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Elõttünk március idusa

Az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc hazánk és Európa
fejlõdéstörténetében a polgári értékek
szentesítésére nézve középponti helyet
foglal el.

A „Liberté, Egalité, Fraternité”, a
„Szabadság, Egyenlõség, Testvériség”
eszméinek érvényesítéséért Párizsban,
Bécsben, Budán és Pesten a leghala-
dóbb mozgalmak indultak el.

A fejlõdés,
- a modernizáció,
- a racionalizmus, amelyben a leg-

nagyobb ér ték, a józan emberi
értelem,

- az egyház és állam szétválasztása,
- az ipari forradalom,
- a tõke és a munkaerõ szabad

mozgása,
- a vállalkozás szabadsága

a forradalmak eredményeként a
XIX. század második felében, mint
utóbb bizonyossá vált, dinamikus
fejlõdést hozott hazánknak.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy 1848.
március 15-én – az 1832-36-ig hol
mûködõ, hol feloszlatott – reformkori
országgyûlések siker telensége,
valamint Európa forradalmai rázták fel
a magyarságot. A márciusi ifjak
lendülete, a tizenkét pont üzenete a
magyarság fejlõdését, jövõjét mega-
lapozó programként fogalmazódott
meg.

Legfõbb vonásaiban, a feudális
értékek polgári értékrendre történõ
radikális forradalmi átalakítását jelen-
tették.

Ez utóbbi áthatotta életünket a
jogalkotói – a híres április 11-i, elsõ
népképviseleti – országgyûléssel
kezdõdõen, a megszületõ 48-as
törvényekkel, a jobbágyfelszabadítás-
sal, a Habsburg-ház trónfosztásával…

1848/49 számos említett
értékének legfõbb összetartó ereje a
társadalom különbözõ érdekû
rétegeinek összefogása volt.

A magyarság összefogása ma is
példaértékû, felemelõ, megnyerõ!

Heroikus küzdelmét Arad,
Temesvár, Segesvár, Világos után a
mérhetetlen túlerõ egy kis idõre féken
tudta tartani. Eredményei alapvetõen
máig élnek! Meríthetünk belõle
büszkén, öntudatosan, ugyanis a mai
Európában a munkaerõ szabad vándor-
lása még nemzeti fékekbõl eredõen
nem teljes. Erdély autonómiája nem
valósult meg, a magyar társadalom sok
szempontból megosztott. Az össze-
fogás, amelyet 1848 jól példázott,
azért is nagy érték, mert ma is érezzük
hiányát.

Tisztelt Olvasó! 

Ön 2006. március 15-én, 18 órakor
a kábeltelevízió által közvetített,
városavatásról készült alkotást
tekintheti meg. A Duna Televízió
munkatársai által készített dokumen-
tumfilm legfõbb üzenete az összefogás
– vallási és világi közösségek összetar-
tozásának – hiteles bemutatása.

Találjuk meg közös feladatainkat,
építsünk, ültessünk és oltsunk március
15-e szellemében! Alkossunk egy
békés, barátságos, korszerû kisvárost!

Bizalommal fogjunk össze,
megérte, megküzdöttünk érte!

A szabadság és az ünnep tiszteletével: 

Csikós János
polgármester

„Hazádnak rendületlenûl légy híve, ó magyar…”
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Testületi munkáról
Pilis Város Önkormányzata január 25-én tartotta az év

elsõ képviselõ-testületi ülését.
Az ülésen elsõként megtárgyalták és elfogadták az

Önkormányzat 2006. évi bevételeivel és költségvetési
kiadásainak tervezésével kapcsolatban készült elõter-
jesztést, majd második pontként elfogadták a „Pilis
Városért Közalapítvány” Alapító Okiratának módosítását,
valamint az Alapítvány vezetõ testületét érintõ személyi
változásokról döntöttek. (Cikk a 14. oldalon.)

A harmadik napirendi pont keretében az oktatási-
nevelési intézmények 2006. évi költségvetésének
készítéséhez szükséges irányelveket, paramétereket tár-
gyalták meg és fogadták el.

Negyedikként a Képviselõ-testület és Bizottságainak
2006. évi munkatervét vitatták meg és a bizottságok
javaslataival kiegészített elõterjesztést jóváhagyták.

Döntés születetett továbbá a Polgármesteri Hivatal
részére – a várossá válás miatt – szükségessé vált új
Alapító Okirat kiadásáról és a korábbi Alapító Okirat visz-
szavonásáról.

A hatodik pont keretében a Pilis Város Önkormányza-
ta Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról szóló
elõterjesztést tárgyalták meg, amely többek között a
Közbeszerzési Törvény január 15-én hatályba lépett vál-
tozásai miatt vált szükségessé, alapvetõen a szabályzat-
ban rögzített értékhatárok, illetve a közbeszerzési eljárás
lefolytatását érintõ egyes eljárási cselekmények módo-
sulásának tárgyában.

Miután a településünk két oktatási-nevelési
intézményébe is járnak olyan gyermekek, akik nem ma-
gyar állampolgárok, így szükségessé vált, hogy a fenn-
tartó normatív úton szabályozza az általuk fizetendõ
tandíjat, illetve az elengedésének és mérséklésének
lehetõségeit. Erre vonatkozólag készített rendeletter-
vezet is megtárgyalta és elfogadta testület.

A következõ pontban a gyermekvédelem helyi rend-
szerérõl szóló 22/2005. (IX. 01.) sz. önkormányzati ren-
delet átfogó módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról döntöttek. A rendelet módosításának szük-
ségességét az indokolta, hogy a törvényalkotó ismétel-
ten jelentõs mértékben módosította a gyermekvédelem
rendszerérõl szóló törvényt. Szintén módosítani kellett a
Szociális ellátásokról szóló 21/2005. (IX.01.) sz. önkor-
mányzati rendeletet, amelyet az ide vonatkozó törvény
módosítása tett szükségessé.

Döntöttek továbbá az Ubrankovics Med Betéti Tár-
sasággal fennálló szerzõdés módosításáról is, a tekin-
tetben, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ – az
orvosok részére átadott – tárgyi eszközök karbantartása
és pótlása a vállalkozó orvos feladatát képezze a
jövõben.

A következõ napirend keretében döntés született,
hogy a 2006. évi országgyûlési, valamint helyi önkor-
mányzati választások végrehajtásának helyszínéül kijelölt
9. sz. szavazókör (Erzsébet u. 1. szám) épületének belsõ
felújításához, valamint a szavazás lebonyolításához szük-
séges alapfeltételek biztosításához a 2006. évi költ-
ségvetés terhére 300.000 Ft összeget különítettek el.

A tizenkettedik napirendi pontban a Tesco Global
Áruházak Zrt. által tervezett pilisi áruház létesítésével
kapcsolatos ajánlatot tárgyalták meg, és az
elõkészítéshez szükséges háromoldalú tervezési, illetve
a kétoldalú beruházói szerzõdés megkötésérõl döntöt-
tek. (Cikk 3. oldalon)

Megtárgyalták és elfogadták továbbá a Móricz Zsig-
mond Közösségi Ház 2005. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, majd a vízberuházás megindításához szük-
séges közbeszerzési eljárás újabb fordulatáról tárgyal-
tak, és az ajánlati felhívást ismételten módosították.

A nyilvános ülés végén döntött továbbá a Képviselõ-
testület: hozzájárulását adja, hogy dr. Csiki Gábor jegyzõ
úr korábbi munkahelyén, Tök községben – méltányolva az
ottani Önkormányzat kérését – a távozásával
megüresedett jegyzõi hely betöltéséig helyettesítõ
jegyzõként heti egy munkanapon ellássa a szükséges
teendõket.

A nyilvános ülést követõ zárt ülésen  egy támogatási
kérelemrõl, valamint egy munkavállaló utazási költ-
ségtérítésérõl döntött.

M.E.

Jó pihenést!
Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
december 28-án megtartott rendkívüli ülésén búcsú-
zott el a 43 év közigazgatási munkaviszony után
nyugdíjba vonult jegyzõ asszonytól. A Képviselõ-
testület határozatában fejezte ki köszönetét a hosszú
éveken át végzett munkájáért, a 15 éves jegyzõi
ténykedésért Kriskó Jánosnénak.

Kedves Irénke!

A Polgármesteri Hivatal valamennyi régi és új dolgozója
nevében ezúton is szeretnénk aktív nyugdíjas éveket, jó
pihenést és sok egészséget kívánni Neked!
Úgy érezzük, ez a 43 év olyan nagy idõ, hogy mi már egy
kicsit a családoddá váltunk. Ránk igaz a mondás, hogy
már igazán félszavakból értettük egymást, így bizony
hidd el, egyik félnek sem könnyû az elválás.

Köszönjük neked, hogy amikor még köztünk dolgoztál
– végigjárva a ranglétra minden fokát a hatósági irodán,
az anyakönyv-vezetõi feladatokon át – és amikor 15 éven
át a fõnökünk voltál, mindig emberségesen, jó
szándékkal fordultál felénk. A hosszú évek alatt számos
problémát oldottunk meg együtt, sok-sok vita került elõ,
de Te mindig igyekezted megtalálni a mindkét fél
számára megfelelõ megoldást. Ez nem könnyû feladat,
emberpróbáló, idegölõ… Éppen ezért kívánjuk, hogy
ezentúl élj, élhess azoknak a dolgoknak, örömöknek, az
igazi családodnak, akik és amik eddig egy kicsit háttérbe
szorultak. Megérdemled!
Sok szeretettel: 

A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója



XII. évfolyam  1. szám 3. oldalHÍRNÖK

K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Új rendeletek
Pilis Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban a
következõ rendeleteket alkotta meg:
Pilis Város Önkormányzatának 1/2006. (II.09.) sz. ren-
delete a nem magyar állampolgár tanulók tandíj-
kötelezettségérõl és a díjfizetés mértéke csökken-
tésének, elengedésének szabályozásáról.
Pilis Város Önkormányzatának 2/2006. (II. 09.) sz. ön-
kormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rend-
szerérõl szóló 22/2005. (IX.01.) sz. önkormányzati ren-
delet átfogó módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Pilis Város Önkormányzatának 3/2006. (II. 09.) sz. ön-
kormányzati rendelete az 1993. évi III. szociális törvény
hatálya alá tartozó szociális ellátásokról szóló 21/2005.
(IX.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatal Pol-
gármesteri Irodáján tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a
www.pilis.hu önkormányzati honlapról. 

Új vezetõk
Amint arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, a
Képviselõ-testületnek fontos döntéseket kellett meghoz-
nia decemberben. A Polgármesteri Hivatal jegyzõjének
nyugdíjba vonulása miatt megüresedett posztra, illetve az
önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Gerje Forrás
Kht. ügyvezetõ igazgatói székébe – az eddigi vezetõ lejáró
megbízatása miatt – kellett új vezetõket választani.
Mindkét esetben pályázati kiírás és eljárás lefolytatását
követõen december 20-án zárt ülésen született meg a
döntés. Pilis Város Önkormányzatának új jegyzõje dr.
Csiki Gábor lett, a Gerje Forrás Kht. új ügyvezetõjeként
pedig a víziközmûveink eddigi fõmérnökét, Csapó Attilát
köszönthetjük.
Dr. Csiki Gábor jegyzõ úr december 28-án a Képviselõ-
testület elõtt tette le a köztisztviselõi esküt. (A jegyzõ
úrral készült bemutatkozó beszélgetést az 5. oldalon
olvashatják!)
Mindkét vezetõ január elsejétõl látja el feladatát.

Tesco-tervek Pilisen
A januári Képviselõ-testületi ülésen Szabó Balázs úr a
Tesco Zrt. képviseletében tájékoztatta a képviselõket a
megbízója Pilist is érintõ elképzeléseirõl. Az
ismertetõben elhangzott, hogy a társaság a kisebb
városokban  nettó 1000 m2-es eladótérrel rendelkezõ új
kereskedelmi egységeket kíván megnyitni.
Szabó Balázs úr elmondta, hogy a társaságnak –
megvizsgálva a piaci lehetõségeket – szándékában áll
egy a már fent említett alapterületû kereskedelmi létesít-
ményt Pilisen is felépíteni, megnyitni. A településünkön
végzett felmérések alapján erre alkalmas helyszínnek
bizonyult az ún. „Bazsam” területe, a 4-es számú fõút
mellett. A beruházás megvalósításához kapcsolódóan a
cég hat önkormányzati – jelenleg még lakó besorolású –

telket szeretne megvásárolni, ehhez kérték a Képviselõ-
testület eladásra vonatkozó szándéknyilatkozatát. A ter-
vek arról is szólnak, hogy a 4 sz. fõút mellett egy új csat-
lakozást építenének ki, ezzel biztosítva a fõút melletti a
gazdasági sáv megközelíthetõségét.
A cég szándéka értelmében kérte továbbá, hogy járuljon
hozzá a Képviselõ-testület az adott területre vonatkozó
egységes rendezési terv módosításához, mely költségeit
a Tesco Zrt. átvállalja.
A testület megtárgyalva az elhangzottakat és elfogadva a
polgármester úr javaslatát, elvi jelleggel úgy döntött,
hogy a fent említett ingatlanokat a TESCO GLOBAL
Áruházak Zártkörûen mûködõ Rt. részére értékesíteni
kívánja, valamint hozzájárul a fent említett Rendezési
terv módosításhoz. A tervezett áruházzal kapcsolatos
fejleményekrõl, a továbbiak továbbiakban folyamatosan
tájékoztatjuk olvasóinkat.

