos elrendelheti az újraoltást!)

Simó Gáborné 
körzeti-közösségi ápoló

Focieredmények
Lezárult a bajnokság, mind a pilisi felnõtt, mind az ifi

labdarúgó csapat a megyei II.osztály déli csoportjában a
16 fõs mezõnybõl az elõkelõ negyedik helyen végzett.

Az alábbiakban a tabellák elsõ öt csapatának ered-
ményét közöljük:
Felnõtt eredmények:

Gyõz. Dönt. Ver. Góla. Pont
I. Felsõpakony 28 1 1 142-22 85
II. Dunavarsány 18 5 7 81-41 59
III.Albertirsa 16 7 7 51-40 55
IV.Pilis 15 4 11 60-52 49
V. Üllõ 13 10 7 64-50 49

Ifjúsági eredmények:
I. Nagykõrös 20 6 4 96-34 66
II. Pereg 21 1 8 133-54 64
III.Isaszeg 20 3 7 120-43 63
IV.Pilis 17 6 7 97-49 57
V. Alsónémedi 16 5 9 74-55 53
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Nyári-Nyáry
Muzsika

2005. augusztus 7. 18 óra

A Beleznay-Nyáry kastély udvarán 
(bejárat a Kármán József utca felõl)

Mûsoron népszerû opera-, operett rész-
letek, Gershwin-dalok, könnyûzenei

slágerek és táncok.

Fellépnek:
Ardó Mária

Clementis Tamás
Kiss Péter

a Magyar Állami Operaház szólistái

Bondor Erika hegedû
Solymosi Sebestyén klarinét

Oláh Csaba gitár
Hacheleva Ludmilla zongora

Pénzes Brigitta és Sziládi István tánc

Jegyek kaphatók a helyszínen és 
a Móricz Zsigmond Közösségi Házban

JEGYÁRAK:
felnõtt 1300 Ft, gyermek: 600 Ft

PILISI ÕSZ PROGRAMSOROZAT 
Szeptember 3. - Móricz Zsigmond Közösségi Ház
13.00 Szüreti felvonulás
20.00 Szüreti bál

szeptember 4. - Sipito Pihenõpark
10.00 Borfesztivál

szeptember 9. - Beleznay-Nyáry kastély díszterme
17.00 „Tájak, városok” címmel Kisfaludi István ceglédi

fotómûvész kiállításának megnyitója

szeptember 24. - Csilló Lovasiskola Luther tér 5.
10.00 Országos Fogathajtó Díjugrató Bajnokság

VÁROSI NAPOK
szeptember 16. péntek
16.00 Ünnepi Képviselõ-testületi ülés, helyi 

képzõmûvészek kiállítása
Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme

18.00 az evangélikus IZSÓPKA gyermek-énekkar
lemezbemutató koncertje, „Barátság háza”
címmel.

Helyszín: az Evangélikus Templomkert

szeptember 17. szombat
07.00 Zenés ébresztõ
10.00 Város születik… – egész napos fesztivál

Helyszínek: Piactér és a Vatyai úti park

szeptember 18. vasárnap
14.00 Gyülekezés a keresztnél „Séta a városért” az

evangélikus templomig
15.00 Ökumenikus istentisztelet

Helyszín: Evangélikus Templom
16.00 Városavató, a város kulcsainak átadása

Helyszín: Evangélikus Templomkert
19.00 Tabányi Szupergála

Helyszín: Piactér
21.00 Tûzijáték

A mezõvárosi cím 200. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségsorozat
október 14. péntek
15.00 „Pilis tegnap és ma” Helytörténeti vetélkedõ

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme

október 23. vasárnap
14.00 „Pilis 1805-2005” gyermekrajz kiállítás

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme
16.00 Városi ünnepség a Beleznay-Nyáry kastélynál,

fáklyás felvonulás és koszorúzás az Evangélikus 
Templomkertben

október 25. kedd
15.00 „Pillanatképek” címmel rendezett kiállítás meg-

nyitója a Nép- és Gazdakör és a Pilisi
Ipartestület szervezésében

Város születik... 
A városavató ünnepségek szervezésére alakult

bizottságunk által készített, a szeptemberi és októberi
hónapot felölelõ programterveztet itt olvashatják.

A végleges és részletes programot az ünnepi alka-
lomra kiadott – terveink szerint minden háztartáshoz
eljuttatott – programfüzetben, valamint a plakátokon
olvashatják majd. Elképzeléseink szerint a Hírnök külön-
számban számol be a jelentõs eseményrõl.

Bízunk benne, hogy településünk történetének e
jelentõs eseményét minden polgárával együtt ünnepel-
hetjük! 

A Szervezõ Bizottság


