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Baranyi Ferenc
Dísztávirat Pilisre

„Én alulírott, Nemes Pest Vármegyében, Pilis nevû heliségnek
Örökös Földes Ura meggondoltam és tudtára adom mindenkinek,

az kiknek illik, hogy jelen való Jobbágyoknak többekkel együtt
valakiknek tetszik, említett Puszta Helysigemet szabadon megszállani

és felépíteni egész határának mindennémû jövedelmével,
haszon vételivel engettem.”

/Báró Beleznay János, 1722/ 

Megszállani és felépíteni
a pusztává lett országrészt – e cél volt
a labanccá lett báró mozgatója, 
midõn egünkrõl eltûnt már a félhold,
kuruc, labanc vesztes volt egyaránt
a nemrég még ozmán tarolta honban,
hol csak szelek futkostak fel s alá
fáktól, falaktól nem háborgatottan.
És jöttek Ürménybõl szántóvetõk
perzselt ugarba életet lehelni,
s hintették szorgalmuk gyöngyét a földbe,
melybõl e mag reményt csírázva kelt ki,
családok jöttek Nyitra vármegyébõl
megölt s elhurcolt jobbágyok helyére,
s nem bánta a rátarti Magyarország,
hogy számos hû fiának szláv a vére.
Így lett a tájék termõ és virágzó,
Tápió, Gerje vértõl már nem áradt,
friss szellõ érkezett a Strázsahegyrõl
köszönteni kizöldült Dolinákat,
és lettek tisztes tótocskák magyarrá
e környéket szépítve, népesítve,
s váltak méltóvá arra, hogy a csüggedt
százezreket példájuk lelkesítse,
a jövendõt szolgálja ezután is
szülõfalum, mely mától kezdve város!

Ha megérhette volna ezt, kuruccá
változna vissza Beleznay János.

2005. szeptember 18. 
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„Fáradozzatok a város békességén.”
(Jeremiás 29,7.)

Kedves Pilisi Gyülekezet, Tisztelt
Vendégeink!  

Üzenetet hoztam. Igaz, hogy ez az
üzenet több mint 2500 évvel ezelõtt
hangzott el Izrael nagyon keserves
helyzetében, a 70 esztendõs babiloni
fogságában, honvágy égetõ fáj-
dalmában és gyûlölt helyen. Ekkor
hangzott az az idézett üzenet meglepõ
módon a népet realitásra intve. 

Mi ma más helyzetben vagyunk. Az
üzenet ma is aktuális, de mi
szabadon élünk saját otthonainkban,
szülõföldünkön, a magunk városában,
2005. szeptember 18-án, ezen a
jelentõs napon. Az istentisztelet elõtt
a „Séta a városért” címû program-
pontot töltöttétek be. Folytassuk ezt a
„sétát” gondolatban, járjuk körül az
üzenet három szavát.

1. A „város” legyen az elsõ
„megállóhelyünk”. Ez a szó a mai
helyzetünkre emlékeztet. Az Árpád
kori település a Szentlélek templomá-
val, a tatárjárás után 1326-ban
újjáépített község, a török után
pusztává lett hely 1722-es
újratelepítése után, és az 1805-ben
elnyert „mezõvárosi” cím után – amit
elveszítettünk – ma Pilis várossá lesz.
A nagyközségbõl kisváros leszünk, let-
tünk. Kicsit fáj a szívem, mert eddig
mindig úgy beszéltünk magunkról,
mint az egyik legnagyobb falusi

gyülekezetrõl. De a lényeg: mostantól
város leszünk. Csak egyre kérlek Ben-
neteket: ha várossá leszünk, el ne
idegenedjünk sem egymástól, sem
Istentõl. Ez bizony minden város erõs
kísértése. De mi maradjunk ebbõl a
szempontból „falusi, családias”
közösség, ahol mindenki ismeri, sõt
szereti és segíti egymást. Amikor mi
idekerültünk, és érdeklõdtünk valaki
felõl, az utcaneveket nem tudtátok
mindig, de ha a családnevét mondtuk,
azonnal ismertétek és útbaigazítást
adtatok. Õrizzük a múltunkat, tartsuk
magunkat a régi tradíciókhoz, marad-
junk együtt! Kérlek, erre vigyázzatok,
„városi polgárok”!

2. A „békesség” legyen a második
szó, ahol megállunk kissé. Ez a szó a
célt mutatja, amiért küzdenünk kell!
Csodálatos tar talmú, sokszínû és
gazdag jelentésû a szó. Hadd idézzem
héberül is, mert ismerõs: „sálom”.
Jelenti elsõsorban a „jólétet”, erõsö-
dést, gazdagodást. Ehhez bizony
építkezés lesz szükséges, ahogy mon-
dani szoktuk, az infrastruktúra erõsí-
tése. Kemény munka áll elõttetek.
Mert valljuk be, a szívünkben az öröm
mellett gond és aggodalom is van:
hogyan fogjuk városként a helyünket
megállni? S ezzel kapcsolatban hang-
súlyoznom kell: a város jólétén kel-
lene igyekeznünk, nem a magunkén!
Nálunk sajnos fordítva szokott történ-
ni, de ez nem vezet igazán jólétre.

Aztán jelenti ez a szó a
békességet is. Amikor a világ tele van
feszültséggel, nem kell részleteznem,
amikor hazánk is majdnem szakadás-
ban él és szinte az ellenségeskedés
uralkodik, Pilis legyen és lenne a
„béke szigete”. Ez pedig azt jelen-
tené, hogy ne a magunk, ne is egy-
szerûen a pártérdekekre gondoljunk,
hanem a városunk, közösségünk jólé-
tére, békességére. S jelenti ez a szó
Isten békességét is. Az a mély belsõ
békességet, amit senki nem tud
megadni, csak Isten. Azt a békes-
séget, amelynek örök forrása Isten
szeretete, amelynek „jele” a kereszt!
Jézus ezért jött és ezért vállalt min-
dent, hogy nekünk békességünk és
üdvösségünk legyen, mert ez is a szó
jelentése. Ne feledjétek, Pilis sem
„örök város”, egyetlen örök város van,

ahol Isten helyet készített mind-
nyájunk számára. Ez a végsõ cél. Errõl
soha ne feledkezzetek meg!  Éljetek,
merítsetek a békesség forrásából,
Isten szeretetébõl, az evangéliumból
most és ezután is! 

3. „Fáradozzatok” az utolsó szava
az üzenetnek. Ez pedig az utat jelöli
meg, ami elõtt álltok. A módot, ahogy
a célt eléritek. S itt szeretnék a kije-
lölt ige környezetére is rámutatni.
Hogyan fáradozzatok? „Építkezzetek”
- olvassuk. Igen, valljuk meg, ha körül-
nézünk, még elég falusias a váro-
sunk, van feladat bõven. Építeni
utakat, házakat, egyszerûen: dolgozni
a városért! De nemcsak külsõ, hanem
belsõ építkezés is létezik! Aztán van
egy ilyen meglepõ szó: „Házasodja-
tok”. Mondhatnánk: ez természetes.
De itt nemcsak errõl van szó, és nem-
csak a létszám emelésének felada-
tán. Hanem arról: éljetek szép családi
életet. Nemzedékek, éljetek egymás
mellett, egymást segítve. A család
legyen a város legkisebb és legerõ-
sebb sejtje, mert ha nem így van,
széthullik a város is! És van itt még
egy figyelmezetés: „imádkozzatok”.
Igen, ha talán furcsa is, de a város
fejlõdéséhez ez is hozzátartozik. A
régi mondást ismeritek: „ora et labo-
ra”, vagyis imádkozzatok és dolgozza-
tok. Legyen szabad megint latinul
mondani, legyen a város egyszerre
„oratorium” (imaház!) és „laboratori-
um” (munkahely!). A kettõt nem
szabad egymással szembeállítani,
egymás ellen a másikat kijátszani!
Legyenek a gyülekezeteink olyan
imádságos helyek, amelyek erõsöd-
nek és vonzanak mindenkit, mint ma
itt a templomban!  A napokban olvas-
tam: „az egyház a vidék lelke”. Sze-
rintem a „város lelke” is, és azzá kell
legyen a szó legnemesebb értelmé-
ben. Ehhez nyugodjék áldás a város
templomain és imaházain, a gyüleke-
zeteken. Ti pedig ne kerüljétek,
hanem keressétek õket!