Kiírták a pályázatokat
Két önkormányzati intézmény vezetõjének megbízatása
is lejár a nyáron. Kottász Árpádné könyvtárvezetõ meg-
bízatása június 30-án szûnik meg, a Széchenyi István
Általános és Szakiskola megbízott vezetõjének pedig
július 31-én jár le a megbízatása. A Képviselõ-testület –
a szakbizottság kiegészítõ javaslatait figyelembe véve – a
december 20-án megtartott ülésén fogadta el a szóban
forgó vezetõi megbízatásokra szóló pályázati kiírásokat.
A 180/2005. (XII. 20.) számú és a 181/2005. (XII. 20.)
számú határozat alapján a pályázatok az illetékes
közlönyökben jelennek meg.

Újabb ajánlati felhívás
Az ivóvíz-beruházás kivitelezéssel összefüggõ – 2005.
december 7-én visszavont, majd 2005. december 28-án
módosított –, a közbeszerzésre vonatkozó ajánlati fel-
hívást január 25-én tárgyalta újra a Képviselõ-testület. A
közbeszerzési törvény változásait is figyelembe vevõ
átdolgozott felhívást a testület jóváhagyta, a bonyolító
cég pedig haladéktalanul intézkedett a megjelentetésrõl.
A törvényi határidõket figyelembe véve a közbeszerzési
eljárás lebonyolítása, illetõleg a szerzõdéskötés legko-
rábban 2006. április hónapjának végén várható.

Útpályázatok
A Képviselõ-testület januári ülésén döntött arról, hogy a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
– a Pro Régió Kht. közremûködésével – a „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterület közutak burko-
lat felújításának támogatására” kiírt KMRFT-BM-ÚT2006.
pályázaton részt kíván venni. A döntés értelmében, a
benyújtandó pályázatokban a Dózsa György utca
felújítása szerepel majd. A pályázathoz szükséges
17.240.000 forint önrészt a 2006. évi útfelújítási
keretébõl kívánja biztosítani a testület.
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A  P i l i s  Vá r o s é r t  K ö z a l a p í t v á n y r ó l
2006. évi munkaterv

A Pilis Városért Közalapítvány 2006. február 23-i
ülésén fogadta el a 2006. évre szóló munkatervét, mely-
ben meghatározta alapcélkitûzéseit és részletes prog-
ramtervét.

Célkitûzések
• Megállító táblák/várostérképek, tájvédelmi táblák

tervezése, elkészíttetése, felállítása
• Fásítás (50 db gömbszivarfa ültetése a Kávai  és a

Rákóczi úton)

Programterv
• 2006. március: Könyvárusítás. Pintér Mihályné Gon-

dolatok… 2005. (Egy polgármester felesége voltam)
címmel néhai Pintér Mihály születésének 64. évfor-
dulójára könyvet adott ki. Pintér Mihályné
Alapítványunknak adományozott 200 db könyvet,
melynek teljes bevétele az alapítvány számlájára
kerül. A könyv ára 500,- Ft. Megvásárolható az
alapítvány elnökénél, Burger Mihályné kuratóriumi
tagnál, valamint a terjesztéssel megbízott Papír-író-
szer boltban (Polgármesteri Hivatal sarkán).

• 2006. április 08. szombat „Városi papírgyûjtés”.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal mögötti udvar
Idõpont: 10-17 óráig. A teljes bevételt az õszi fásítás-
ra fordítjuk. Kérjük a lakosságot, fogjunk össze,
minél több papírt gyûjtsünk! Akinek rendkívül nagy
mennyiségû papírja gyûlt össze és nem áll módjában
a helyszínre szállítani, kérem elõre jelezni a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, hogy a szállítást meg
tudjuk szervezni.

• 2006. õsz „Tegyünk egy lépést Pilisért!” túra. A túra
nevezési díjaiból a Gerjénél Tájvédelmi táblát állí-
tunk. A túra pontos idejérõl és helyérõl a következõ
Hírnökben tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket. Min-
denkit szeretettel várunk!

Módosult az Alapító Okirat
A Közalapítványunk Alapító Okiratának módosítá-

sairól döntött az alapító önkormányzat Képviselõ-
testülete február 16-án. Az alapdokumentumunk az aláb-
bi részekben változott:

Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
azon szándékától vezérelve, hogy elõsegítse településünk
fejlõdését a Polgári Törvénykönyvrõl szóló, többszörösen
módosított 1959. évi IV. tv. 74/G. §-ának (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi közalapítványt
hozza létre: „PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY”

Közalapítvány székhelye: 2721 Pilis Kossuth L. út 47.
Közalapítvány célja: Az alapító képviselõ-testületnek
célja, hogy az általa meghatározott községfejlesztési célok
mielõbbi megvalósításához adományokat gyûjtsön.
Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi eszközeinek
felhasználásával kiemelt feladatának tekinteni:

a./ a város arculatának formálását a közterületek ren-
dezését, utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek

folyamatos ápolását, a város központjának
kialakítását.

b./ a helyi kulturális és nemzetiségi örökség
megóvása, „tájház” létrehozása és fenntartása,
egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenn-
tartásának támogatása, egyedi kulturális és sporte-
semények, rendezvények támogatása.

c./ Az Önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás és
vidékének, tórendszerének helyreállítása, az itt
honos állat- és növényvilág megóvása, „Városi szaba-
didõ park” kialakítása.

A közalapítvány kezelõ, döntéshozó és képviseleti
szerve:

a./ a közalapítvány legfõbb kezelõ, döntéshozó és
képviseleti szerve a Kuratórium. Tagjait az alapító
képviselõ-testületi tagok jelölik ki. A Kuratórium tag-
jainak száma: 8 fõ (elnök, titkár + 6 tag)

Kuratórium:
Simó Gáborné elnök, Haluszka Klára titkár, Tóth
Tibor, Kafka József, Burger Mihályné, Dr. Tóth Tibor,
Dr. Ubrankovics Zsolt, Szabó Márton

A közalapítvány kuratóriumának mûködése:
b./ a kuratórium az ülés helyét, idõpontját és az ülés

napirendjét köteles az ülést megelõzõen 15 nappal
írásban megküldeni a kuratórium tagjainak, valamint
az alapító képviselõ-testület tagjainak is.

f./ a kuratórium az éves tevékenységérõl szóló beszá-
molóját és közhasznúsági jelentését az Alapító a tár-
gyév május havi rendes önkormányzati képviselõ-
testületi ülésen tárgyalja meg.

A közalapítvány ellenõrzõ szerve:
a./ a közalapítvány pénzügyi ellenõrzõ szerve az

Ellenõrzõ Bizottság, melyet az alapító képviselõ-
testület választ meg. Tagjainak száma: 3 fõ (elnök +
2 tag)

Ellenõrzõ bizottság:
Greksza János elnök, Fiel Edit, Székely István

A teljes Alapító Okirat megtekinthetõ a Városi Könyvtár-
ban, valamint a www.pilis.hu weboldalon.

Simó Gáborné, a Kuratórium elnöke

Az elmúlt téli idõszak a megszokottnál kicsit nyugal-
masabban telt számunkra.

Január 14-én a Hosszúberek-Péteri klubtól kapott
meghívásnak tettünk eleget, itt mûsorral léptünk fel,
majd megvendégeléssel, zenével és tánccal ért véget a
kellemes délután.

Február 17-19 között pedig a Békéscsabai Országos
Nemzetiségi Találkozó résztvevõi voltak klubtagjaink.

Erdõsné Kati

A Vidám Tavasz hírei
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A z  ú t  e l e j é n
Beszélgetés dr. Csiki Gáborral

dr. Csiki Gábor 31 éves budapesti lakos, az Államigaz-
gatási Fõiskolán szerzett igazgatás-szervezõi diplomát,
majd a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát. Jelenleg
környezetvédelmi szakjogász képzésben vesz részt az
Eötvös Lóránt Tudományegyetemen, az államvizsga
letétele elõtt áll.

1996-tól a XVII. kerület Polgármesteri Hivatalának
Jogi és Törvényességi Irodájánál dolgozott, majd 2003-
tól Tök község jegyzõjeként tevékenykedett. 2006. január
1-tõl Pilis város jegyzõje.

Jegyzõ úr, munkába állásakor milyen alapvetõ cél-
kitûzéseket, elvárásokat fogalmazott meg magának a
hivatal vezetõjeként?

Alapvetõ célkitûzésként - munkakörömbõl adódóan -
elsõdlegesen a törvényesség és a szakszerûség az, ami
a felsorolás élére kívánkozik. Másodsorban, amit még
szintén nagyon fontosnak tartok, hogy a közelebbi
munkaterületem, a Polgármesteri Hivatal valamennyi dol-
gozója – úgy a közbensõ vezetõi szint, mint a hivatal többi
munkatársa is – érezze azt, hogy egyértelmû és határo-
zott irányítás alatt áll. Egy olyan irányítás alatt, amely
egyrészrõl segíti a munkáját, szakmailag is támogatja
abban, hogy fejlõdhessen, ily módon magabiztosan
érezhesse magát a saját munkaterületén. Másrészrõl vi-
szont ez az irányítás erõteljes kontroll formájában is való-
suljon meg, a vezetõi ellenõrzés szintjén mûködjön a visz-
szacsatolás valamennyi elvégzett feladatnál.

Azóta eltelt közel két hónap. A megfogalmazott cél-
kitûzéseinek tükrében milyen tapasztalatokat szerzett?

Vegyesek az érzéseim, meglátásaim. Azt tapasztal-
tam, hogy valamennyi kollégám láthatóan igyekszik,
törekszik a jó és magas szintû munkavégzésre. Látom
rajtuk az igyekezetet, ez fontos és jó, csak nem minden
helyzetben elégséges. Az elégségeshez az is szükséges,
hogy mindenképpen szakmailag is képezze magát a dol-
gozó, folyamatosan végezze azt a fajta jogszabály-
követést, ami a közigazgatásban elengedhetetlen. Tehát
önállóan és öntevékeny módon ismerje meg a jogszabá-
lyokat és azok változásait, és ha kérdése van, akkor
idõben jelezze azt közvetlen vezetõjének, ha pedig szük-
séges, keressenek meg, üljünk le és beszéljük meg az
adott területet érintõ nyitott kérdéseket.

Amely területeken a mûködésben problémát látok,
ahol erõsíteni kell a szakmai folyamatokat, az elsõdlege-
sen a szerzõdéskötés rendje, másodlagosan pedig a
gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje. Mindenkép-
pen el kell érni azt is, hogy a hivatalunk által készített, a
szakbizottságok vagy a Képviselõ-testület elé kerülõ
anyagok átfogóbbak és megalapozottabbak legyenek,
akár polgármesteri, alpolgármesteri, akár jegyzõi
hatáskörben legyen szó az elõterjesztésrõl.

Mindezek alapján milyen változásokat, változtatá-
sokat lát szükségesnek?

A hivatal szervezeti rendje tekintetében kisebb
mértékû változtatást szeretnék eszközölni, ezzel kapcso-
latos terveimet elsõ kézbõl osztanám meg a Hírnök
olvasóival. Javaslatom szerint a Képviselõ-testület a
februári és márciusi ülésén tárgyalná azokat az elõter-
jesztéseket, amelyeknek az eredményeképpen a jelenle-
gi Hatósági Iroda kettéválasztására sor kerül. Az Iroda
kettébontásával létrehoznánk egy Egészségügyi, Szo-
ciális és Gyámügyi Irodát, valamint az Iroda megmaradó
részébõl egy klasszikus Hatósági Irodát.

Ez az aljegyzõnõvel közös véleményünk, javaslatunk,
ezt fogjuk beterjeszteni a Képviselõ-testület elé. Azért is
érzem ezt fontos lépésnek – mint ahogy ezt a
pályázatomban is jeleztem –, mert a rendszerváltás óta
a településen bekövetkezett cca. 2000-2500 fõs
népességnövekedés nagy része nem igazán szerves
módon hatott a városra. A kialakult új lakókörnyezetek,
közösségek a település eredeti törzsmagjához nem is tel-
jes mértékben illeszkednek, illetve jelentõsen eltérõ a
település zártkerti részén letelepedõk szociokulturális és
egyéb beágyazódása, ami szociális és gyámügyi
területen jelentõsen szembetûnõ. Mindezek miatt a szo-
ciális, gyámügyi és a gyermekvédelmi igazgatási
területen úgy érzem, erõsíteni kell!

Amint már beszéltünk róla, a munkája fontos részét a
Képviselõ-testület munkájának segítése, elõkészítése, a
törvényesség betartatása teszi ki. Milyenek a tapaszta-
latai ezen a területen és mi az, amiben változtatásokat
lát szükségesnek?

Amit nagyon fontos szempontnak tartok, hogy a
Képviselõ-testület és a szakbizottságok valamennyi tagja
napra lebontva elõre ismerje az ülések idõpontjait. A
Képviselõ-testületnek is törekednie kell arra, hogy az
eléje beterjesztett anyagokat lehetõség szerint

(folytatás a 16. oldalon)

2006. január 1-tõl új vezetõje van a Polgármesteri Hivatalnak. A korábbi jegyzõ, Kriskó Jánosné nyugdíjba
vonulása miatt megüresedett posztra a Képviselõ-testület december végén dr. Csiki Gábort nevezte ki.
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„Szülõföldem Pilis” Baráti társaság 
Mottó:„Kanyargós úton, kézenfogva, együtt megyünk,

a léptünk egyirányba tart,…”

Baranyi Ferenc

Hosszú ideje töprengtem arról, hogy miként lehetne a
pilisi születésû és jelenleg máshol élõ embereket és azt
a szellemi tõkét, amit képviselnek, „hazacsábítani”. A
városi pályázat kapcsán, illetve az adatok gyûjtése
közben fogant meg ez a gondolat, ekkor döbbentem rá én
és munkatársaim, hogy milyen sokan vannak, akik
sajnos már nem köreinkben, hanem tõlünk távol élnek,
és akik egyfajta szellemi értéket képviselnek, netán
hírünket is elvitték a nagyvilágba.

Nem véletlenül idéztem Pilis szülöttét, Baranyi Fe-
rencet, hiszen Õ is, mint sokan mások, járják a világot,
de kötõdésük, ragaszkodásuk és szeretetük a szülõföld
iránt – mint versei is mutatják – töretlen.

Vannak közöttük tudósok, egyetemei tanárok,
mûvészek, kézmûvesek, vagy csak csendes léptû munká-
sai a hétköznapoknak. Fiatal kisvárosunk arculatának
megteremtéséhez nem csak anyagiakra, hanem jó taná-
csokra, kapcsolatokra és széleskörû ismeretekre van
szükség.  Ennek érdekében 2005. február 3-án, immáron
másodjára került sor – egyelõre csak viszonylag szûk kör-
ben – a „Szülõföldem Pilis” Baráti Társaság össze-
hívására. A megbeszélésen részt vett Dr. Kerepeszki
István professzor úr, aki pilisi születésû, jelenleg Törökor-
szágban az izmíri egyetemen logisztikát tanít.
Vendégként Várdai Emõke és Rácz Krisztina az Árindex
Forrásközvetítõ és Beruházási Tanácsadó cég képvise-
letében, valamint Csikós János polgármester, Ginter
Gábor a VÁTI képviseletében, Domonyi Károly képviselõ,
Nagy János képviselõ, Vereb Sándorné képviselõ, Tanyi
József könyvvizsgáló volt jelen.

(folytatás a 7. oldalon)

A Gerje-Forrás Kht. hírei
Csatorna használat
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a víz és szenny-
vízcsatorna rendszerek biztonságos üzemeltetése
érdekében, hogy:

* tilos a szennyvízcsatorna-hálózatra csapadékvizet
bekötni,

* tilos a házi derítõbõl a szennyvizet szivattyúval
leüríteni a szennyvízhálózatra,

* tilos a szennyvízhálózatba szennyvízen kívül más
idegen anyagokat (pl. háztartási kellékek, rongyok,
nylonok stb.) bejuttatni,

* tilos a központi vízhálózatot az ingatlanon belül
összekötni a házi vízellátó (saját kutas) rendszerrel
(megjegyzés: elzáró szerelvénnyel és visszacsapó
szeleppel sem lehet összekötni),

* tilos a víz- és szennyvízhálózat illegális használata.
A fenti tiltásokat a 38/1995. (V.25.) Korm. rendelet
szabályozza, ezért kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a
víziközmû szolgáltatásokat rendeltetésszerûen
használják.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Polgármesteri Hivatal sza-
kembereivel a Gerje-Forrás Kht. 2006 tavaszától az ingat-
lanoknál folyamatosan ellenõrizni fogja a víz- és csatorna
használatát.

A szemétszállítási díjról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szemétszál-
lítási díj 2006-ban 2 havonta kerül számlázásra. Az elsõ
2 havi díjat a díjbeszedõk a 3. hónapban kezdik beszed-
ni.
A szolgáltató a lakosságtól a befizetett díj ellenében az
Önkormányzat 23/2004 (IX.30.) sz. rendelete alapján
belterületrõl heti egy alkalommal, külterületrõl 2 hetente
120 liter hulladékot szállít el.

A gazdálkodó szervezetek, amennyiben maguk nem gon-
doskodnak a jogszabály szerinti ártalmatlanításról, és
azt nem igazolják, úgy kötelesek hulladékszállítási
szerzõdést kötni a szolgáltatóval. Kérjük azokat a
szervezeteket, akik ilyen szerzõdéssel nem ren-
delkeznek, a Gerje-Forrás Kht. irodáját ügyfélfogadási
idõben felkeresni szíveskedjenek 2006. március végéig.

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gerje-Forrás
Kht. – mint Pilis Város szemétszállítási üzemeltetõje –
2006. április 11-tõl április 15-ig lomtalanítási akciót
szervez.
Az utcákban történõ lomtalanítás ideje megegyezik a
szemétszállító autó megszokott menetrendjének idejé-
vel. Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2006. április
11-tõl április 15-ig a háztar tási hulladékot tároló
szemetes kuka mellé helyezze ki a lomtalanításra szánt
hulladékokat. Kérjük, hogy a lomtalanításra szánt kisebb
hulladék lehetõség szerint zsákokba helyezve, vagy
összekötve legyen kihelyezve. A lomtalanításra szánt
nagyobb mennyiségû hulladékok elszállítására a
lehetõségek szerint a Gerje-Forrás Kht. biztosítja az
utcákban tör ténõ konténer kihelyezését. Ennek
igénylését a Gerje-Forrás Kht. központjában (Pilis, Kos-
suth L. u. 47.) lehet írásban megrendelni. A lomtalanítás
alkalmával kihelyezhetõ anyagok: ami a háztartásban
szükségtelenné válik, és nem fér bele a szeméttároló
edénybe (kukába), kivéve a veszélyes hulladékokat és
építési törmelékeket.
A Gerje-Forrás Kht. a környezetvédelem szempontjából
megköszöni a Lakosság részvételét a lomtalanításban,
mert ezzel jelentõs mértékben csökkenthetõ a kül-
területeken illegálisan elhelyezett, a környezetre károsan
ható szemét mennyisége.
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(folytatás a 6. oldalról) 
Áttekintettük településünk jelenlegi infrastrukturális
helyzetét, valamint jelenlegi anyagi helyzetünket és
lehetõségeinket az elõttünk álló feladatok tükrében.
Elõször Tanyi József beszámolt a számok hûvös
valóságában a készülõ költségvetés bevételi és kiadási
oldaláról, illetve arról, hogy szûkös anyagi helyzetünk
milyen fejlesztéseket tehet lehetõvé.
Dr. Kerepeszki István professzor úr vázolta – nagy hoz-
záértéssel – a logisztikai központok és ipari parkok jelen-
tõségét, melynek megteremtéséhez a forrásokon kívül a
helyi vállalkozásoknak is nagy szerepet és teret kell
engedni. Pilis város rendelkezik az Általános Település-
rendezési Tervvel, elfogadott építési szabályzattal és
településfejlesztési koncepcióval. Idõbeli eltérés van a
három között, így aktualizálása szükséges.
Pilis városa fennállása óta a legnagyobb volumenû, 1,4
milliárdos beruházásán van túl a csatornahálózat és a
szennyvíztisztító mû megépülésével. Ezzel nem csak az
ingatlanok értéke és a település összvagyona gyara-
podott, hanem az infrastruktúra is magasabb szintûvé
vált. Hozzájárul még a közeljövõben megépülõ – szintén
pályázaton nyert – vízhálózat-bõvítés és az új vízmû, ter-
mészetesen a lakosság hathatós együttmûködésével,
minden háztar tást bekapcsolhatunk a vezetékes

vízhálózatba. Ebbõl is kitûnik, hogy milyen nagy jelen-
tõsége van a pályázatoknak. Ezzel kapcsolatban kaptunk
tájékoztatást Ginter Gábortól és az Árindex képviselõitõl.
Ami a legégetõbb szükséglet, a bölcsõde, az éjszakai
melegedõ és a középületeink akadálymentesítése, az
utak rendbetétele, az oktatás, a kultúra és a szolgáltatá-
sok továbbfejlesztése. Mindezeken felül talán a legsür-
getõbb egy új iskola felépítése, amit csak pályázat útján
lehet megvalósítani. Meg kell teremteni a gyümölcsözõ
együttmûködést a helyi kis- és középvállalkozásokkal
azért, hogy több helybeli lakost lehessen foglalkoztatni.
Szeretnénk széles körben kiterjeszteni az
együttmûködést több volt pilisi és jelenleg is Pilisen élõ
lakossal és egyidejûleg a tervezésbe is bevonni.
Tiszteletben tartjuk eleink örökségét, azonban a felgyor-
sult idõ, a megnövekedett követelmények, a huszone-
gyedik század kihívásai szükségessé teszik, hogy a
jövõben fejlesztésorientált, városközpontú vezetés való-
suljon meg. Kis társaságunkat egyfajta szellemi mûhely-
nek szánjuk, mert célunk, hogy Pilis város mikrotérségi
központtá váljon. Ezt a célt csak egymással összefogva
tudjuk megteremteni azért, hogy egy sikeres Magyar-
ország része lehessünk.
Következõ összejövetelünk 2006. február 17-én volt a
Polgármesteri Hivatalban, melyrõl a késõbbiekben fogom
tudósítani a tisztelt lakosságot.

Vereb Sándorné

Kisebb gazdaságban könnyen betartható…
Már a második kormányrendelet foglalkozik a vizek

mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni
védelmével. Ezt ez év februárjában hirdették ki. Elõírá-
sainak betartása azokra nézve kötelezõ, akik az úgy-
nevezett nitrátérzékeny területek településein folytatnak
valamilyen szintû mezõgazdasági tevékenységet.

A helyben gazdálkodókra nézve nem örvendetes hír,
hogy a 27/2006 (II.7.) Kormány rendelet – sok más
település mellett – Pilist is ide sorolja. Tehát a jogszabá-
lyi elõírásoknak való megfelelés itt is kötelezõ, melynek
betartását ellenõrizni fogják.

E jogszabályi lépésnek elsõsorban megelõzõ szerepe
van, ne fordulhasson elõ az emberekre és az élõvilágra
nézve felelõtlen környezetterhelés. Hazánkban
különösebb gond nem volt e téren eddig sem, ám az EU
jogrendjét követni kell.

Az alábbiakban sorra veszem a legfontosabb tudni-
valókat.

A szabályozás szigora elsõsorban a szerves-trágya
képzõdésre, annak tárolására és felhasználására,
valamint a mûtrágya tárolására, felhasználására koncent-
rál. Például a rendeletben közzétett türelmi idõ biz-
tosításával – állatlétszámtól függõen – az állattartó
telepeken szigetelt trágyatárolót kell építeni.

Idézek a rendeletbõl: „A trágyakijuttatás során
alapvetõ követelmény, hogy a nitrátkimosódás a lehetõ
legkisebb legyen. Szakszerû a trágyázás, ha a talaj tulaj-
donságainak, tápanyag-ellátottságának, a környezeti
feltételeknek és a termesztett növény helyesen

megválasztott termésszintjéhez tar tozó tápa-
nyagigényének megfelelõ adagban, megfelelõ idõben és
módon a trágya tápanyagtar talmának ismeretében
történik.” Lényegét tekintve évente hektáronként maxi-
mum 170 kg hatóanyagban számolt nitrogén szórható ki.

Nem juttatható ki trágya fagyott, vagy vízzel telített,
vagy összefüggõ hótakaróval borított területre. Tilos a
hígtrágya vagy trágyalé, vagy trágyatárolók csur-
galékvizeinek élõ vizekbe való, belvíz elvezetõ árokba
való bevezetése. Domborzati viszonyokból adódó ter-
mészeti adottságokat a trágya kijuttatásnál figyelembe
kell venni.

Minden állattartó és földhasználó köteles folyamatos
nyilvántartást vezetni a szerves-trágya és mûtrágya fel-
használásáról. A nyilvántartás vezetésére elõírt forma
nincs. Ezek szerint alkalmas lehet egy füzet, vagy
határidõ-napló, vagy tábla-törzskönyv, vagy gazdálkodási
napló. Ezen túl évente egyszer adatszolgáltatást kell nyúj-
tani az illetékesség szerinti növény- és talajvédelmi szol-
gálat felé, mégpedig a feljegyzést követõ év január 1. és
februrár 28. között.

Itt Pilisen elõször 2007.01.01. és 02.28. között a
rendelet 3.sz. mellékletét képezõ nyomtatványt kitöltve a
következõ címre kell küldeni:

Fõvárosi és Pest megyei Növény és Talajvédelmi Szol-
gálat 2100 Gödöllõ Kotlán Sándor út 3.

Nyomtatványt a falugazdászok, vagy a szaktanács-
adók tudnak adni.

Cselko-Nagy Gábor NVT-tanácsadó

„Szülõföldem Pilis”...
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G a z d a k ö r i  h í r e k
Sajnos egy rossz hírrel kell kezdenem: a 2006. év

tavaszára tervezett ingyenes szaktanácsadási esték
elõadásai elmaradnak. Ez a sikeres és sok éve tartó
sorozat a költségvetési megszorítások áldozata lett,
mert a szaktanácsadás ilyen formájára az idén nem biz-
tosít keretet. Azért a Pilisi Nép- és Gazdakör igyekszik
saját erejébõl az információk átadását megszervezni.
Ennek keretében március 23-án 18 órai kezdettel „A
mezõgazdasági támogatások és pályázati lehetõségek”
(elõadó: Gondos Imre) és április 13-án 18 órakor „A
sertéstakarmányozás kérdései” címmel (elõadó: dr. Gun-
del János) tartunk elõadást.