Így szeretném ezen a szép ünnepi
napon „mottóként”, feladatként, de
legfõképpen Isten áldásaként itt hagy-
ni, hogy az üzenetet halljátok és
éljétek: „Fáradozzatok a város jólétén,
békességén és üdvösségén”. Ámen.

Keveházi László
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A  V Á R O S É R T !
A jövõrõl…
Fokozatosan tudatosodik az emberekben, hogy

várossá emelkedtünk, jogi értelemben 2005. július else-
jétõl, ám morális szempontból még hosszú az út…

A város lakói elvárják, hogy olyan bizalmi légkörben,
összefogással épüljön a település, mint ahogyan 2005.
szeptember 18-án hitünk szerint a templomban a
felekezetek részérõl, majd pedig a város kulcsának
átadásakor valóban városi, európai színvonalon
kezdõdött.

A jövõnk a jelenbõl eredõen az egymás iránti bizalom-
ból táplálkozhat. A feladatunk, ha bárki ebbõl a bizalom-
ból „lecsíp”, vagy „elvesz”, mi újra és megint újraépítjük
nemesebb építõkövekbõl. A bizalom legyen olyan, mint a
szobor, ércnél maradandóbb, amelyet nem dönthet le
sem dühös északi szél, sem pedig hosszú évek sora.
Hazánk városainak, településeinek lélekszáma évrõl évre
csökken. Nálunk ezzel ellentétben nõ. A most elfogadott
Városrendezési Terv felmérései, elemzései szerint ez a
tendencia továbbra is várhatóan folytatódik. Alapvetõ,
hogy ennek eredményeként intézményrendszerünket
szétfeszíti a megnövekedett lakossági létszám. A koráb-
bi méretek, szolgáltatások már kevésbé tarthatók.
Újragondoljuk az úthálózat építésének, felújításának
jelenlegi gyakorlatát. A mintegy 45 km hosszúságú földút-
hálózat szilárd burkolattal való kiépítése, járdák,
kerékpárutak, egyéb úttartozékok létrehozása sok mil-
liárd forintot igényel. Nem is beszélve a meglévõ
úthálózat aszfaltburkolatának felújításáról, minõségének
érdemi megváltoztatásáról, vagy a várost elkerülõ útrend-
szer lélegzetelállítóan fontos kiépítésérõl, amely a
nagytömegû tranzitforgalmat vezeti el, ugyanis útjaink
romlásának az elkerülõ útrendszer hiánya a legfõbb oka!
A fentiekre külön programot dolgozunk ki. A legfontosabb
beruházások sorába tartozik az EU-s és nemzeti forrá-
sokból épülõ M4-es autópálya, a pilisi vasúti pályasza-
kasz és a vasútállomás felújítása. Az elõvárosi forgalmi
igényeket kielégítõ korszerû feltételek megteremtése
2006-tól indul. A város lakói elvárják, hogy városi szín-
vonalú szolgáltatások jöjjenek létre, amelyet a 4. sz. fõút
melletti Bazsam területén felépülõ alternatív
városközpont biztosít majd. Az új, 26 tantermes korszerû
iskola építésével a minõségi általános, szakmai, nyelvi,
számítástechnikai jártasságok, készségek kialakítását
teremtjük meg. Tervezési szakaszban van az óvodák,
valamint a rendelõintézet felújítása. Gõzerõvel folyik a
város belterületén a teljes vízhálózat kiépítésének
elõkészítése.

Nemzetközi kapcsolatainkról
A humán infrastruktúra szerves része a más orszá-

gok, nemzetek városaival történõ szorosabb együttmû-
ködés kialakítása. Piazza al Serchióval iskolai, mûvészeti
együttmûködést kezdeményeztünk. A szlová-kiai Vág folyó
mentén található Gúta városával ápolt kapcsolatunk
szlovák gyökereink, hagyományaink megõrzésében segít.

A szintén szlovákiai Tardoskeddel mintegy tíz éves múltra
visszatekintõ sportkapcsolatunk él.

Az erdélyi Vajdakamarás településsel a második
világháborúban kialakult, régóta alvó kapcsolatunkat
támasztottuk fel „téli álmából”. A finnországi Kontiolahti-
val az evangélikus egyház közremûködésével léptünk
elõre, amikor a várossá avatáson megtisztelt bennünket
a település illetékes képviselõasszonya. Ismételten –
korábban más módon – kifejtettük, kifejeztük
testvérvárosi jellegû kapcsolat építésének szándékát.
Nemzetközi kapcsolatainkra pályázati érdekeink alapján
is szükség van, amely mind a turizmusban, mind az
oktatásban EU-s források elérését teszik lehetõvé, más-
felõl életünk íze, színe-java, amely olyan, mint a tavaszi
zápor, mely fûszere a földnek.

A Duna TV filmjérõl
A városi ünnepségek körébe az ország több televíziós

csatornája kapcsolódott be, készített interjúkat, más-
más jellegû felvételeket. A Duna TV dokumentumfilmes
stábja egy alaposabb képet, színesebb repertoárt mutat
be készülõ filmjében városunk múltjáról, jelenérõl,
valamint jövõjét is érzékelteti. A filmvetítés idõpontjáról
elõzetesen tájékoztatást adunk.

Amikor tõlem az Életmód-szigeten az egyik hölgy azt
kérdezte: „Polgármesterünk, mondja meg nekem,
hogyan lett a nagyközségbõl kisváros”?! Akkor azt gon-
dolom, a nagyközség a múlt, a kisváros a jövõ, mindket-
tõ a lelkünkben él, építjük legjobb képességeink szerint.
A kisváros még inkább befogad, kedves, élhetõbb és
nekünk való.

A kisváros most születik, aki érzi titkát, gondjait,
annak komoly feladata, tennivalója van. Különösen
akkor, ha ezekkel azonosul. Együtt különb, érdemesebb
küzdeni érte.

Az összefogás egyik emlékezetes példájaként
szeptember 16-án a délutáni órákban a Gerje-menti
Kistérségi Társulás – Pilis, Albertirsa, Ceglédbercel, Nyár-
egyháza, Dánszentmiklós és Mikebuda – polgármesterei
a várossá avatás emlékére a Szabadság téren az össze-
fogás jeleként hat kis facsemetét ültettek. Ezek
elõterében Pilis kiváltságokkal rendelkezõ mezõvárosi
címének 200. éves évfordulójára 2005. október 23-án
délután 14 órakor a Szabadság téren egy „Városkapu”
emlékmû felavatására kerül sor, amelyre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk.

Újra köszönetet mondok mindazoknak, akik odaadóan
segítették munkánkat a várossá avatás kapcsán. Nagy
szeretettel gondolok a megszámlálhatatlanul sok gratu-
lálóra és azokra, akik biztatóan fordultak az önkor-
mányzathoz. Tisztelettel állok mindazok elõtt, akik
határon innen és határon túlról ellátogattak hozzánk,
segítették munkánkat, öregbítették hírnevünket.

Csikós János polgármester
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Vá r o s i  N a p o k
2005. szeptember 16–17–18.

Város született vígasságok és
ünnepélyes pillanatok közepette. A
körülbelül 2000-3000 résztvevõ
bizonyította, hogy érdekelte az
embereket településünk életének
történelmi fordulópontja. Sokan sokat
tettek azért, hogy ez méltó módon
legyen megünnepelve. A három nap
féléves elõkészítõ munka eredménye.
Megszámlálhatatlanul sok telefon,
megbeszélés, egyeztetés, tárgyalás
elõzte meg. Költséget, idõt, energiát
nem kímélve dolgozott a szervezõ-
csapat. Tette mindezt minimális
tapasztalat birtokában, hiányos tech-
nikai feltételek mellett. Az elõfordult
szervezési hiányosságokért elnézést
kérek, a szervezõi munkámban elõfor-
dult hibákért vállalom a felelõsséget,
de sajnos néhány embertársunk
felelõtlen magatar tása is okozott
kellemetlen perceket. Mindent
összevetve azért remélem, a szép pil-
lanatok maradnak meg emlékeinkben.
Úgy érzem, az alapgondolatok
reményeinken felül valósultak meg.
Arra gondolok, milyen bensõséges,
meghitt volt az ünnepi testületi ülés,
ahová azokat hívtuk meg, akik a legtöb-
bet tették közösségünkért. Az emlék-
szalag-tûzés meghitt pillanatai egymás
jobb megismerését is lehetõvé tették.
(Sokat kell még tanulnunk egymásról.)
Ugyanezt a célt szolgálta a szombati
piactéri fesztivál is, ahol bemutatkoztak
intézményeink, civil szervezeteink.  Lát-
tam polgárõreink örömét, amikor átvet-
ték dr. Túrós Andrástól, a Polgárõrség
Országos Parancsnokától szolgálati
gépkocsijukat. Láttam Pintér Tibor és
fiatal csapatának személyes sikerét.
Megkóstoltam a fõzõfesztivál ínycsik-
landozó étkeit, amelyet civil

szervezeteink és lelkes családok
készítettek. Átéltem a délutáni
nagyszínpadi mûsor résztvevõinek
lelkesedését. Jó volt a gyermekprog-
ramokon hallani a gyermekzsivajt.

Öröm számomra, hogy a zenés
ébresztõ nagy nehezen összeverbuvált
zenekara együtt akar maradni és városi
zenekar néven rendezvényeinket szí-
nesíti majd. Jó érzés volt tudni, hogy
erdélyi és finn barátaink mennyire jól
érezték magukat. Örültem egy lelkes
civil kezdeményezésnek, amely életre
hívta az Életmód-szigetet. Nagy szük-
ségünk van rá, hogy életminõségünket
átgondoljuk. Ilyen még nem volt Pilisen!
Az alapötlet és a kivitelezés Simó
Gáborné (Csilla) szervezõi tehetségét
dicséri. Csak gratulálni tudok hozzá.
Köszönet a mintegy 70 fõnyi véradó-
nak, akik felismerték elhatározásuk
fontosságát. (A Magyar Vöröskereszt
illetékesei nem akartak hinni fülüknek,

hogy létezik ilyen civil kezdeményezés!)
Köszönet ér te! Elismerés a nap
folyamán zajló jobbnál jobb prog-
ramokért is! A programok sokaságában
a megérdemeltnél kevesebb figyelem
jutott a Pilis–Pécel bajnoki rangadóra,
amely a hazai csapat 1:0 gyõzelmét
eredményezte.

A vasárnapi Pilisi Öregfiúk-FTC Öreg-
fiúk exkluzív barátságos mérkõzés a
pilisi Juhász, Erõs, Turu, Povázsan,
Hrobár, Kollár, Kiss dr., Baranyi,
Gáspár, Lugosi, Gengeliczki, Gajdos,
Sedró, Varényi, Kokavecz, Csikós,
Lengyel, Miklósdi, Lendér, Opavszki,
Tóth, Rizmayer, Csetneki, Haluszka,
Gyebnár, Polgár, Hegedûs, Tóth,
Fekete, Merényi, Kochan és Maczkó
alkotta csapatának 3:2 gyõzelmével
ért véget. A Fradi csapata Géczi,
Novák, Mucha, Takács, Szõke,
Pogány, Németh, Sipos, Laczó, Rakon-
czai, Nagy, Brihovácz, Juhász, Tep-
szics, Rab, Fenyvesi összeállításban
játszott. Szponzorai segítségével kitett

magáért a több évtizedes sport múltat
magáénak tudható Pilisi Labdarúgó
Klub. Köszönet érte. Hajrá Pilis!

A „Séta a városért”, az ökumenikus
istentiszteletet, a városavató ünnep-
ség, a Tabányi-koncert, a tûzijáték sok-
sok résztvevõjének elismerése, gratulá-
ciója, a vendégkönyvek beírásai azt
mondatják velem, érdemes volt ennyit
dolgozni.

Arra kérem a kedves olvasót, a
város vezetõit, hogy a Városi Napok
költségeit tekintse befektetésnek,
amely a jövõben kamatozik majd.

Köszönet legfõbb szervezõ társam-
nak, Pintér Erzsébetnek, az Oktatási,
Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnökének, hogy éjszakákba nyúlóan
velem tervezett, szervezett. Köszönet a
város és az egyházak vezetõinek, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, a Gerje-
Forrás Kht. vezetõjének és dolgozói-
nak, Opavszki Pálnak és csapatának, a
Polgárõrségnek áldozatos, önzetlen
munkájáér t. Köszönöm minden
résztvevõnek, szervezõnek lelkes
munkáját, a szponzorok felajánlásait,
mert csak összefogással valósulhatott
meg ez az esemény.

Éljen Pilis város! Büszke vagyok rá,
hogy tevékeny részese lehettem!

Nagyné Lehoczki Katalin 
fõszervezõ



Pilis Város Önkormányzatának Jegyzõje tájékoztatom a
tisztelt lakosságot, 2005. november 01. napjától hatályba
lép a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban KET: A közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól). Ez a jogszabály az 1957. óta hatályban lévõ
és azóta eredményesen alkalmazott Államigazgatási
eljárás általános szabályairól szóló törvényt (1957. évi IV.
tv.) váltja fel.

A Kormány e tárgykörben elrendelte a lakosság
széleskörû tájékoztatását. Ezen kiadványban
témakörönként elõjelezve, a legfontosabb, ügyfeleket érintõ
módosulásokat emelem ki.

A legelsõ változás már az új jogszabály elsõ fejezetében
tetten érhetõ. Ez a fejezet az Alapelvek és alapvetõ ren-
delkezések címet kapta. Az alapelvek a következõk:

• a jogszerû eljárás elve, az együttmûködés elve (1.§.)

• a törvény elõtti egyenlõség, a diszkrimináció tilalma,
az egyenlõ bánásmód követelménye (2.§.)

• a hivatalbóli eljárás elve (3.§.)

• az ügyféljogok: a tisztességes ügyintézéshez való jog,
az anyanyelv használatának joga, a jogorvoslathoz
való jog, a tájékoztatáshoz való jog, az irat-betekintési
jog, a kártérítéshez való jog (4-5.§.)

• az ügyfélkötelezettségek: a jóhiszemû eljárás
kötelezettsége (6.§.)

• a költségtakarékos eljárás elve (7.§.)

• az e-ügyintézés ösztönzése (8.§.) 

Megállapítható, hogy az eljárási alapelvek többségükben
a hatósággal szemben támasztott követelmények. Valamely
alapelv megsértése egyértelmû törvénysértés.

„4.§. (2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerû
eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai
szerint megtéríti.”

Nyelvhasználat 

Nagyon fontos új szabályozási elem a közigazgatási
eljárásokban, a nyelvhasználat kérdése. (9.§., 10.§., 11.§.)

A nyelvhasználat kulcselemei:

A közigazgatási eljárás hivatalos nyelve a magyar.

Az elismert nemzeti és etnikai kisebbségek (Ma-
gyarországon tizenhárom ilyen kisebbség létezik)
nyelvhasználati joga mind szóban, mind írásban biztosított.

A nem magyar állampolgárságú személy és a magyar
nyelvet nem ismerõ személy is jogosult kérelmének az
anyanyelvén, vagy valamely közvetítõ nyelven tör ténõ
benyújtására, ez esetben azonban õt terhelik az ezzel kap-
csolatos fordítási és tolmácsolási költségek.

Az ügyfelet a hivatalból indított azonnali intézkedést
igénylõ eljárásokban, illetõleg a természetes személy
ügyfelet az azonnali jogvédelem iránti kérelmére induló
eljárásokban nem érheti joghátrány a magyar nyelv
ismeretének hiánya miatt.

Fentiek alapján minden közigazgatási hivatalnak
megfelelõ tolmácsszolgálatot kell szerveznie.

Az elsõ fokú eljárás 

Fontos változás az elsõ fokú eljárás megindításánál:

a.) a kérelemre induló eljárásnál az ismert ellenérdekû,
és az érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétõl,

b.) a hivatalból induló eljárásnál az ismert ügyfelet az
eljárás megindításától

számított 5 napon belül értesíteni kell az eljárás
megindításáról.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ügy tárgyát, az ikta-
tási számot, az eljárás megindításának pontos napját és az
adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõt, az ügyintézõ
nevét és hivatali elérhetõségét, az iratokba való bete-kintés
és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást.