Itt, a HÍRNÖK oldalain is szeretnénk aktuális informá-
ciókkal ellátni a kedves olvasókat. Egy igen fontos jog-
szabály került kihirdetésre február közepén, amely sok
kistermelõt érint. Ez a 14/2006.(II.16.) FVM-EÜM
együttes rendelete a kistermelõi élelmiszertermelés,
elõállítás és értékesítés feltételeirõl. Ez azokra a kister-
melõkre vonatkozik, akik a megtermelt terméküket illetve
az általuk elõállított élelmiszert közvetlenül a végsõ
fogyasztónak (pl. a piacon), illetve a helyi kiskereskedel-
mi vagy vendéglátó egységnek értékesíti. A rendelet
meghatározza a kis mennyiség fogalmát, az elõállítás és
értékesítés feltételeit, valamint a szükséges engedé-
lyeket és dokumentumokat. A rendelet egy példányát az
érdeklõdõk megtekinthetik a Közösségi Házban (Dózsa
György u. 2.).

A Pilisi Nép- és Gazdakörben január 13-án megtartot-
tuk az immár hagyományos borversenyt a Gazdakör
legjobb fehér- és vörösborának járó kupáért. Ezt az idén
fehérbor kategóriában Kovács Gyula, vörösbor
kategóriában Nagy Sándor nyerte el.Február 25-én,
szombaton tar totta Gazdakörünk farsangi bálját a
megszokott jókedvvel, vendégünk volt Szûcs Lajos,
választókörzetünk országgyûlési képviselõje.

Egy kicsit tágabban kitekintve a gazdaköri mozgalom-
ra szólnunk kell egy évfordulóról. 2006. február 19-én
tartotta megemlékezését a MAGOSZ az egy évvel ezelõt-
ti agrárdemonstrációra. A Testnevelési Egyetemen tartott
rendezvényen több ezren vettek részt, budapestiek és
vidékiek egyaránt. Ez azért fontos, mert a 2005. tavaszi
demonstráción nagyon sok segítséget kaptak a fõvárosi-
aktól. Sokan élelmet, meleg teát hoztak, mások szállást
ajánlottak, orvosok, gyógyszerészek ügyeletet tartottak,
volt, aki versével adott erõt, és nagyon sokan barát-
ságukkal, jelenlétükkel erõsítették a demonstráló
gazdákat. Ezen a nagygyûlésen mindezt megköszönhet-
tük, de a résztvevõk tájékoztatást is kaptak a MAGOSZ
programjáról. Felléptek neves elõadómûvészek, többek
között Pitti Katalin operaénekes, Ferenczi Éva
dalmûvész, Sasvári Sándor színmûvész.

A tavaszi elõadásokra minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Szabó Márton

A  f e j l õ d é s  ú t j á n …
A 2003-as év tavaszán mega-

lakult, és azóta is jól mûködõ Pilisi
Motoros Egyesület 2006. augusztus
18-20. között ismét megrendezi a III.
Pilisi Motoros Fesztivált és Veterán-
autós Találkozót. Hát igen… emlék-
szem, mikor még az elsõn gondol-
kodtunk és szervezgettük. Bár már
akkor reméltük, hogy rendezvényünk
nagy érdeklõdést kelt majd Pilisen,
amivel olyan hagyományt szeretnénk
teremteni, amely évrõl évre eredeti,
színvonalas kikapcsolódást nyújt
nem csupán a jármûvek szerelmesei,
hanem Pilis és a környék lakói
számára.

Na de ne rohanjunk annyira elõre!
A saját magunk indította „Tiszta Pili-
sért” akciónk 2006. április 1-jén
veszi kezdetét egy önkéntes szemét-
szedéses nappal, amire várunk min-
den bátor jelentkezõt, akinek az ide-
jébõl és az önérzetébõl kitelik annyi,
mint nekünk.

Még a hónap utolsó hétvégéjén,
2006. április 29-30-án helyet adunk
a homokbányában a Truck Trial és az

Auto Cross kedvelõinek. A tavalyihoz
hasonlóan nem kis látványosságot
ígérünk a „gépszörnyek” versenyé-
vel, este pedig élõ zenére mulathat-
nak majd a jelenlévõk.

Ha már a zenénél tartunk, azt is
illendõ lenne megemlítenem, hogy
2006. május 6-án nem más, mint a
BIKINI látogat el hozzánk D. Nagy
Lajossal, a zenekar frontemberével.
A koncert valószínûleg a piactéren
kerül megrendezésre a tavalyihoz
hasonlóan.

2006. augusztus harmadik
hétvégéjén reményeink szerint ismét
megszaporodnak a motorosok kis
városunkban, ugyanis augusztus 18-
20. között rendezi meg a Motoros
Egyesület a III. Pilisi Motoros Fesz-
tivált és Veteránautós Találkozót. A
rendezvény színvonalát évrõl évre
emeljük! Így lesz ez idén is, ennek
fejében pénteken olyan együtteseket
láthatunk, hallhatunk a színpadon,
mint a ROMEÓ VÉRZIK (Szlovákia),
DEÁK BILL GYULA, TEQUILA és a
médiából is ismert ZORALL. Szom-

baton a vetélkedõk után délutántól a
TÛZKERÉK XT zenekar teszi forróvá a
hangulatot. Õket követi a minden
évben visszalátogató ROCK IN ROCK
CAT’S, majd a BEATRICE zenél NAGY
FERÓVAL! Mindezt a HARD nevû
zenekar fogja levezetni egészen haj-
nalig. A vasárnapi meglepetésprog-
ram az államalapítás ünnepe alkal-
mából teljesen ingyenes és nyitott
lesz!

De ezzel még nincs vége a sze-
zonnak, ugyanis szeptember 23-án,
szombaton egész napos Sör fesz-
tivált és Rock & Roll Partyt tartunk az
Ikerfenyõnél a város szélén. Min-
denkit szeretettel várunk!

Ha kérdésed van, akkor a 06-
30/466-04-28 vagy a 06-70/561-
37-76 telefonszámon érdeklõdhetsz.
A jövõben terveink között van egy
saját internetes oldal megteremtése
is, ahonnan többet tudhattok meg
rólunk, rendezvényeinkrõl, bulikról
képekkel és videókkal illusztrálva.

JÓ UTAT…
H.Z.
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R e n d e z v é n y n a p t á r

2006. évi pilisi rendezvénynaptár
Idõpont Rendezvény Jelleg Helyszín Rendezõ

Március 15. Megemlékezés nemzeti ünnep Petõfi park
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

Április 8. Papírgyûjtés
adománygyûjtés fásítási 

programra
Önkormányzat udvara Pilis Városért Közalapítvány

Április 30. Pleszkán Frici estje Jazz est Önkormányzat díszterme
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Április 29-30. Truck Trialbemutató autósport homokbánya
Rávágyi János

Móricz Zsigmond Közösségi
Ház

Május 1. Május 1. Vándorkupa amatõr labdarúgó verseny Sportpálya
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Május 6. Bikini koncert rockkoncert Piactér Pilisi Motoros Egyesület

Május 21.
W. A. Mozart szül. 250. 

évfordulója
komolyzenei koncert Református templom

Móricz Zsigmond Közösségi
Ház

Május 27. Városi gyermeknap városnap Piactér
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Június 2. Városi pedagógusnap
köszöntés, kitüntetések

átadása
Önkormányzat díszterme

Kult., Okt., Ifj. és Sport
Bizottság és Móricz Zsigmond

Közösségi Ház

Június 3. Horgász- és fõzõverseny juniális Horgásztó
Gerje Horgász Egyesület és

Barátság Klub

Június 16.
Szlovákiából kitelepítettek 60.

évfordulója
megemlékezés Városháza

Városi Könyvtár és Móricz
Zsigmond Közösségi Ház

Június 24. Életmód-sziget
Szállj szabadon! Drogpreven-

ciós nap
Piactér Simó Gáborné

Június 30. Old Boys koncert könnyûzenei koncert Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

Július 8. „Pilisiek” találkozója
Pilis nevû települések

találkozója
Piactér Vidám Tavasz Klub

Július 15. IKERFEST családi nap Dolina „Ikerfenyõ” Láng Róbert

Aug.18 - 20.
III. Pilisi Veterán Autós és

Motoros Találkozó
autó- és motorsport

városnap
Gerje forrásvidéke Pilisi Motoros Egyesület

Aug. 20. Megemlékezés nemzeti ünnep Szent István park
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Aug. 27. Nyári-Nyáry Muzsika opera - operett est
Beleznay - Nyáry kastély

udvara
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Szept. 2. Szüreti felvonulás és bál hagyományõrzés Piactér Nép- és Gazdakör

Szept. 3. XI. Sipito Teniszkupa amatõr teniszverseny Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

Szept. 9. Életmód - sziget prevenciós nap (szûrések) Vatyai úti park Simó Gáborné

Szept. 16. Sörfesztivál városnap Dolina „Ikerfenyõ” Pilisi Motoros Egyesület

Szept. Országos Díjugrató Verseny lovassport Luther tér 5. Csilló Lovasiskola

Okt. 7.
Tegyünk egy lépést Pilisért!

(túra)
adománygyûjtés fásítási 

programra
Dolina „Ikerfenyõ” Pilis Városért Közalapítvány

Okt. 23. 50. évforduló megemlékezés nemzeti ünnep Evangélikus templomkert
Móricz Zsigmond Közösségi

Ház

Nov. 11.
Bartók Béla szül. 125.évfor-

dulója
komolyzenei koncert Önkormányzat díszterme

Móricz Zsigmond Közösségi
Ház

Mintegy két hónapos elõkészítõ, egyeztetõ munka
után megszületett városunk ez évi rendezvénynaptára. Jó
érzés volt, hogy évrõl évre egyre többen veszünk részt az
összeállításában, mert ez azt jelenti, hogy egyre többen
szeretnénk tenni a közmûvelõdésért.

Úgy gondoljuk, a programok változatosak, színesek, 

sokféle igényt elégítenek ki, és ezúton is meghívjuk a
város lakóit programjainkra. Az érdeklõdõk szórólapokon,
kábel-TV hirdetésekben, plakátokon,a  www.ikerfenyo.hu
és a www.pilis.hu honlapokon olvashatnak a részletekrõl. 

Nagyné Lehoczki Katalin
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Szavazatszámláló bizot tságok
Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának

Helyi Választási Irodája – a 2006. április 9-ére és 2006.
április 23-ára kitûzött országgyûlési választásokra figyelemmel
– 2006. február 2-án alakult meg. A Képviselõ-testület a Helyi
Választási Iroda (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) vezetõjének
javaslatára február 22-én döntött a 2006. évi országgyûlési
választások lebonyolításában közremûködõ szavazatszámláló
bizottság választott tagjainak és választott póttagjainak
kijelölésérõl. A szavazatszámláló bizottságok összetételét az
alábbiakban tesszük közzé:

1. számú szavazókör 
Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 
Szavazókör címe: Pilis, Széchenyi út 28. 

Választott tag: Losányi Tamásné (elnök) Pilis, Krekács dûlõ
6392/3 hrsz., Malata Józsefné (elnökhelyettes) Pilis, Csaba
u. 65., Füredi Istvánné Pilis, Nyáry Pál u. 13.
Póttag: Bédy Stefánia Pilis, Széchenyi u. 58. 
Jegyzõkönyvvezetõ: Rocsják Károlyné köztisztviselõ

2. számú szavazókör
Attila utcai óvoda 
Szavazókör címe: Pilis, Attila u. 8. 

Választott tag: Miklós Lászlóné (elnök) Pilis, Csaba u. 9., Tóth
Józsefné (elnökhelyettes) Pilis, Vásár u. 29., Kökény Mihályné
Pilis, Lövölde u. 3. 
Póttag: Rihász Ferencné Pilis, Nyáry P. u. 27.
Jegyzõkönyvvezetõ: Lasán Judit köztisztviselõ

3. számú szavazókör
ERDÕSZÖV RT. (volt Hizlalda) épülete
Szavazókör címe: Pilis Vasvári Pál u. 35.

Választott tag: Gengeliczkiné Kárpáti Anita (elnök) Pilis, Liszt
Ferenc u. 17., Andrási Julianna (elnökhelyettes) Pilis, Vörös-
marty u. 23., Antal Lászlóné Pilis, Lehel u. 7. 
Póttag: Szemereczky Imréné Pilis, Huba u. 31. 
Jegyzõkönyvvezetõ: Sahin-Tóth Jenõné köztisztviselõ

4. számú szavazókör
Központi Óvoda 
Szavazókör címe: Pilis, Rákóczi út 42.

Választott tag: Némethné Kovács Sarolta (elnök) Pilis, Petõfi
u. 55., Gilányiné Kurucz Andrea (elnökhelyettes) Pilis, Nyár-
egyházi köz 10., Lasán Jánosné Pilis, Bocskai u. 2. 
Póttag: Kifútné Gál Éva Pilis, Arany János u. 14.
Jegyzõkönyvvezetõ: Tóth Tiborné köztisztviselõ 

5. számú szavazókör
Sporttelepi Iskola 
Szavazókör címe: Pilis, Dózsa György út 33.

Választott tag: Zöldi Jánosné (elnök) Pilis, Árpád u. 19.,
Lenthár Rózsa (elnökhelyettes) Pilis, Dózsa Gy. út. 34., Kisvári
Károlyné Pilis, Gerje u. 1.
Póttag: Miklós Károlyné Pilis, Nyáregyházi u. 5.
Jegyzõkönyvvezetõ: Horváth Istvánné köztisztviselõ

6. számú szavazókör
Közösségi Ház 
Szavazókör címe: Pilis Dózsa György út 2.

Választott tag: Varga Jánosné (elnök) Pilis, Mikes Kelemen u.
7., Pálinkásné Zentai Beatrix (elnökhelyettes) Pilis, Rákóczi út
10., Kriskó Dóra Pilis, Petõfi u. 8.
Póttag: Szirmai Lászlóné Pilis, Újerdõ u. 27.
Jegyzõkönyvvezetõ: Gulyás Zsoltné köztisztviselõ

7. számú szavazókör
Emeletes Általános Iskola 
Szavazókör címe: Pilis Kossuth Lajos út. 32. 

Választott tag: Krizsán Jánosné (elnök) Pilis, Jókai u. 37.,
Kurucz Valéria (elnökhelyettes) Pilis, Nyáregyházi köz 10., Ko-
csisné Horváth Adrienn Pilis, Jókai M. u. 36.
Póttag: Tomán Lajosné Pilis, Kávai út 91/a.
Jegyzõkönyvvezetõ: Németh Istvánné köztisztviselõ

8. számú szavazókör
Kávai úti óvoda 
Szavazókör címe: Pilis Kávai út 19. 

Választott tag: Haluszka Istvánné (elnök) Pilis, Kávai út 63.,
Bíró Tünde (elnökhelyettes) Pilis, Bajcsy-Zs. u. 13., Kozma
Zsoltné Pilis, Orgona u. 7.
Póttag: Varga Sándorné Pilis, Haleszi u.6.
Jegyzõkönyvvezetõ: Jenei Yvett köztisztviselõ 

9. számú szavazókör
volt Autósbolt épülete 
Szavazókör címe: Pilis Erzsébet u. 1. 

Választott tag: Kochán Péterné (elnök) Pilis, Török Ignác u.
17., Lehoczki Tiborné (elnökhelyettes) Pilis, Nagy Lajos u.
8/a., Burger Mihályné Pilis, Temetõ u. 12.
Póttag: Mezei Józsefné Pilis, Toldi M. u. 28.
Jegyzõkönyvvezetõ: Kerepeszki Istvánné köztisztviselõ

10. számú szavazókör
Piactéri Általános Iskola 
Szavazókör címe: Pilis Szabadság tér 11. 

Választott tag: Turcsán Pálné (elnök) Pilis, Erzsébet u. 3.,
Opavszki Istvánné (elnökhelyettes) Pilis, Viola u. 5., Mészáros
Lászlóné Pilis, Toldi Miklós u. 22.
Póttag: Pércsiné Dancsok Mariann Pilis, Kávai út 77., Borbíró
Szatmári Erzsébet Pilis, Kisfaludy u. 7.
Jegyzõkönyvvezetõ: Gábrisch Lászlóné köztisztviselõ

Jegyzõkönyvvezetõknél póttag:
Balázs Beatrix köztisztviselõ,
Kissné Farkas Anikó köztisztviselõ
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Tavaszváró beszámoló
A téli szünet után újraindult az élet, a munka a

Széchenyiben. A tanulás mellett sok más, hasznos
ismeretet szereztünk Czombosné Anikó és Hadas Aranka
jóvoltából, akik higiénés, bõrápolási és sminktanácsokkal
szolgáltak nekünk, majd alsósaink a frissen hallottakat
csoportos vetélkedõn dolgozták fel.

Kihasználva a tél elõnyeit diákjaink lelkesen járnak
korcsolyázni keddenként Miklós Lászlóné, szerdánként
Járai Beatrix és szombat reggelente Hanyecz Anita
vezetésével. A gyógyúszás foglalkozásain szintén ked-
denként vesznek részt a gyerekek Járai tanárnõvel, már-
ciustól pedig már tömegsport keretében is mehetnek a
tanulók Miklósné Ica nénivel az uszodába. Még egy
„egészséges” hír: január óta drogügyi koordinátorral is
gazdagodtunk Hornyik Erika személyében.

Az elmúlt hónapban mozi látogatásra, és iskolák közti
focimeccsre is sor került. Újra nálunk járt a vándorló
ásványkiállítás, melyet élvezetes elõadással kísérve
nézhettünk meg. Február elsõ felének legnagyszabásúbb
programja persze az alsós és felsõs farsangi bál volt. A
„Mesehõsök találkozóján” a Vuk, Kukori és Kotkoda, Dr.
Bubó, Mézga család, az Oroszlánkirály, a Dzsungel könyve
felejthetetlen jeleneteit láttuk a kicsik elõadásában, a fel-
sõsök estjén pedig az Indul a bakterházon mulattunk fer-
geteges zenés-táncos elõadások mellett.

Az új félévben technikai felszereltségünkön is sikerült
javítanunk: a szakképzési hozzájárulás összegét
számítógépek és egy projektor vásárlására fordítottuk.
Ami elõttünk áll: feszülten várjuk nyolcadikosaink felvételi
eredményeit, képkiállítást készítünk a kommunista dik-
tatúra áldozatairól való megemlékezés kapcsán. A
lapzártát követõen lezajló, a tizenkettedikeseinknek
szervezett szalagavató bál reményeink szerint pedig
ismét a sikeres rendezvényeink között fog szerepelni.

Sziasz… ezúttal nem elköszönésünk kezdõdik így,
hanem iskolánk honlapja indult el. A teljes címe
ilyeténképpen fest: www. sziasz-pilis.hu. Az érdeklõdõk
tehát már interneten is betekinthetnek alapokmányaink-
ba, sõt az osztályok órarendjérõl, pedagógusaink
elérhetõségérõl is informálódhatnak, ezen kívül program-
ajánlót és képösszeállításokat is láthatnak.

A nevelõtestület

Tavaszi reménység
Szombat reggelente egy nagyon érdekes és jópofa

gyerekmûsort sugároz az egyik kereskedelmi TV. Nem
tudom, hogy többen észrevették-e, de klasszikus értelem-
ben vett keresztyén gyerekeknek készített rajzfilmrõl van
szó. Nemrégiben egy húsvétról szóló részt vetítettek: a
világ legtermészetesebb módján szólalt meg húsvét való-
di üzenete Jézus kereszthaláláról, feltámadásáról, és az
emberek örök életének a reménységérõl. Azt volt az
érzésem, hogy a mûsor szerkesztõi nem nézték végig a fil-
met, csak úgy leadták, mert a sok igénytelen mûsor
között gyöngyszemként csillogott a rajzfilm üzenete.

Húsvét 2006-ban – izgalmas kérdés. Ragyogó csillag a
világ koromfekete egén – vajon lesz-e ember, aki
észreveszi a csillogását? Lesz-e ember, akinek megadatik
a valódi látás képessége, az értéket észrevevõ és
értékelni tudó képessége?

Programok sokaságával készülünk húsvét ünnepére,
hogy elvigyük minden nyitott szívû és érdeklõdõ emberhez
a világ legjelentõsebb örömüzenetét, a húsvéti evangéliu-
mot. Ahogyan a rajzfilmben is kimondták a kedves kis
szereplõk az õsi keresztyén igazságot, úgy mi is valljuk,
hogy húsvét, a feltámadás ünnepe teszi egyáltalán
lehetõvé Istenbe vetett hitünket. Húsvét nélkül semmi
nincs. Nincs karácsony, nincsen semmilyen más keresz-
tyén ünnep, de még a hitünk sem ér egy fabatkát sem.
Húsvét a feltámadás ünnepe, a halálon
gyõzedelmeskedett élet ünnepe.

Az ünnep üzenete egységet teremt, hiszen minden
emberre egyaránt vonatkozik. Független nemtõl, vallástól,
politikai hovatartozástól. Egységet teremt, és erre most
különösen is szükségünk van egy olyan társadalomban,
ahol az emberek széthúznak, politikai pártok zászlói alá
gyülekeznek, és békétlenséget szítanak. 2006 tavaszán
húsvét ünnepe rendezheti újra a sorokat, ha megértjük,
hogy teremtett világunkban felelõsek vagyunk egymásért
és az egész világért, nem rendelhetünk semmit alá önös
érdekeinknek, az életet eltipró törekvéseinknek.

Ebben a mostani böjti idõszakban szánjunk néhány
percet, néhány órát az elcsendesedésre, az életünk, a
szándékaink, a terveink kiértékelésére. Az evangélikus
közösségen belül istentiszteletekkel, hitmélyítõ alkal-
makkal, gyerekprogramokkal készülünk húsvét ünnepére.
A közösség erõt ad, lehetõséget ad a hitben való elmé-
lyülésre, hitünk gyakorlására és visszajelzést is ad arról,
hogy hol tart és merre tart az életünk.

Tiszta, õszinte és valódi húsvéti ünnepeket kívánok
minden kedves pilisi polgárnak az evangélikus gyülekezet
nevében!

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Református hírek
A Református Gyülekezet életének következõ jeles

eseményeire, alkalmaira hívjuk, várjuk Önöket: március
30. – április 1. között minden nap 18 órától templo-
munkban Tóth Tamás református lelkész gazdagít minket
Istentõl áldott, értékes gondolatokkal.

A lélekemelõ estéken, melyeken versek,
bizonyságtételek, különbözõ zenés darabok segítségével
szeretnénk ráhangolódni Isten üzenetére, nem csak hívõ
testvéreinkre számítunk, hanem szeretettel hívunk és
várunk minden érdeklõdõt.

Április 8. délután 3 órakor Idõsek délutánja.

Április 14. Nagypénteken, 18.30-kor istentiszteletet
tartunk, ahol a rövid igehirdetés után felolvassuk Jézus
utolsó hét szavát a kereszten, s az énekek alatt eloltunk
egy-egy gyertyát. Mindenkit szeretettel várunk a templom-
ba.

Április 16-17. Húsvét. Ünnepi istentisztelet kezdete10
óra 30 perc.

Áldott húsvéti készülõdést, és ünnepeket kívánunk!
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Szõlészet és borászat Pilisen
Városunk címerében egy szõlõfürt is található. Na-

gyon eredetien és sokatmondóan kifejezõ. Ugyanis a
szõlõk telepítése lényegében egyidõs lakóhelyünket
újratelepítõ II. Beleznay János és fiai nagyszerû teljesít-
ményével.

A török idõk alatt Pilis elnéptelenedett, megszûnt
létezni. A Beleznayak voltak azok, akik a felvidéki
részekrõl és az ország más területeirõl a földek meg-
mûvelésére családokat hoztak ide.

A Beleznayak remek és sikeres katonaemberek
voltak, akik Európa több területét és országát megjárták.
Vonatkozik ez II. Beleznay János tábornagyra, de még
inkább idõsebbik fiára, Beleznay Miklós tábornokra, aki a
szõlõtelepítést elterjesztette nálunk, mint földbirtokos és
borkedvelõ. Így kerültek általa Pilisre az olasz Benedik-
tiek, a svájci Gálok (Gaálok), Durjancok (Durianszok),
Singljárok, (Singlier) a Kanderta családok többek között
és lettek a szlovákul beszélõ szõlõmûvelõk vezetõivé.

A mai kilátóhegy elõtti déli lejtõ lett betelepítve szõlõ-
vel. Fákat nem ültettek, hogy a fából ácsolt filagóriából
(kilátóból) ellenõrizni lehessen a szõlõterületet (a lopá-
sokat így küszöbölték ki). A szõlõ alsó végében lévõ
területen épült fel a nagy U alakú pince, amely oly hatal-
mas volt, hogy a négyökrös szekér is közlekedhetett
benne. Híres kádárcsaládok voltak – a mesterségük
apáról fiúra szállt – a Biros és Bukovinszki (Bukovinai)
mesterek.

A jobbágycsaládok körében is terjedt a szõlõtelepítés
és mûvelési kedv. A Beleznayak ezért a szõlõmûvelést
írásban szabályozták. Idézem az alábbiakat a Hegy-Vám-
ról:

„- IX. §. Ha pedig á Szõlõ-Hegyeken éppen semmi
sem teremne, azon esetre tartozni fog nagy az jobbágy á
Hegy-Vám adományával földes urának hasonló mérték-
ben, és számban, de mivel az Hegy-Vám nem pénzben,
hanem mustban vétethetik, arra való nézve illyen
történetben az jobbágy é féle Hegy-Vámot tsak az
kötelezõ esztendõnek Termésébõl meg-adni köteleztetik.

- VII. § Á trágya-bél adózás ennek-utánna el-marad-
gyon oly móddal tudni illik: hogy az jobbágy magok trá-
gyáját, soha sem, az uraságét pedig akár Szõlõ Hegyek-
ben, akár más hova nem máskép, hanem á Robotban
hordani tartozzanak.

- XI. § Á szöllõknek kötözésre – való szalmának
adásával sem fognak ezután tartozni á jobbágyok.