Az értesítés akkor mellõzhetõ:

• ha ezzel a hatóság veszélyeztetné az eljárás ered-
ményességét,

• ha az eljárás egyszerû megítélésû és ezért a tényállás
elõzetes tisztázása nem szükséges,

• ha az ellenõrzésre feljogosított hatóság az adott tárgy-
ban folyamatosan lát el az érintettnél ellenõrzési
feladatot,

• az értesítést honvédelmi, nemzetbiztonsági, vagy
közbiztonsági okból jogszabály kizárja.

Új elem, hogy a KET összefoglalja mindazokat az
eseteket, amelyekben a közigazgatási hatóságnak érdemi
vizsgálat nélkül, végzéssel el kell utasítania a beérkezett
kérelmet 30.§. (pl. az eljárásra a magyar hatóságnak nin-
csen joghatósága, a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra
irányul, stb.).

Ugyancsak új szabályozás, hogy a KET összegzi azokat
az esetköröket, amelyeknél a közigazgatási hatóságnak
végzéssel meg kell szüntetnie az eljárást, illetõleg amely
esetben megszüntetheti az eljárást. Az eljárást megszüntetõ
végzés fellebbezéssel megtámadható. 31.§.

Az ügyintézési határidõ alapvetõen nem változik. Az
általános ügyintézési határidõ továbbra is 30 nap. Újdon-
ság: a soronkívüliség. Kötelezõ a soronkívüliség akkor,

• ha az ügyfél kiskorú természetes személy,

• az életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet
elhárítása ezt indokolja,

• az a közbiztonság érdekében egyébként szükséges.

A hatósági eljárás folyamán az ügyfélnek joga van ahhoz,
hogy az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot
tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a
felhívásra nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló
adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

A kérelemre indult eljárásokban – ha ez a tényállás
tisztázásához szükséges – a hatóság az ügyfelet nyi-
latkozattételre hívhatja fel, felhívásában köteles közölni a
nyilatkozattétel elmaradásának jogkövetkezményeit.

A hivatalból indított eljárásokban – feltéve, hogy ezt
törvény vagy kormányrendelet kötelezõvé teszi – a hatóság
erre irányuló felhívására az ügyfél köteles az érdemi dön-

Tájékoztató közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
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téshez szükséges adatok közlésére. Az ügyféltõl azonban
nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely jogsza-
bállyal rendszeresített nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Ebben az esetben az ügyfél kérelembe foglalva írásban
kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az az ügyfél megbízásából
eljárva szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó iga-
zolást. Az esetleges illeték, vagy igazolási szolgáltatási díj
megfizetése azonban az ügyfelet fogja terhelni.

A hatósági eljárás akadályozásának következményei
cím alatt a KET alaposan megreformálja az eljárási bírság
jogintézményét, ezen belül az alábbiak kiemelése fontos.

Új bírsághatárok kerültek rögzítésre: természetes
személy esetén a bírság kiszabása 5000 forinttól 500.000
forintig, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezet esetében 5000 forinttól 1.000.000 Ft-ig
terjedhet.

Speciális bírságösszeg vonatkozhat (VIII. fejezet) a
végrehajtási eljárásban kirovandó eljárási bírságra, ha a
meghatározott cselekmény elvégzéséhez szükséges költ-
ségek egy százaléka nagyobb, mint az iméntiekben említett
felsõ bírsághatárok. Ez esetben ugyanis a kiszabható
eljárási bírság felsõ határa a teljesítési költség egy száza-
lékának megfelelõ összeg.

A törvény meghatározza a konkrét bírság kiszabására
irányadó szempontokat (jogellenes magatartás súlya, fel-
róhatóság mértéke, az érintett személy vagyoni helyzete és
jövedelmi viszonyai, továbbá az esetleges elõzõ bírságolá-
sok száma és mértéke).

Az eljárási bírság kiszabásán túl lehetõség van az akadá-
lyozással összefüggõ eljárási többletköltségek viselésére
való kötelezésre is.

Hatósági közvetítõ

Új jogintézmény a hatósági közvetítõ személye, akit a
közigazgatási hatóság a nagyszámú ügyfelet érintõ eljárás-
ban vehet igénybe, feltéve, hogy ezt jogszabály kötelezõvé
teszi.

A hatósági közvetítõ jogállása:

• gondoskodjék arról, hogy az érintettek hiteles, szak-
szerû és közérdekû tájékoztatást kapjanak az eljárás
céljáról, annak megvalósulásáról,

• tájékoztassa az ügyfeleket az ügyben irányadó jog-
szabályok rendelkezéseirõl,

• közvetítsen a hatóság és az ügyfelek, illetve az
ellenérdekû ügyfelek között annak érdekében, hogy az
eljárás céljának eléréséhez kölcsönösen elfogadható
megoldási módot találjanak,

• összegyûjtse és rendszerezett formában a hatóság
rendelkezésére bocsássa az ügyfelektõl beérkezett,
az eljárás tárgyára vonatkozó észrevételeket.

A részletes szabályokat kormányrendelet rögzíti majd.

Közmeghallgatás

Új elemként jelentkezik a törvényben a közmeghallgatás.
Közmeghallgatást a hatóság akkor tart, ha ezt jogszabály
elõírja, vagy ha ezt a hatóság a nyilvánosság véleményének
megismerése céljából szükségesnek látja. A közmeghall-
gatás célja, hogy olyan ügyekben, amelynek engedélyezése
jelentõs számú személyt érint, az érintettek megfelelõ
tájékoztatást kapjanak errõl, a várható hatásokról és egy-
ben véleményt mondjanak, javaslatot tegyenek a szük-
ségesnek ítélt intézkedésekre.

Iratbetekintés

A KET részletesebben szabályozza az eljárás irataiba
való betekintési jogosultságot, a jogosultak személyi körét,
a betekintés feltételeit, az iratbetekintés kizárásával vagy
korlátozásával kapcsolatos jogorvoslatot. (68.§., 69.§.)

A KET jelentõs számú hatósági határozatot
közérdekûnek mond ki, ezek vonatkozásában bárki jogosult
az iratbetekintésre. E körbe tartoznak azok a döntések,
amelyek közérdekû keresettel megtámadhatóak, vagy
törvény rendelkezései szerint hozzáférhetõnek minõsülnek,
továbbá amelyeket a hatóság

• az állami, vagy önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot
ellátó szerv, vagy személy ügyfélnek e tevékenységé-
vel kapcsolatban hozott.

• A hatóság az adott tevékenységgel összefüggésben a
hatásterületén elõ lakosság jelentõs részét érintõ
ügyben hozott.

• A fogyasztók, illetve a munkavállalók munkavédelmi,
munkabiztonsági jogait közvetlenül érintõ ügyben
hozott.

• Korlátozottan rendelkezésre álló természeti erõforrá-
sok elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott.

• Olyan ügyekben hozott, amelyekben az ügyfél számára
kizárólagos, vagy különleges jogot biztosított.

Bizonyítási eljárás

Nagyon fontos új szabály, ha a közigazgatási hatóság az
eljárás megindításakor az adott ügyben az ügyfél értesítését
mellõzte, ugyanakkor bizonyítási eljárást folytatott le,
határozatának meghozatala elõtt az ügyféllel ismertetnie
kell a bizonyítékokat. Az ügyfél számára lehetõséget kell
adni az észrevételek megtételére, a nyilatkozattételre,
illetve a további bizonyítás indítványozására. Ennek
érdekében a hatóság a bizonyítási eljárás befejezésétõl
számított 5 napon belül köteles az ügyfelet értesíteni,
akinek további 5 nap áll rendelkezésére az említett jogainak
gyakorlására.

Döntések

A KET egyik fontos újítása a hatóság döntéseinek ket-
tõssége:

az ügy érdemében hozott döntés = hatósági határozat

az egyéb eljárási kérdésekben hozott döntés = hatósági
végzés.