- XV. § Az Termésnek, vagy konyha-béli, s akár melly
elleségnek vételét vagyeladását az jobbágyokra köl-
letlenül ne verjék az földe Urak, hasonlóképpen á meg-
romlott bornak, vagy éget bornak, s-akár minémû Italnak
akár hordonként, akár itze száma – való el-adására, és ki
kortsmáltatására semmi móddal ne kinszeríttessenek: û
mint hogy azon jobbágyok sem az kortsmáltatásra
kiadott, és meg-romlott borral, avagy más italról felelni
sem pedig az üres hordókat roboton kívül vinni, avagy vis-
sza hordani nem tartoznak.”

Megállapítható, hogy Pilis területének azon részein
van szõlõ, amelyek gyenge termõképességûek, de a
szõlõtelepítéssel hasznosan és eredménnyel mûvel-

hetõk. Így tehát zömmel a homoki talajok azok, amik e
téren szõlõmûvelésre lettek beállítva. Ezt még tovább az
is elõsegítette, hogy a filoxéria nevû állati kártevõ a
kötött talajokon kipusztította a szõlõket, viszont a
homokos talajon az állat járatai beomlottak, így azokban
nem tudott pusztítást végezni. Ennek lett az eredménye,
a még a mai napig is zömében meglévõ szõlõterületek
kialakítása. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a dolinai
szõlõhegy ültetvénye ez idõ tájt pusztult ki. Viszont létre-
jött a Rózsácska, az Öregszõlõk (a mai Erdõ utcában), a
Haleszok, a Papberok, vagy Pánbereki, a Békáskai (a 4.
sz. fõút mentén, ma már nem létezik) a Bazsanyica (a
Bazsami legelõn túl).

A jobbágy-felszabadítás után kialakult a Szabadkai,
majd a Homoki, a Krekács-dûlõi (Krekács-család lakott a
dûlõ elején, innen a neve), mígnem utoljára a báró Nyáry
földbirtokosok által felparcellázott területen az úgyn-
evezett pilisi erdõ helyén a Bárószõlõ.

A XX. század elsõ évtizedeiben volt Sick és a Slihte-
neger féle szõlõterület kialakítása alberti felé, ahol csak
a saszla-féle csemegeszõlõt termelték. A múlt század
elsõ felében Budapest piacaira rengeteg szõlõt szállítot-
tak. Meg kell említeni, hogy a tehetõs gazdák körében a
Beleznayak „hegyeki pincéje” példája nyomán megindul a
dolinai pincék építése, illetve a szõlõs területeken a
borházas-pincék kialakítása.

Pilisen a legnagyobb pinceépítõ mester Kucsera nevû
volt. Az õ remek boltíves pincéi a mai napig is bizonyítják
maradandó tevékenységét a különbözõ dûlõkben. A
mûvelési mód a bakhátas karó nélküli (gyalogszõlõ),
illetve karós szõlõ volt. A területek nagyságát négyszögöl-
ben mérték. Az 500 négyszögöl féllánc, az 1000
négyszögöl lánc elnevezésû volt. A területeket pásztára
osztották be a munkafázisok érdekében. A XIX. század
utolsó harmadában bevezették az aranykorona alapú
földminõsítést. A földterületek zömmel 5-6 aranykorona
értékû minõsítést kapták, mely ma is érvényes még. A
szõlõk védelmét csõszök látták el. A szõlõtermés érése
idõszakában csak a tulajdonos mehetett a saját
szõlõjébe.

Pilisen nagyszerû asztali bort adó fajtákat ter-
mesztettek (pl. kadarka, sárfehér, pozsonyi fehér, szlan-
ka – menka, prekozé, tótfekete stb.) Idõnkénti szõlõ-
betegségek kivédése céljából az úgynevezett nyugat-
európai, illetve amerikai direkt termõ fajtákat telepítik
(izabella, delevár, feri szõlõ, otelló, stb.), nem ismerve
azok káros voltát, ami a faszesz (metilalkohol) formában
az emberi szervezetre károsan hat. És törvény tiltja a ter-
mesztésüket.

A múlt században örvendetesen terjednek a finom
bort adó hazai és külföldi szõlõfajtás ültetvények. A
mûvelési régi módot egyre inkább a kordonmûvelés veszi
át, a korszerû permetezõszerek nagyobb termésbizton-
ságot adnak. Ugyanakkor sajnos tény az is, hogy a régi
és szõlõt szeretõ gazdák és tulajdonosok fogynak. Egyre
több a kipusztult, elhanyagolt szõlõs terület, az új tulaj-
donosok közül sokan a présházakat lakásnak veszik, a  

(folytatás a 18. oldalon)
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Hírek az Általános és Zeneiskolából
Szakmai munkánkról

A 2005/2006-os tanév elsõ féléve január 20-án a
megszokottnál korábban zárult. Kitartó munkája ered-
ményeként 111 tanuló vihetett haza kitûnõ bizonyítványt
az ellenõrzõ könyvében. Gratulálunk nekik!

A nyolcadik osztályosok erõpróbája is elkezdõdött
január végén a központi felvételikkel. Reméljük, mindenki
jól választott és eléri kitûzött célját. A végsõ eredményre
azonban még áprilisig várni kell.

Ez a tanév új szakmai kihívást tartogatott pedagógu-
saink számára, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében kiírt pályázat eredményeként Térségi Iskola– és
Óvodafejlesztõ Központként (TIOK) bekapcsolódhattunk a
kompetenciaalapú tudás elsajátítását segítõ tanítási prog-
ramba. A tavaszi és nyári továbbképzések után tíz kolléga
kezdte el a munkát a TIOK programban. Ez a program négy
osztályban és két idegen nyelvi tanulócsoportban került
bevezetésre szövegértés-szövegalkotás, matematika, ide-
gen nyelv, szociális-életviteli és életpálya-építés kompe-
tenciaterületeken. Pedagógus kollegák január 17-én – a
félévzáró ér tekezleten – a konzorcium szakmai
vezetõjének számoltak be a féléves munkájuk tapaszta-
latairól.

Versenyeredményeink
Szakmai munkánk sikerének mutatói a versenyered-

ményeink. A tanulmányi és sportversenyeken az elsõ
félévben a következõ eredményeket, sikereket érték el
diákjaink:

Asztalitenisz: A maglódi Diákolimpián 1. helyezett
Daróczi Edina, 4. helyezett Sedró Áron, 6. helyezett
Kovács Tamás lett.

Focistáink január hónapban nemzetközi tornán vettek
részt Szerbia-Montenegróban Vrbászon, ahol 16 csapat
közül az 5. helyezést érték el.

Abonyban a teremlabdarúgó torna megyei döntõjén III.
korcsoportos diákjaink 3. helyezést szereztek. A csapat
tagjai: Szepesi Szilárd, Hugyecz Gergõ, Gengeliczki Gergõ,
Sárán Tamás, Mezei Dávid, Csatlós Endre, Herczeg Zsolt.

A városi helytör téneti vetélkedõn csapataink
kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. A Széchenyi
iskolában megrendezett mesemondó versenyen elért
eredményeink: 1-2 évfolyam kategóriában 1. helyezett:

Pálinkás Petra, 3. helyezett: Pekker Kira. A 3-4. évfolyam
kategóriában Gilányi Fanni 1. helyzést ért el, míg Basa
Márk a 2. helyen végzett.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny továbbjutó ta-
nulói: Duchaj Gyöngyvér 6. oszt., Jankula Noémi 7. oszt.,
Jákfalvi Ágnes 8. oszt. valamint Reigl Angéla 8. osztályos
tanulók.

Szép Magyar Beszéd megyei fordulón elért ered-
ményeink: 1. helyezett: Pap Bettina 8. osztályos, 2.
helyezett: Gavalecz Petra 7. osztályos, 6. helyezett Kiss-
Juhász Vivien 5. osztályos tanulónk.

A tavasz folyamán a tanulmányi és sportversenyek
tovább folytatódnak. Készülünk az alsó tagozatos komp-
lex, a Zrínyi matematika, a Simonyi, a Nyelvünkben élünk,
a Kazinczy-verseny következõ fordulóira. Az Apáczai Kiadó
által meghirdetett népdaléneklési verseny megyei for-
dulóját március 7-én rendezzük iskolánkban.

Szabadidõs rendezvényeink
Az idei tanévben hagyományos és új programokkal

bõvült iskolánkban a diákélet. Délutáni rendezvényeink
közül az alsós Csibeavató, a kézmûves foglalkozások, a
bolhapiac, a felsõ tagozatosok pályaválasztási délutánja,
az iskolai télapó- és karácsonyi ünnepségek már hagyo-
mánnyá váltak.

Az idén is színházlátogatások szélesítik a hétvégi és
délutáni szabadidõ hasznos eltöltését. A sajátos nevelési
igényû tanulóink, illetve a hátrányos helyzetû gyermekeink
színházi elõadáson vehetnek részt, melyet iskolánk
pályázaton nyert pénzbõl finanszíroz.

Újdonságot jelentett a tanévben, hogy a Széchenyi
iskolával közös programokat szerveztünk. Ezek a
délutánok a játék, a sport jegyében teltek. Reméljük, hogy
a közös rendezvények minden diák örömére a második
félévben is folytatódnak majd.

Színvonalas szervezõmunka elõzte meg a Szülõk-
nevelõk bálját, melyen gyermekeink táncbemutatói szép
élményt nyújtottak. A zeneiskolások félévi hangversenyén
ismét bemutathatta minden régi és új diák hangszeres
tudását.

A tanév második félévére mindenkinek jó munkát
kíván:

az Iskolavezetés

Tiszta, virágos Pilisért
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete ismét komoly

díjazást szavazott meg a tavaly elindított „mozgalom”
javára. Az idén is várják azok jelentkezését – legyenek
bár egyéni porták, vagy cégek, esetleg intézmények,
egyedül, vagy közösen indulók –, akik/amelyek kitöltik az
egyszerû jelentkezési lapot és az Önkormányzathoz
benyújtva azt jelzik részvételi szándékukat.

Két kategóriában nyílik lehetõség az érdeklõdõk
számára, az egyik az „Ilyen volt, ez lett,”, a másik az „A
versenynapon most ilyen” címmel indul. Részletek a
kábeltévében, plakátokon és a Polgármesteri Hivatalban

lesznek olvashatók, jelentkezni az Önkormányzatnál
elérhetõ nyomtatványon március 31-éig lehet.

A zsûri az „Ilyen volt, ez lett” kategóriában az elsõ
bejárást május 6-7-én teszi meg, a második bejárást a
mindkét kategóriában egységesen augusztus 26-27-én
tartják. Az eredményhirdetésre szeptember 14-én, a
városavató ünnepség évfordulóján kerül sor.

Minden jelentkezõt várunk és szurkolunk, mert min-
denki lehet nyertes. Sok sikert!

Imecs László
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M e m e n t o
Emlékszem, nyár volt, gyönyörû, igazi nyár. Öklömnyi

õszibarackok tapadtak a hajladozó ágakhoz, a szõlõ már
áttetszõn, sárgán kínálta magát, a hamvas szilvaszemek
mézédesen váltak el kocsányuktól. Szépek voltak az
együtt töltött napok, de elérkezett a búcsúzás mindig fáj-
dalmas pillanata.

„– Ígérjétek meg, hogy Kinga konfirmációjára ti is eljöt-
tök Erdélybe!” Nem ígér tük, csak egyre szorítóbb
torokkal, egyre szaporábban bólogattunk és õk tudták, mi
tudtuk – ott leszünk. És jött a tél, a december, a télapó.
Nem, nem volt az még mikulás sem, csak egy vacak kis
krampusz, aki üresen hagyta az Erdélyben a Kárpátalján,
a Felvidéken, a Vajdaságban kifényesített csizmákat, a
vágyakozó, ünneplõbe öltöztetett szíveket. Nem, nem
hagyta üresen virgáccsal keserû csalódással, fájdalom-
mal töltötte meg.

Nehéz szívvel indultunk útnak, kétségek közt léptük át
a határt, szemlesütve érkeztünk meg. Pedig tudtuk, õk
tudják, hogy mi nem: ezerszer is igen, hiszen írtunk,
tudják, hogy velük együtt sírtunk.

Évek múltán is megismerni az igaz barátot. Már a te-
kintetébõl, mert nem fürkészõn, idegenül vizslatja a vál-
tozást. Õsz hajszálaid feketének látja, ráncaid, redõid
szeretete elsimítja, szemébõl meleg fény árad feléd. Ilyen
tekintetek, ilyen szempárok fogadtak a Virágvasárnapra
készülõ kis magyar faluban. A konfirmáció, mint egy
menyegzõ, több napos sürgés-forgással jár. Tészták kel-
nek, sütemények illatoznak, a kifûtött kemencében óriás
kerek kenyerek, ropogós cipók, foszlós kalácsok pirosod-
nak. A házi szárnyasok vidáman csípegetik a tavaszt,
lassúbb léptû társaiknak azonban már szorgos asz-
szonykezek számlálgatják tollait. A férfiember, ha pillanat-
ra megfeledkeznek róla, szívesen megy félre beszélgetni.
Mesélnek tör ténetet, vidámat, szomorút, pajkosat,
meghatót, ilyet is olyat is. Kerül egy kis szívmelegítõ, ilyen
is olyan is, ám a bort udvariasan elhárítják.