Hatósági szerzõdés

Új jogintézmény a hatósági szerzõdés. Ha az adott ügy-
fajtára irányadó jogszabály lehetõvé teszi, a hatósági
határozatot kiváltva, a közigazgatási hatóság és az ügyfél
között létrejövõ megállapodást jelenti. A KET részletesen
megállapítja a hatósági szerzõdés megkötésének feltételeit,
a szerzõdés formai és tartalmi vonatkozásait, a módosítás
szabályait és a szerzõdésszegésre irányadó szabályokat.

Hatósági szerzõdés megkötésére kerülhet sor pl. akkor,
ha a rendezési terv szerint egy adott telek nem építhetõ be
a kívánt módon, mert hiányzik a megfelelõ csatorna. Az
ügyfél hatósági szerzõdésben kötelezettséget vállalhat a
csatorna megépítésére és a hatóság ennek eredményeként,
kiadhatja az építési engedélyt.

A hatósági nyilvántartásokkal összefüggésben a KET új
elemként szól a hivatalból történõ hibajavítási kötelezett-
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ségrõl, az ehhez fûzõdõ értesítési kötelezettségrõl, az ügyfél
másolathoz, illetve kivonathoz való jogáról.

A hatósági ellenõrzés teljesen átdolgozásra került a
törvényben. (VI. fejezet)

Hatósági ellenõrzés alatt a jogszabályok betartásának, a
jogerõs, vagy a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végre-
hajtható határozatok teljesítésének ellenõrzését értjük.

A hatósági ellenõrzés középpontjában a helyszíni
ellenõrzés található.

Az új törvényben önálló paragrafusok szabályozzák a
helyszíni ellenõrzésrõl való ér tesítési kötelezettséget,
ennek megvalósulási formáit, valamint az értesítés mel-
lõzésének (mellõzhetõségének) esetköreit.

Az ellenõrzést végzõ személyt a helyszíni ellenõrzés
során - az adott ellenõrzési szituáció körülményeitõl, sajá-
tosságaitól függõen - a következõ ellenõrzési részjogosult-
ságok illetik meg:

• belépési jogosultság az ellenõrzés lefolytatásához
szükséges területre, építménybe és egyéb létesít-
ménybe,

• iratbetekintési jog (pl. üzleti könyv, üzleti nyilvántartás,
szerzõdések, számlák, bizonylatok, mûszaki doku-
mentumok, elektronikus dokumentumok)

• valamely tárgy vagy munkafolyamat megvizsgálásának
joga,

• felvilágosítás kérés joga,

• az ügyfél nyilatkozattételre való felhívása,

• kép- és hangfelvétel készítésének joga a helyszínrõl, a
megszemlélt tárgyakról, illetõleg folyamatokról,

• mintavételi (ellen-mintavételi) jog

• lefoglalási jog (tényállás tisztázását segítõ iratok, tár-
gyi bizonyítékok)

• egyéb bizonyítás lefolytatásának joga (pl.: hatósági
élelmiszer-ellenõrzés területén az élelmiszer-elõál-
lítással kapcsolatban levõ természetes személyek
személyi higiénéjének ellenõrzése).

Amennyiben a hatóság a hatósági ellenõrzés ered-
ményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban,
illetve a hatósági határozatban foglalt elõírásokat
megsértette, a konkrét eset körülményeihez képest:

• Felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre és
határidõ megállapításával, valamint a
jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel fel-
szólítja annak megszüntetésére.

• Hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.

• Megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkezõ
hatóságot, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntetõ,
polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

A jogorvoslati rendszerben a KET kettõ új fajtát nevesít.

Az újrafelvételi eljárás: amelyet az ügyfél – a határozat
meghozatalakor általa még nem ismert, a hatóság által még
el nem bírált és a rá nézve kedvezõbb döntéssel járó –
lényeges új tényekre, adatokra, vagy bizonyítékokra alapoz-
va a jogerõs határozat ellenében (annak megváltoztatását
elérendõ) nyújthat be. Az ügyfél a lényeges tény, adat, vagy
más bizonyítékról való tudomásszerzéstõl számított 15
napon belül nyújthatja be. A jogszabály ezen jogorvoslati
fajta benyújtásának tilalmi körét is meghatározza.

A másik a méltányossági eljárás. Ezt az ügyfél olyan
hatósági határozat ellen kezdeményezheti, amelynek végre-
hajtása számára a határozat meghozatala után
bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz és
a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható.
A méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat
ellenében nincsen helye jogorvoslatnak.

A törvény IX. fejezete szabályozza az eljárási költ-
ségeket. Az eljárási költségek két csoportba oszlanak:

– eljárási illeték, valamint igazgatási szolgáltatási díj

– ezeken kívül esõ többi költség (az ún. egyéb eljárási
költségek).

A hivatalból indított eljárások során sem illetékfizetési,
sem igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. Ezen díj-
fizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha az ügyfél kérelmére
indul az illetékköteles eljárás.

Más a helyzet az egyéb eljárási költségekkel – ezek az –
akár kérelemre, akár hivatalból indított eljárások folyamán –
eshetõlegesen, többnyire elõre nem látottan merülnek fel.
Egyéb eljárási költség pl. az ügyfél költségei, a
nyelvhasználati költségek, az irat-betekintési költségek,
képviselõ költségei, hatósági közvetítõ költségei, tanú,
szakértõ költségei, fordítási költségek, levelezési költ-
ségek, végrehajtás költségei, rendõrségi költségek, utazási
költségek, stb.

Az egyéb eljárási költségek megelõlegezésének, illetõleg
viselésének szabályait a törvény külön szabályozza egyfelõl
a kérelemre, másfelõl a hivatalból indított eljárásokban.

Kérelemre indított eljárásban fõszabályként az ügyfél
viseli ezeket. Kivétel pl.: a bizonyítási eszközök igény-
bevételével kapcsolatos költségeket, az igénybevételt
indítványozó – tehát vagy az ügyfél, vagy a hatóság –
elõlegezi meg. A költségek végsõ viselése pedig attól függ,
hogy az eljárást lezáró határozat az indítványozott
bizonyítási eszközön alapul-e. Azaz, ha a hatósági határozat
a közigazgatási hatóság által indítványozott bizonyítási
eszközön alapul, a költségek viselésére az ügyfelet kell
kötelezni. Ellenkezõ esetben a sikertelen bizonyítási eszköz
igénybevételével kapcsolatos költségek a hatóságot terhe-
lik. Hasonlóképpen az ügyfél által indítványozott bizonyítási
eszköz sikerességétõl, illetve sikertelenségétõl függ, hogy a
megelõlegezett költségeket az ügyfél át tudja-e a közigaz-
gatási hatóságra hárítani, vagy sem.

Hivatalból indított eljárásokban az egyéb eljárási költ-
ségek megelõlegezése a hatóságot terheli. E döntések
végsõ teherviselése attól függ, milyen döntéssel zárul az
eljárás. Ha az eljárást lezáró hatósági határozat az ügyfél
részére kötelezettséget állapít meg, a költségek viselésére
az ügyfelet kell kötelezni. Ha az eljárást lezáró határozat az
ügyfélre nézve nem állapít meg kötelezettséget, az egyéb
eljárási költségeket a hatóság viseli.

A végrehajtási költségek körében azt a személyt kell a
költségek viselésére kötelezni, akinek a magatartása vagy
mulasztása a végrehajtás elrendelésére és
foganatosítására okot szolgáltatott.

A KET a végrehajtás bevezetõ szabályainak körében új
elveket is megfogalmaz, pl.:

Az állami kényszernek elsõdlegesen a kötelezett sze-
mély vagyoni jogaira kell irányulnia. A közigazgatási végre-
hajtásban a kötelezett személyes szabadságának korlá-
tozása kivételes és másodlagos, sohasem az eljárás végsõ
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A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL!
Személyre szabott  Lakossági számlacsomagok

INGYENES Bankkártyával!!!

Válassza az Ön számára legkedvezõbb Számlacsomagot és Mi 
elengedjük a Bankkártya Éves díját!!!

• Junior számlacsomag
• Prémium számlacsomag
• Extra számlacsomag

MOST SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ NÉLKÜL! (Az ajánlat 2005. december 31-ig érvényes.)

Bõvebb felvilágosítás érdekében forduljon a területileg illetékes Kirendeltségeinkhez!

Cegléd, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Gomba, Abony, Nyársapát, 
Törtel, Jászkarajenõ, Kocsér, Nagykõrös,  

célja, csupán az eljárás eredményességét biztosító eszköz.
A személy elleni, különösen a fizikai ellenállás leküzdésére
szolgáló kényszercselekmény alkalmazására kizárólag a
rendõrség jogosult.

A végrehajtással kapcsolatos szabályokat akkor kell
alkalmazni, ha a kötelezett személy önként nem teljesíti
mindazon kötelezettségeit, amelyeket

a hatósági döntés reá nézve megállapított,

a hatóság által jóváhagyott egyezségben õ maga vállalt,

a hatósági szerzõdésben vállalt.

A végrehajtásnak változatlanul három fõ alakzata van. Az
adott ügy körülményeitõl függõen: 1. pénzfizetési
kötelezettség végrehajtása, 2. a meghatározott cselekmény
végrehajtása, 3. a meghatározott ingóság kiadása.

Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás címet
viseli a X. fejezet.

A törvény szabályozza az elektronikus ügyintézés
feltételeit, ezen belül az ügyfél hozzáférését az e-ügyin-
tézéshez, megkülönböztetve a fokozott biztonságú elektro-
nikus aláírással rendelkezõ, illetve ilyennel nem rendelkezõ
ügyfeleket és az ügyfélkapu létesítésével összefüggõ szabá-
lyokat.

A törvény nevesíti azokat az eljárási cselekményeket,
amelyek jellemzõen elektronikus formában is elvégezhetõk.
Meghatározza azokat az eseteket ahol, az elektronikus út
nem vehetõ igénybe (pl.: hatósági szerzõdések köre).

A közigazgatási hatóságok körébõl az államigazgatási
szervek (minisztériumok, országos hatáskörû közigazgatási
szervek, dekoncentrált közigazgatási szervek) részére a
fejezet elõírja az elektronikus tájékoztató közzétételének
kötelezettségét, a központi rendszeren és az internetes hon-
lapon keresztül. A többi hatóság (pl.: helyi önkormányzati
szervek) esetében az e-tájékoztató önkéntes.

Fentiekhez kapcsolódóan kormányrendeletek fogják
megállapítani az elektronikus ügyintézés részletes
szabályait, az ezt lehetõvé tevõ és elektronikus hatósági
szolgáltatást nyújtó informatikai rendszerek biztonságát,
együttmûködési képességét.

A Pilisi Polgármesteri Hivatal megvizsgálta annak
lehetõségét, hogy helyben bevezethetõ-e az elektronikus
ügyintézés. Jelenleg azonban az önkormányzat hivatala
olyan szoftverekkel rendelkezik, amelyek ennek kialakítását
nem teszik lehetõvé.

2005. november 01-tõl biztosítani fogjuk az irodavezetõk
e-mail elérhetõségét, és a hivatali formanyomtatványok is
letölthetõk lesznek az internetrõl.

Természetesen, amennyiben a feltételek adottak
lesznek, az e-ügyintézés szolgáltatást is biztosítani fogjuk a
lakosság számára.

Pilis, 2005. október 03.

Kriskó Jánosné jegyzõ
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Megvalósult egy álom...
. . . t u d ó s í t á s  a z  é l e t m ó d  s z i g e t r õ l .

Az álmok valóra válnak! Simó
Gáborné, Csilla álmodott egy
merészet, majd meg is valósította.

Pilis várossá lett. Meg kéne ünne-
pelni, de hogyan? Hogyan tehetünk
valamit úgy emlékezetessé, hogy
közben nem rugaszkodunk el a
hétköznapoktól? Hogyan szerezzünk
örömet az embereknek? Egyáltalán:
hogyan kell hozzáfogni egy nagysza-
bású rendezvény megszervezésé-
hez, amely méltó egy ilyen alka-
lomhoz?

3 dolgot biztosan számba kellett
venni: 1. Mire van szükségük az
embereknek? 2. Kik azok, akiknek a
segítségére lehet számítani? 3.
Honnan lehet pénzt szerezni a meg-
valósításhoz?

Mi érdekli igazán az embereket?
Természetesen az életük. Az
egészségük. A lehetõségeik, a saját
magukra fordított idõ. Elsõsorban a
dolgozó emberek problémáiból kiin-
dulva kristályosodott ki a fõ
irányvonal. Hiszen õk azok, akik a
napi teendõik mellett úgyszólván
soha nem tudnak saját magukkal, az
egészségükkel törõdni. Hiába vannak
megszervezve az ingyenes szûrõvizs-
gálatok, ha nem tudják igénybe
venni.

Tehát: adta magát a feladat, meg
kell szervezni egy egészség-napot
arra az idõpontra, amikor a lehetõ
legtöbb emberhez elér a jó szándék.
Segíteni kell az embereknek, létre

kell hozni valamit, egy kis „szigetet”,
ahol az életmód, az egészség a
fontos. Ahol elmondhatják, hogy
rosszul hallanak, hogy fáj a hátuk,
hogy le kéne fogyni, de hogyan, ahol
megtudhatják, van-e csontritkulá-
suk, kell-e szemüveg, stb. és ahol
segíthet is az, aki akar, hiszen meg
lett szervezve a véradás is!

Elmondhatom, hogy ez nem volt
egyszerû feladat.

Azt is el kell mondanom, hogy
büszkék lehetünk magunkra!
Néhány óra alatt több mint hetven
segítõkész ember jelentkezett, hogy
vérét adja a rászorultaknak. Ez na-
gyon nagy teljesítmény! Külön
köszönet illeti azokat, akik
félelmüket leküzdve elõször jelent-
keztek véradásra.

Nagy sikere volt a nõgyógyászati
sátornak, ahol dr. Koniorczyk Katalin
állta a sarat. Hosszú sor állt vérnyo-
másmérésre várakozva, de népszerû
volt a hallásvizsgálat és a többi szak-

irányú vizsgálat is. A nagy orvosi
sátorban egy kicsit döcögõsen indult
a reggeli kezdés, de végül mindenütt
rendben zajlott minden.

A gyerekek körében nagy tetszést
aratott a rendõrség sátra elõtt ren-
dezett akadályverseny, és örültek a
kiosztott ajándékoknak. A kíváncsiak
betekinthettek a mentõsök munkájá-

ba, sõt, be is ülhettek az ott álló
mentõautóba.

A teakóstoltató sátornál a két
kislány kedvesen kínálta a különféle
ízesítésû fûszeres, gyógynövény- és
gyümölcsteákat. Ismertették azok
hatását, elkészítésük módját, sõt,
emlékeztetõül kedves kis tájékoztató
kártyákat is készítettek. Nem volt
egy percnyi megállásuk sem.

Népszerûek voltak a különféle,
egészséges táplálék-kiegészítõket
bemutató és kínáló sátrak. Volt
mézeskalácsos, biokertész, méhész,
akiktõl sok új ismeretre tehettek
szer t az érdeklõdõk. Horoszkóp-
készítés, ezoteria, fogyókúrás ta-
nácsadás, különféle vegyszermentes
kozmetikumok is képviseltették
magukat az Életmód-szigeten, de
lehet, hogy nem is soroltam fel itt
minden résztvevõt.