„– De ezt… Magyarországból hozták…” A megható-
dott hangot olyan meleg, mély érzelem tölt meg, amit a
betû nem képes visszaadni. Az édes-keserû, szerelmes

Kõ kelyett kenyér?
„- Mi okozza a gonoszat?

- A tudatlanság – mondta a Mester
- És hogy lehet ezt szétoszlatni? 

- Nem erõfeszítéssel, hanem fénnyel.
Megértéssel, és nem cselekedettel.”

Anthony de Mello S. J.

A minap az egyik postán vásároltam. Mivel a gép
rosszul nyomta ki a számlát, az eladó tollal firkantotta rá
a végösszeget. Elszámolási gondok miatt kértem, hogy
nyomja újra a számlát, de a válasza ez volt: „Nem tudok
mit tenni, a gép rontotta el.” Mutatva eltökéltségemet,
nem mozdultam az ablaktól, és újra elmondtam
kérésemet. Az eladó ekkor kelletlenül elvette a számlát,
és odabökte: „Újra kellene írnom, de nem érek rá, sokan
vannak. Várni kell, legalább öt percet!” Tizenöt perc
múlva – megszakítva az ügyfelek kiszolgálását –, rossza-
lló tekintetek tüzében megkérdeztem, hogy még mennyi
az az öt perc, mert idõre mennék valahová. Rövidesen
megtudtam, hogy ki az úr a postán. Egy biztos: jelen
helyzetben nem az ügyfél volt. Sok kérdés felmerül
ilyenkor az emberben: az egyik ügyfél ideje miért ér
kevesebbet a másikénál? Az ügyfél van a szolgáltatóért,
vagy fordítva? Miért van szüksége néhány embernek
arra, hogy a másikat megalázza, bosszantsa?

A fenti eset nem egyedi. Fõleg az emberekkel
foglalkozónál (ügyfélszolgálatos, tanár, orvos, eladó,
üzletkötõ szociális munkás stb.) tapasztalható néha ez a
hozzáállás, amit nem a gonoszság, hanem az ún. kiégés
vagy annak elkezdõdése okoz. De bármelyikünk kerülhet
ilyen depresszív állapotba akkor, ha belefáradunk a
munkánkba, elveszítjük motivációnkat, nem érezzük azt,
hogy magunk alakíthatjuk a cégen belüli folyamotokat, és
a napi stressz mellett külsõ körülmények döntenek a si-

kerrõl és a kudarcról. Ilyenkor az összes empátiánk,
türelmünk, megér tésünk elszáll a hétköznapok
szürkeségében, a megoldandó feladatok megmászhatat-
lan hegyei között. E kiégéshez kapcsolódó tünet a sivár,
kiüresedõ magánélet is. Baráti szálaink lazulnak, a
családtagjainkkal sokszor feszültté válik a viszony,
kikapcsolódásra egyre kisebb az igényünk és a
lehetõségünk.

Fontos lenne néha megállnunk és megfogalmaznunk,
hogy miért teszzük azt, amit. Válaszolnunk kellene olyan
kérdésekre, mint: milyen motivációval indultunk az adott
pályára, az adott munkahelyre? Mi tart ott minket? Mit
jelent számunkra a munkánk? Hogyan látnak minket kol-
legáink, ügyfeleink? Vajon hol tartunk a kiégés folya-
matában? Hol kaphatunk segítséget? Jó, ha olyan
munkahelyen dolgozunk, ahol felismerik a tüneteket, és
segítséget nyújtanak. Tudják, hogy hatékonyabb és ol-
csóbb eszköz a megelõzés, mint a betegállományban
lévõk pótlása.

Mi pedig mit tehetünk, amikor nem várt fogadtatás-
ban részesülünk egy hivatalnál? Talán azt, hogy nem
vesszük fel a kesztyût. Nagy szociális és lelki károkat
tudunk ilyenkor egymásnak okozni, ha vég nélküli
csatározásba kezdünk. Gondolatban kõ helyett dobjunk
vissza kenyeret, azaz fogadjuk el, hogy abban a pillanat-
ban a másik ember – általunk ismeretlen okok miatt –
csak az adott magatartásra volt képes, és mosolyunkkal
jelezzük megértésünket. Ez alkalmat adhat neki arra,
hogy elgondolkodjon, és a késõbbiekben elfogadó,
megértõ módon álljon embertársaihoz akkor is, ha nehéz
helyzetben van.

Törökné Nagy Tímea
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szó száll, száll, nem nyugszik meg a fülekben, megy,
megy, megjárja a szív legmélyebb bugyrait.

„- Akkor abból tölts Sándor… nékem is… én is azt…
azt kérem.” Csordultig a szív, megtelik minden pohár –
összekoccannak. Érzem, tapintom, most nekem kéne
mondanom valamit, de egy gombóc kezd nõni a torkom-
ban, csak nõ, növekszik, nem bírok megszólalni.

Fagyos december van megint, fázósan igyekszem,
hogy mielõbb otthon legyek. Az otthon olyan, mint a haza.
Az nem ház, nem ország, ahol pusztán csak laksz,
létezel. Az otthonnak melege van, várnak rád, ha bántott
a világ, benne megnyugvást találsz, az otthon befogad,
megvéd, itt átölelnek. A konyhába finom illat, az asztalon
csomag. Jellegzetes, jóízû kolbász, vastag puha szalon-
na, mellette finom aromájú kíbédi lilahagyma Erdélybõl, a
szükségbõl, a nincsbõl küldték a szívüket, a szeretetüket
téve mellé. Összefut a nyál a számban, de a gombóc, az
a fránya gombóc majd megfojtja a torkomat.

Meghatódva olvasom Vass Albert emigrációban írt
sorait, aki röviddel az után, hogy a Belügyminisztérium
megtagadta tõle a magyar állampolgárságot, saját
kezébõl adta vissza lelkét Teremtõjének. „Akkor összeál-
lottunk néhányan magyarok és azt mondtuk: Krisztus az
alap, melyen megállhatunk és a szeretet a lánc, mely
összeköt minden emberrel a földön és nincsen más alap
és nincsen más kötelék. És elhatároztuk, hogy erre az
alapra építjük föl népünk jövendõjének templomát és
ezzel a láthatatlan lánccal fonjuk össze egyetlen család-
dá a magyart.”

Perzselt a tûz, égett bennünk a vágy, hogy újra
egymáshoz, együvé tar tozhassunk megint, ezér t
összeálltunk jó milliónyian mi is, csak kevesen voltunk...,
mint ahogy Ti is... Mert széthúzó, okoskodó nemzet ez a
miénk, mindenki a maga igazát harsogja, a saját
boldogulását hajszolja és nem döbben rá, hogy boldogta-
lansága éppen ebbõl és Krisztus megtagadásából fakad.

Jézus mondja: „Melyik ember az közületek, akinek ha
száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja-e
ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az
elveszett után mígnem, megtalálja azt!

És ha megtalálta, felveti az õ vállára örülvén.”
A világért sem akarom Jézus szavait december 5-ére

ráhúzni, nem is illik rá, csak azt szeretném, hogy az Õ
világosságában keressük meg kérdéseinkre a választ.
Egészen biztos közelebb kerülünk egymáshoz. Tegyünk
egy próbát most, mindjárt.

Ha egy édesanyától elszakítják négy gyermekét,
akiket újra visszakaphat, ugyan elzárkózik-e tõlük, nem
öleli-e magához õket boldogan, könnyek közt?

Ha a történelem hasonló helyzetben felkínálja a
lehetõséget, vajon egy anyaországnak nem az anyai
példát kell-e követnie?

Egy nép válhat-e összetartó, bölcs nemzetté, remél-
het-e jobb jövõt, ha a közömbösség, az önzés, a politika
szavát követi, nem pedig Krisztusát, a megkeresés, a
törõdés, a szeretet szavát?

Az Õ világosságában mi a válaszod, mit mond a lelki-
ismereted…

Bretka Ferenc

A Polgárõrségrõl
Az 1996-ban alakult Pilisi Polgárõr Egyesületben

jelenleg 58 polgárõr tevékenykedik. Örvendetes a
növekedés, egy év alatt 22 fõvel emelkedett a tagok
száma, közöttük sok a biztonságtechnikai, informatikai
képzettséggel és gyakorlattal rendelkezõ huszonéves.
Fiatalos dinamizmus, agilitás, tenni akarás, városunk
iránti hûség és lojalitás jellemzi csapatunkat.

Céljaink között elsõ helyen áll a közösségi és szemé-
lyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító
jogsértések megelõzése, a bûnalkalmak csökkentése és
ennek révén a lakosság biztonságérzetének növelése,
nyugalmának biztosítása és a közösségi kapcsolatok
szélesítése, melyek most is kiemelt feladataink közé tar-
toznak. Mindezek mellett szívesen részt vállalunk min-
den, a lakosság érdekét szolgáló kezdeményezésben.
Erre talán jó példa az a számos városi rendezvény,
melynek résztvevõi, vagy éppen szervezõi is voltunk és
leszünk.

Pilis életében a 2005-ös év kiemelkedõ jelentõséggel
bírt. Büszkeséggel tölt el minden pilisi polgárõrt, hogy
újra város lehetünk. A várossá válás azonban nagyobb
és nehezebb feladatok elé állított bennünket. Pilis Pest
megye egyik legnagyobb zártkerti ingatlanokkal ren-
delkezõ települése. A várost körülvevõ szõlõk és
présházak remek lakhelyet – és búvóhelyet – nyújtanak
a nem jogkövetõ magatartást és életmódot folytató
emberek számára. Sajnos mára elmondható, hogy
Budapest közelsége – tisztelet a kivételnek – a szo-
ciálisan lecsúszott emberek gyülekezõjévé tette Pilist.

A deviancia, a bûnözés jelen van, ezért lényegesen
nagyobb feladat hárul a polgárõrökre. Az utóbbi években
nálunk is megjelent a kábítószer, az azt terjesztõk és
fogyasztók száma egyre nagyobb, sok a betörés, lopás.
Az új kihívások új feladatokat rónak ránk, a szolgálatok
szervezése és koordinálása, amely összehangolt
munkát igényel. A Monori Rendõrkapitánysággal a múlt
évben sikerült együttmûködési megállapodást kötni, a
közös munkák eredményeként pedig harmonikus kap-
csolat alakult ki a helyi rendõrséggel. Balesetek helyszín-
biztosítása nagy segítséget jelent a rendõrség számára.

A várossá válás és a 4. sz. fõút átmenõ forgalma
tette szükségessé, hogy még hatékonyabb eszközzel
vegyük fel a versenyt a bûnözõkkel szemben. A gépjár-
mûlopások számának tar thatatlan állapota és a
felderítés hiányosságának kényszere szülte, hogy olyan
hatékony berendezéssel rendelkezzünk, ami ma Ma-
gyarországon rendkívül nagy lehetõségek elõtt áll. A Pili-
si Polgárõr Egyesületnek a pilisi magánszemélyek és vál-
lalkozók segítségével tavaly sikerült megvásárolnia a
lopott gépjármû felismerõ rendszert (Matrix Police). Ez
egy PDA kézi számítógép, amely egy szoftver segítségé-
vel az adatbázisban tárolt információk alapján kiszûri a
körözött jármûveket. (A Matrix Police Polgárõr Egyesület
– amelyhez mi is csatlakoztunk – az Országos Polgárõr
Szövetség keretein belül, önálló tagozatként mûködik.)
Vannak gyorsabb és automatikusan mûködõ
videokamerával összekötött berendezések is, ez a jövõ  

(folytatás a 18. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
igyekezzen a rendes üléseken megtárgyalni. Fontosnak
tartom azt is, hogy a döntés egy ülés keretein belül
megszülessen, felgyorsítva ezzel a döntéshozatalt, mert
azt gondolom, hogy a település lakossága, állampolgárai
joggal várják el ezt a képviselõktõl és tõlem is. Mindez
azt jelenti, hogy a hivatalnak megalapozottabb, szak-
szerûbb, összeszedettebb, pontosabb anyagokat kell
készítenie, hogy a Képviselõ-testület az írásbeli elõter-
jesztések alapján, mint önálló döntéshozó egy-egy ügy-
ben érdemi és végleges döntéseket hozzon.

Ez a zsúfolt 2 hónap kevés még egy település megis-
meréséhez, hol tart ezen az úton és milyen elképzelései
vannak, hogy ezt elõsegítse?

Gyakorlatilag amit nagyon hiányosnak érzek, az ez a
terület. Sajnos a városból eddig a vasútállomáson és a
Polgármesteri Hivatalon, egy-egy oktatási-nevelési
intézményen kívül mást nem is igazán láttam, pedig jól
tudom, hogy vannak olyan részei, tájai, amelyek
fontosak, kulturális élményt is nyújtanak és azokat
személyesen is látni kell.

Úgy érzem azonban, elõször a szervezeti alapdoku-
mentumokat, alapsémákat kell kialakítani ahhoz, hogy jól
mûködjön a hivatal szervezete. Mindenféleképpen fontos
azonban az is, hogy megismerjem a települést, átlássam
a területi elhelyezkedését, megtapasztaljam, hogy ebbõl
adódóan bizonyos ügycsoportoknál vagy területeken
milyen jellegû problémák, panaszok vannak. Bízom
benne, hogy a személyes élményekkel is gazdagodva job-
ban átlátom, hogy egy-egy döntéshez milyen elõfeltétel
megfogalmazása és közvetlen teljesítése szükséges.