Na és a mûsorok! Kezdéstõl késõ
estig tartott a sok látni- és hallani-
való. Úgy érzem, a színvonal miatt

sem kell szégyenkeznünk, mert a
mûsorszámok együtt és külön-külön
is mindenütt megállták volna a
helyüket. Pergõ, változatos elõadást
láthatott, aki megtisztelte jelenlété-
vel a „szigetet”. Felléptek bohócok,
zenekarok, énekesek. Auth Csilla fer-
geteges hangulatot teremtett, jól
„megdolgoztatta” a közönséget. Ki-
csik és nagyok együtt énekelték a
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Szponzorlista
Városi Napok

Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Gajdos Zoltán, Misi
József, Szabó Márton, MEDICO UNO Kft., TRÉLGO Bt.,
Kreatív Stúdió, Óvodai Intézmény kollektívája, Barátság
Nyugdíjas Klub, Barta Tiborné, Malik Mihály, Darázsi Fe-
rencné, Kerepeszkiné Németh Erzsébet, Dudinszky
Géza, Pénzes Róbert, Pintér Erzsébet, Nagyné Lehoczki
Katalin, MSZP Országos Elnöksége, Polgárné Czerjak
Judit, Csikós Élelmiszerbolt, Fiel Virágüzlet, Kovács Fe-
rencné, MSZP Pilisi Szervezete, Maglóczki Pál, Miavecz
Cukrászda, Princz Mihály, Apáti Nyomda Cegléd, MSZP
Napsugár Nõtagozat, Gál Zoltán, Petõfi Vadásztársaság,
Sipitó Pihenõpark, Evangélikus Gyülekezet, Református
Gyülekezet, Katolikus Gyülekezet, Baptista Gyülekezet,
ifj. Kiss Károly, Csikós János, Vasanfer Kft., Pilisi
Motoros Egyesület, Gerje-Party Fúvósegylet, Lichner
Tibor, Reis József, Gerje Horgász Egyesület, Pilisi Hírköz-
lési Egyesület, Csikós Könyvesbolt, Nagy János, Havasi
Sándor, Pilisi Postagalamb Egyesület, Pilisi Postahivatal,
Puskásné Illanicz Dóra, Hrobárné Éva, Mészáros
Károlyné, Németh Istvánné, Tóth Györgyné, Pilisi Lász-
lóné, Miklós Éva, Kati Virágbolt, Opavszki Ferencné,
Povázsan Pál, Szatmári Sándorné, Duchaj Jánosné, Sára
Jánosné, Szemõk Ócsai Csaba, Hami Állateledel,
Kovács Ferencné, Dobozi Jánosné, Földvárszki János,
Mázásné Varga Katalin, Sarokház ABC, Tóthné Domonyi
Ildikó, Gaál Károlyné, KARI Bt., Petõfalvi Jánosné, Bernu-
la Károlyné, Kertészeti Kisáruház, Dánosi úti Zöldség-
Gyümölcsbolt, Huba utcai Vegyeskereskedés, Csorba
Lászlóné, Csetneki és Kulik KKT, Jankovicsné Wéber
Ildikó, Kerepeszki Erzsébet, Borgulya Katalin, Somodi
Józsefné, Haluszka Péterné, Simonné Csikós Andrea,
Oláh Zoltánné, Andorkó Gyõzõné, Rost Jánosné, Király-
mezei Tiborné, Vrabeczné Zackar Gabriella,Vrabecz
Jánosné, Dankáné Miklós Csilla, Zubornyák Jánosné,
Kancsár Zoltánné , Szebellédy Péterné
…és még sokan mások!

Köszönjük a városavató ünnepségért vállalt anyagi
áldozatot és erkölcsi felelõséget!

Pilis Város Önkormányzata 

Ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak,
akik közremûködtek az Életmód-sziget szervezésében,
segítettek és anyagi támogatást nyújtottak vagy felléptek a
programokban!
RICHTER GEDEON Rt., SANOFI-SYNTHELABO, SANOMA
BUDAPEST, LACZKÓ-TEAM Kft., ERDÕSZÖV, MULTIPRINT,
MED-MEDIC Bt. (Pilis-Nyáregyháza Orvosi Ügyelet),
HUMANA, SALUS, PILISI DOLINA, KERVÍZ Kft., SZLUKA ÉS
TÁRSA FESTÕ TEAM, Matos Péter, Jagyugya Tibor, Napsu-
gár Gyógynövénybolt Monor, Papír-Írószer-Ajándék Tóthné
Mikus Ildikó, Gál Károly (Unyi), Pintér Miklós SIPITÓ, Tyuxi
Hentesüzlet, ÖKONET, Földvárszki Magdolna, Pintér Mihály,
Ginter Gábor, Hornyák Attiláné, Dr. Bálint Nagy Ildikó, Dr.
Ecsedi László, Debi Sörözõ, Mámor Presso, VERITAS,
MIRSA, PILISI SÜTÕ Kft., BENI-HÚS Bt. Pilis-Albertirsa,
FAMILY GYÓGYSZERTÁR, Sedró Mihály, Práczki Károly,
SARA LEE, SCA Hygienic Products Kft./ LIBERO, LIBRESSE,
Procter&Gamble, Mala János, Bretka Pálné, Fiel Virágüzlet,
SUBADUB zenekar, PILISI POLGÁRMESTERI HIVATAL,
GERJE-FORRÁS Kht., PILISI POLGÁRÕR EGYESÜLET,
MONORI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, CEGLÉDI MENTÕSZOL-
GÁLAT, CEGLÉDI VÉRTRANSZFÚZIÓS ÁLLOMÁS, MAGYAR
HONVÉDSÉG, MONORI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS, ORVOSI
RENDELÕ DOLGOZÓI, Malik Jánosné óvodavezetõ és a
vasúti óvoda dolgozói, Verebné Richter Erika.
A rendezvényen szûrést végzõ orvosok: Dr. Stark Ildikó
szemész szakorvos, Dr. Pálmai Pálma bõrgyógyász szakor-
vos, Dr. Koniorczyk Katalin nõgyógyász szakorvos.
Szûrésben részt vevõ ápolók és szakdolgozók: Szakáli Haj-
nalka, Hédervári Krisztina, Hõsné Farkas Mariann,
Bukovinszkiné Marika, Ubrankovics Tamásné, Kis Sán-
dorné, Tomán Mónika, Czinder Zita gyógytornász, Nutricia
képviseletében Mala Ferencné.
Tomboladíjakat adtak:
I. Fõdíj: 1 db digitális vérnyomásmérõ (Életmód-sziget
szervezõjétõl), II. Fõdíj Pilis, Dánosi úti Gazdabolt (10.000,-
Ft értékû vásárlási utalvány), SANOMA BUDAPEST (30 db
értékes ajándékcsomag), SIEMENS (20 db ajándékcso-
mag), Csikós Könyvesbolt és Vegyeskereskedés (10 db
értékes ajándékcsomag), Napsugár Gyógynövény és Ezo-
terikus bolt Monor (6 db értékes ajándékcsomag), Sunri-
der - Sedró Ágnes (6 db értékes ajándékcsomag), Gyó-
gyászati Segédeszköz Üzlet Pilis (ajándékcsomag), Móczó
Vilmosné (Alattyánból) méz, Herbalife - Rózsavölgyi László
és felesége (ajándékcsomagok), Gecse Gábor (vattacukor)
csomagok).
Külön köszönet családomnak, gyermekeimnek, Simó
Gábor és Simó Bence részére, valamint Dávidné Benke
Helénnek és Bodrogi Jánosnak, akik a szervezésben és
lebonyolításban is aktívan részt vettek.
Köszönöm a segítséget az alábbiaknak: Riegerné Janega
Györgyi és édesanyja, Margit néni, Földvárszki Magdolna,
Matos Péter, Mátrai Edit, Pap Enikõ, Ubrankovics Tamás és
Ubrankovics Tamásné, Chudoba Tamás, Földi Tímea, Gal-
bács Nikolett, Bodrogi Barbara, Szrapkó Zsolt és Rózsa
Eszter, akik kiemelkedõ segítséget nyújtottak a ren-
dezvényen!

Simó Gáborné szervezõ

Életmód Sziget

Gratulálunk
A városavató ünnepség végén került sor a Pilis Város

Díszpolgára kitüntetõ cím és a Pilis Városért Emlék-

plakett átadására. Az idén rendhagyó módon 3 díszpol-

gári címet ítélt oda a Képviselõ-testület, és adott át

Csikós János polgármester. 

Pilis Város Díszpolgára kitüntetésben részesült

Baranyi Ferenc költõ, Szigeti Marika operaénekesnõ

valamint a világhírû harmonikakirály Tabányi Mihály. 

Pilis Városért Emlékplakett kitüntetésben részesült

Haluszka Klára és Hachleveale Ludmilla.
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slágereket. Ezeken kívül láthattunk
karate bemutatót, jazz-balettet és tai-
chi gyakorlatot is.

Fellépett két, pilisi születésû, ma
már nyugdíjas asszony is. Egyikük
Király Gizella, aki ma Pesten él, de
erre az ünnepélyes alkalomra haza-
jött Pilisre, hogy kedves verseibõl
elszavaljon nekünk néhányat. A
másik hölgy, Darázsi Éva évtizedekig
élt Amerikában, ahonnan néhány
éve (amerikai férjével együtt) haza-
települt. Szerette volna megtisztelni
a szülõfaluját õ is, ezért e jeles
napon eljött hozzánk, hogy elõadjon
egy szépen összeállított népdal- és
nótacsokrot.

A mûsorvezetõ profi módon ciká-
zott a mentõautó és az énekesek, a
rendõrök, valamint a táncoló
kislányok között. Pergõ, élettel teli
riportokat készített, egy percig sem
unatkozott, aki ott volt! Simó Csillá-
nak, az Életmód sziget „szülõanyjá-
nak” a szervezõkészségét dicséri,
hogy szombat reggelre minden a
helyére került, az egész nap zökkenõ-
mentesen zajlott (kivéve az esti
megvilágítást, de az nem rajta múlt).

Jelen voltak a polgárõrök is, akik
24 órás szolgálatot teljesítettek, sõt,
néhányan a véradásban is

jeleskedtek. A segítõk is mindnyájan
tudták a dolgukat, mindenki

önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül
adta az erejét és idejét a rendezvény
sikere érdekében. Külön említést (és
dicséretet) érdemelnek Csilla
gyerekei és barátaik, akik fáradhatat-
lanul, késõ éjszakáig állították a
sátrakat, hordták a padokat,
székeket, majd árulták a rendezvény
logójával ellátott pólókat, tombolaje-
gyeket. Ügyesek voltak, jókedvûek és
mindenütt jelen voltak, ahol szükség
volt rájuk. És még itt volt Margit néni,
egyik segítõnk édesanyja, aki
Magdikával együtt mérhetetlen men-

nyiségû szendvicset készített a dol-
gozók, mûvészek, orvosok, pol-

gárõrök, és a többi résztvevõk
számára. Na persze ne feledkez-
zünk meg a másik Margit nénirõl,
Csilla anyósáról sem, aki fárad-
hatatlanul fõzte a kávéfolyamokat!

Ejtsünk szót a támogatókról is,
kiemelnék két, nagyhírû „multi”
céget. Fõtámogatónk a SANOMA
Budapest volt, de megjelent a
SIEMENS Nemzeti Vállalat is. Jelen-
létükkel mindketten nagymérték-
ben emelték a nap fényét.
Köszönettel tartozunk a rengeteg
ajándékért, amelyekbõl a tombo-
latárgyak nagy része is kikerült, a
nyertesek nagy örömére. Reméljük,
hogy ez csak a kezdet és ez után a

sikeres rendezvény után a továbbiak-
ban is számíthatunk a támogatá-
sukra.

Végére hagytam a legfontosab-
bat: Csilla, Köszönjük Neked az Élet-
mód-szigetet! Példát mutattál több
ezer embernek önzetlenségbõl,
jóakaratból, teherbírásból. Létre-
hoztál egy csapatot, akik segítettek
Neked, hogy megvalósíthasd az
álmodat! Hagyományt teremtettél
Pilisen!

R.J.GY.

A városavató ünnepségsorozathoz kapcsolódva több
kiadvány jelent meg, amelyeket ezúton is ajánlunk
szíves figyelmükbe.

Pilis Város Önkormányzatának kiadásában megjelent
Reis József Pilis város évszázadai I. rész címû
helytörténeti könyve, mely 1500 Ft-os áron a Polgármes-
teri Hivatal pénzügyi csoportjánál vásárolható meg.

Szintén Pilis várossá válása alkalmából jelent meg
Pángyánszky Ágnes: A Pilisi Evangélikus Egyházközség
története 1945-tõl napjainkig címû összeállítása. (Ára
300 Ft) Az IZSÓPKA evangélikus gyermekénekkar új CD-

jét is most ismerhettük meg. A „Barátság Háza” néven
kiadott CD ára 2000 Ft. Ezt az ünnepi alkalmat fel-
használva nagy szeretettel mutatta be a pilisieknek Keve-
házi László nyugalmazott lelkészünk is a közelmúltban
megjelent „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem” - Sztárai
Mihály élete és szolgálata címû új könyvét. (Ár: 1950 Ft) 

Mindkét kiadvány, valamint az új IZSÓPKA-CD és vala-
mennyi korábban megjelent IZSÓPKA és IZSÓP CD
kapható az Evangélikus Lelkészi Hivatalban. (Hivatali idõ:
hétfõ és csütörtök 8.30-tól 11-30-ig.)
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Pilis Város Tisztelt Polgárai!
A mezõvárosi rang elnyerésének 200. évfordulója

és az újonnan megkapott városi címünk elnyerése
alkalmából emlékmû felállításának támogatását
kezdeményezzük.

A tervezett emlékmû:
„A Tölgyfából tömbösített, magyar népmûvészeti

stílusban faragott emlékmû központilag megjeleníti Pilis
város címerét, diadalív formában, keretben öleli a külön-
bözõ népmûvészeti rajzok harmóniáját. A kirajzolt formák
kompozíciót alkotnak a múlttal és a jelennel, történelmi-
leg, földrajzilag és a hely jellegével egy síkban. Az
oszlopokon és a mellvéden megfelelõ virágmotívumok
összessége a szeretetet, a családalapítást, a bõséget
jelenítik meg egy megnyugtatóan kiegyensúlyozott kom-
pozíció segítségével, amelynek kiindulópontja nem
lehetett más, mint a honfoglalás-kori tulipánminták meg-
jelenítése a címer felett. Az emlékmû az ornamentális
komponálás rendszereibe ad bepillantást a szigorú,
geometrikus fegyelmû szerkesztési eljárásokban, ame-
lyek a növényi ornamentikát is kristályos rendbe állítják.

A mûemlék elhelyezése Pilis központjában, a Szabad-
ság téren, egy körív alakú tér közepén tör ténik,
beilleszkedve a város epicentrumába. Éjjel a mûemlék
két darab reflektor fényében fog tündökölni, tükrözve a
nyugalmat és a szeretetet.”

(Bökös János belsõépítész)

A támogatók nevét és a támogatások összegét oki-
ratban megõrizzük a jövõ számára. A felajánlott összeget

a Pilis Városért Közalapítvány külön számlájára kérjük
befizetni. A Közalapítvány számlaszáma a következõ:
OTP Bank Rt. Pilisi fiókja 11772238-20004628. A
befizetésnél kérjük a Közlemény rovatban az „Emlékmû”
szöveget megjelölni!

Cím: Pilis Város Önkormányzata 2721 Pilis, Kossuth
L. u. 47. Telefon: +36-29-696-310

Pilis Város Önkormányzatának nevében ezúton is tisztelettel meghívom Önt és kedves család-
ját a mezõvárosi cím elnyerésének 200. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat,
valamint nemzeti ünnepünk, október 23. tiszteletére szervezett ünnepség eseményeire.

október 14. péntek
15.00 „Pilis tegnap és ma” Helytörténeti vetélkedõ

iskolásoknak
Helyszín: Városháza díszterme

október 23. vasárnap 
14.00 A mezõvárosi cím elnyerésének 200. évfor-

dulója alkalmából emlékmûavatás. A Virágos
Pilisért pályázat díjkiosztó ünnepsége
Helyszín: Szabadság tér (A Piactéri iskola elõt-
ti park)

15.00 „Pilis 1805-2005” gyermekrajz-kiállítás meg-
nyitója
Nyitva: október 23-28. naponta 16-20 óráig
Helyszín: Beleznay-Nyáry kastély díszterme

17.00 Gyülekezõ, majd fáklyás felvonulás az Evangé-
likus Templomkertbe
Helyszín: Beleznay-Nyáry kastély udvara

18.00 Városi ünnepség és koszorúzás
Helyszín: Evangélikus Templomkert

október 25. kedd 
15.00 „Pillanatképek” – a Pilisi Nép- és Gazdakör és

a Pilisi Ipartestület kiállításának megnyitója
Nyitva: október 25-28. naponta 8-15 óráig
Helyszín: Városháza

Találkozzunk az ünnepi eseményeken!

Tisztelettel: Csikós János polgármester