A lakosokkal, ügyfelekkel való kapcsolattartásban
milyen elképzelései vannak, ha rendezõdik a helyzet, ha
a munkakezdés elsõ nehéz idõszakán túlkerül?

Ami a személyes kapcsolattartást illeti, minden-
féleképpen igyekszem majd normalizálni a jelenlegi
helyzetet, mert egyelõre még nem igazán tudtam egyedi

lakossági témákkal, kérelmekkel, beadványokkal
foglalkozni. Annyit fontosnak tartok jelezni, hogy e
témában a Képviselõ-testület felé szintén egy elõter-
jesztést készítettem, amelyben javaslatot teszek a jegyzõ
ügyfélfogadási idejének módosítására. Úgy gondolom,
hogy a korábbiaktól eltérõen a hivatal teljes ügyfélfo-
gadási idejében nem tudok majd az ügyfelek ren-
delkezésére állni, mert elsõdlegesen szerveznem és
koordinálnom kell a hivatal munkáját, illetve a jegyzõ
törvényességi, belsõ ellenõri szerepe is szinte teljes
embert kíván meg. Tehát ahhoz, hogy ezt magas szinten
el tudjam látni, nem tudom felvállalni azt az ügyfélfo-
gadási rendet, amit Kriskó Jánosné jegyzõ asszony eddig
felvállalt.

Az új ügyfélfogadási idõben – a rendelkezésemre álló
tudás, tapasztalat birtokában – afféle jogsegélyszolgálati
tevékenységet is igyekszem majd a hozzám érkezõ
emberek számára elvégezni, és mindenképpen segíteni a
problémáik megoldásában.

A cikk elején egy rövid életrajz áll. Mi az, ami ebbõl
kimaradt, mi az, amit Csiki Gáborról, az emberrõl jó, ha
tudunk?

A lényegi dolgok benne vannak az életrajzban. Annyit
kell még tudni, hogy életvitelszerûen most még
Budapesten lakom. Terveim között szerepel, hogy Pilisre
szeretnék költözni, remélhetõleg ez a kérdés február
végén, vagy március hónap elején rendezõdik. Egyelõre
nõtlen vagyok, gyakorlatilag még jelentõsebb szálak nem
kötnek Pilishez, de mindenképpen úgy érzem, hogy a
napi munkavégzéshez – tekintettel arra, hogy ez teljes
embert kíván – mindenképpen az szükségeltetik, hogy
hétfõ-péntek ritmusban jelen legyek a településen, illetve
ha idõm is engedi, akkor minél több önkormányzati ren-
dezvényen képviseljem az önkormányzatot, a Polgármes-
teri Hivatalt!

Köszönöm az interjút Jegyzõ úr. Olvasóink nevében is
munkájához kitartást, jó egészséget, minden jót kívánok!

M.E

A Pilis Városért Közalapítvány kuratóriuma köszöni
mindazok támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk
1 %-át az alapítványunknak felajánlották, valamint támo-
gatták a Városi Napok rendezvényeit, az Életmód Szigetet
és a Városkapura is adományoztak.

Az Alapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával a
továbbiakban is kiemelt feladatának tekinti:

Városunk arculatának formálását, a közterületek ren-
dezését, az utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek
folyamatos ápolását és a város központjának
kialakítását.

Az Önkormányzat tervében meghatározott Szabadidõ-
park kialakítását, kulturális és sportlétesítmények anya-
gi támogatását, tájház vásárlását, fenntartását, nemzeti
örökség megóvását.

Akik egyetértenek az elõbb felsoroltakkal, Pilisért
tenni akarnak, és lehetõségük van, hogy tevõlegesen is
hozzájáruljanak mindezek megvalósításához, mindazok
figyelmét felhívjuk, hogy az SZJA 1 %-ának felajánlásával
az idén is megteremthetik annak lehetõségét, hogy a
városfejlesztési célok mielõbb megvalósuljanak.

Felajánlásaikat a következõ adószámra tehetik meg:
Pilis Városért Közalapítvány
Adószám.: 18678015-1-13

Támogatásukat elõre is köszönjük!

Simó Gáborné
a kuratórium elnöke

Tá m o g a s s a  a  K ö z a l a p í t v á n y t

Az út elején
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In memoriam Pintér Mihály

Még alig hallgattak el a szilvesz-
teri tûzijátékok robajai, máris –
mintha elloptak volna két hónapot az
idõbõl – zöld fû kandikál elõ a hófosz-
lányok alól a Gerjénél. Mégis úgy
érzem, túl sokáig tartott a tél, de
legalább a hosszú téli esték idõt és
lehetõséget adtak arra, hogy
elmerengjünk, rendet tegyünk gondo-
lataink között, ha szükséges
átértékeljük a tavalyi év eseményeit,
és pótoljuk elmaradt dolgainkat.

Amikor szeptember 23–án „csak
úgy”, hirtelen elmentél, nem jutot-
tam szóhoz a megdöbbenéstõl! Már
megint a vehemenciád… Hirtelen a
fülemben csengett az utolsó beszél-
getésünk, ami tizenhatodikán, a
városavató ünnepi ülésen zajlott le:

„- Sok mindenrõl beszélnünk kel-
lene!

- Ne most Mihály, gyere el inkább
hozzánk. Bármikor jöhetsz! Ráérünk
még…” – válaszoltam.

Ráérünk? Vannak beszélgetések,
amelyek nem érnek rá, mert külön-
ben már soha nem kerülhet rájuk
sor. Milyen furcsák vagyunk mi,
emberek! Úgy élünk, mintha e földi
pályánk soha véget nem érne,
mintha mindig, mindenre maradna
még idõnk…

Azóta lelkiismeret-furdalásom
van, rá kellett volna szánni az idõt!
Másért is… de az újság „városa-
vatós” ünnepi száma, majd az
„emelkedett karácsonyi” hangulatú
szám nem volt megfelelõ alkalom
arra, hogy feltépjük a szeretteid
sebeit és itt is – abban a lapban, ami
neked köszönheti megszületését –
elköszönjünk Tõled.

…Lovag Pintér Mihály nyugalma-
zott polgármester, emlékezetem

szerint céltudatos, kicsit szél-
sõséges, hangos és lendületes
ember volt. A célt, amit kitûzött maga
elé, így vagy úgy, de mindig elérte. Az
a nyolc év, amelyet Pilis elsõ
embereként élt, hozott sok jót és per-
sze rosszat, sikereket és kudar-
cokat, de mindenképpen hozzájárult
ahhoz, hogy ma már városban
élhetünk...

A 8 év közös munka és a sok-sok
vitánk okán veszem most a bátorsá-
got és olvasóink nevében én búcsú-
zom el Tõled, mondok köszönetet
mindazért, amellyel szeretett Pilised
fejlõdéséhez hozzájárultál!

Tudod, azóta idelenn lassan eltelt
már fél év, de hiányod még nagyon
fáj szeretteidnek. Már zöldell a fû a
Gerje-parton és a pincesoron, las-
san-lassan megint új nyár kezdõdik…
Te pedig – a Tõled megszokott kicsit
színpadias módon – bevonulsz, a mi
kis pilisi örök tör ténelemköny-
vünkbe.

Isten veled!

2006. február 19.

Mátrai Edit

(folytatás a 12. oldalról)
szõlõvel nem törõdnek, hagyják tönkremenni. Kevésbé
tud ezen segíteni a Rózsahegyi–Báróhegyi Hegyközség
szervezete is, habár a területek átminõsítésének joga
fennáll hatáskörileg.

A hegyközség évente borversenyeket rendez, illetve
tagjai közül többen más borversenyeken is eredménnyel
vesznek részt. Hegyközségi szervezet tagja a törvény
kötelezõ erejénél fogva minden szõlõtulajdonos. Igénybe
vehetõ a szervezet borszûrõ berendezése, a területi nyil-
vántartáshoz és jelentések készítéséhez rendelkezünk
számítógéppel is. A szõlõkivágás, -telepítés, más célú
hasznosítás engedélyezését stb. az ingatlantulajdonosok
írásbeli kérelmére kiadja a hegyközség, melyet a Monor
Városi Földhivatalnál kell továbbintézésre benyújtani. A
Városházán Földvárszki Jánosné a segítõ ügyintézõ.

A Homoki szõlõ I. dûlõben a hegyközség részére
borház épületet vásároltunk.

A közeljövõ idõszakában a 4. sz. fõút 44,5 km
térségében körforgalom kialakítására kerül sor, mely a
Pilist kikerülõ autópályához jelent majd csatlakozást. Ez
az út a pincesor közelében, a várostól északra, Nyu-
gat–Kelet irányban fog haladni. Úgy reméljük, a híres
pincesor idegenforgalmi rangját növelni fogja a borászok
védõszentjének fából készült szobra is, mely a tavasz
folyamán lesz a pincesor elõtt elhelyezve, egyházi,
ökomenikus Istentisztelet keretében.

A pilisi szõlõmûveléssel kapcsolatos írásom és gon-
dolataim sorát engedjék meg, hogy egy mondással zár-
jam, miszerint: „Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort
igyunk!”

Figyelmüket és érdeklõdésüket köszönve:

Reis József 
a Rózsahegyi – Báróhegyi Hegyközség elnöke

Szõlészet és borászat Pilisen.
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(folytatás a 15. oldalról)
számunkra is, lehetõségeinkhez képest ebbe az irányban
szeretnénk haladni. Hiszen véleményem szerint ameny-
nyiben több ilyen, ill. ehhez hasonló berendezés állna a
polgárõrök rendelkezésére, a bûnözés nagymértékben
visszaszorulna. Ebben látom én azt a kihívást, aminek ha
kellõen rugalmasak a polgárõrök, meg tudnak felelni.

Minden tõlünk telhetõt megteszünk a bûnmegelõzés
érdekében. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a pili-
si polgárõrök ez idõ alatt az ország több városában végre-
hajtott akciók során 7 darab körözött gépjármûvet talál-
tak meg a készülék segítségével – ezek közül egyet
Pilisen. Büszkeséggel tölt el bennünket ez az eredmény,
tudjuk, jó úton haladunk! Tevékenységünk elis-
meréseként egyre több dicséretet, ill. köszönõlevelet
kapunk.

Végül, de nem utolsó sorban itt szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Önkor-
mányzatnak, ill. azon pilisi lakosoknak és vállalkozóknak,
akik munkánkhoz anyagi hozzájárulást és szellemi segít-
séget nyújtottak és nyújtanak!

Kérem a magánszemélyeket, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Pilis Polgárõr Egyesületet részére
(adószám: 18673357-2-13), valamint a vállalkozókat,

hogy lehetõségük szerint támogassanak minket (szám-
laszám: 11742238–20004525), hiszen a befizetett
összeg csökkenti az adóalapot.

A Pilisi Polgárõrség legfontosabb feladata a város
lakóinak szolgálata, nyugalmuk és biztonságuk
megóvása, ezek teljesítéséhez viszont feltétlenül szük-
ségünk van a lakossággal való együttmûködésre. A város
területének közbiztonsági figyelését, ellenõrzését gép-
kocsizó járõrözéssel, egyszerre több járõrrel látjuk el,
elsõsorban az esti órákban és éjszaka. Elérhetõségeink
06-70-339-91-54. polgarorseg2127@freemail.hu ill. a
www.polgarorsegpilis.n1.hu honlapon. Szívesen és
türelemmel meghallgatjuk a lakosok közbiztonsággal
kapcsolatos észrevételeit, ezért írjanak, bármikor, bárhol
nyugodtan állítsanak meg minket, ha közlendõjük van.
Továbbra is szívesen várjuk a csatlakozni vágyókat, akik
úgy gondolják, hogy nyugalomban és kölcsönös tisztelet-
ben élni a legjobb.

Németh István
Pilis Polgárõr Egyesület Elnöke

MEGHÍVÓ
Pilis város Önkormányzatának nevében 

tisztelettel meghívjuk Önöket 
nemzeti ünnepünkön 

március 15-én 10 órakor tartandó 
városi ünnepségünkre. 

Ünnepi beszédet mond 
Csikós János polgármester. 

Térzenét ad a Pilisi Zenész Egylet.

AAzz  üünnnneeppsséégg  hheellyysszzíínnee::  aa  PPeettõõffii  ppaarrkk

UNITRAVEL 
utazási fiókiroda nyílik

március 6-án Monoron 
a Forrás Áruház földszintjén

* Külföldi nyaralóprogramok

* Egzotikus üdülések 

* Nászutas ajánlatok

* Utazások egyénileg, busszal és repülõvel

Jöjjön el hozzánk, válasszon saját és partnereink

ajánlatai közül önnek megfelelõ úticélt a világ

legszebb tájaira.

Elérhetõség: Kocsis Andrea 
06 29 415-425 06 20 415-0998
E-mail: uni-monor@monornet.hu

A Képviselõ-testület által elfogadott SZMSZ-
módosítás értelmében márciustól változik a jegyzõ úr
ügyfélfogadási rendje.

A korábbiaktól eltérõen hétfõn 13.00-16.00 és
csütörtökön 9.00-12.00 óra között áll az ügyfelek ren-
delkezésére. Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy lehetõség
szerint elõzetesen jelentkezzenek be, így elkerülhetõ a
várakozás.

Bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán a
29/496-826 vagy a 29/696-323 telefonszámon lehet.

A Polgárõrségrõl

Új ügyfélfogadási idõ


