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Szent István napi ünnepség
a városban 

Augusztus 20-án - vasárnap lévén
korainak tûnõ reggeli órán - államala-
pítónk tiszteletére gyûltünk össze
ünnepelni a Szent István téren. A Pili-
si Zenészegylet, a zeneiskolai
növendékek és általános iskolai
diákok közremûködésével
emlékezhettek mindazok, akik -
ahogy az ünnepi beszédet tar tó
Morva Ákos református lelkész fogal-
mazott: „noha a világ legnagyobb
reflektora világít a szemükbe” -
mégis kijöttek ünnepelni.

Akik eljöttek, azoknak nagy
élményben lehetett részük, mert
ilyen tar talmas, elgondolkodtató
ünnepi beszédet régen hallhattunk
városi ünnepségen…

Persze egy lelkész helyzeti elõny-
ben van, hiszen tudja, mit hogyan
építsen fel, hogyan szóljon úgy, hogy
mindenki értse, de itt a magvas gon-
dolatokról van szó! Nehéz egy ilyen
idõszakban úgy szólni, olyan mon-
danivalót találni, ami irányt, erõt,
útmutatást ad-adhat mindenkinek.
Neki ez sikerült…

Beszédének egyik zárógondolatát
szeretném idézni:

„Vizsgáljuk hát meg a saját
házunk táját, mit rontottunk el
abban, hogy ilyen hideg és üres világ-
ban, széthúzó országban élünk?

Mit tettünk azér t a szent
nemzetért, ami oly kedves nekünk?

(folytatás a 11. oldalon)

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba”
Mottó: „Zöld utat a jövõnek”

Az utóbbi években több milliárdot
költöttünk víziközmûveink korsze-
rûsítésére. Az év végére lezárul ez a
korszak, amely az önkormányzat
valaha volt legnagyobb fejlesztéseit
eredményezte! Nagyon népszerû lett
volna az említett forrásokat
összevonni és csak utat építeni
belõle.

Más utat választottunk!
Mint a családban, úgy az önkor-

mányzatnál is százszor meg kell gon-
dolni, hogyan sáfárkodjon az ember
a rábízott talentumokkal.

A sorrend: pályázati lehetõség, az
utak építése. Látszólag csupán
tör ténik velünk, hogy az alábbi
három nagy EU-projektben szere-

pelünk. Valójában érdekünk, hogy az
életünket a következõk köré szervez-
zük!

A legfontosabb számunkra az M4-
es autópálya, amelynek a
kivitelezése a Brüsszeli döntést
követõen a 2007. évben indul. Na-
gyon fontos volt számunkra, hogy a
kiviteli tervekben sikerült elérni -
ellentétben az eredeti tervezõi
elképzelésekkel -, hogy megépül a
Kávai út tranzitforgalmát kiváltó, vele
párhuzamos várost elkerülõ út.

Ez azt jelenti, hogy ennek
részeként a jelenlegi 4. sz. fõút
44+500-as kilométerszelvényénél
megépül a körforgalom. A majdani 

(folytatás az 5. oldalon)
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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:
11/2006.(VI.11.) sz. önkormányzati rendelete az önkor-
mányzat 2005. évi zárszámadásáról
12/2006.(V. 11.) sz. önkormányzati rendelete a köztisz-
taságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
szóló 29/2005. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelete
módosításáról
13/2006. (VI. 04.)sz. önkormányzati rendelet a
Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról szóló 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
14/2006. (VI. 04.) sz. önkormányzati rendelete az alap-
fokú zenemûvészeti képzés keretein belül fizetendõ
térítési díjról és tandíjról
15/2006. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelet a szo-
ciális ellátásokról
16/2006. (VII.02.) sz. önkormányzati rendelete a magán-
személyek kommunális adójáról szóló 35/2003. (XII.01.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 19/2004. (VII.01.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2005.
(IX.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
17/2006. (VII.02.) sz. önkormányzati rendelete a helyi
iparûzési adóról szóló 34/2003. (XII.11.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2005. (II.24.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról
18/2006. (VII.26) sz. önkormányzati rendelete az
útépítési és közmûvesitési hozzájárulásról, valamint az
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
19/2006. (VII. 26) sz. önkormányzati rendelete a gyer-
mekvédelem helyi rendszerérõl szóló 2/2006. (II.9.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
20/2006. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelet az
ivóvízhálózatra tör ténõ rákötéssel összefüggõ ún.
érdekeltségi hozzájárulásról
A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapról.

A közmeghallgatásról
Június 14-én tartotta a Képviselõ-testület ez évi elsõ
közmeghallgatását. Noha elõzetesen számos területet
jelöltek meg témaként a képviselõk, a megjelent
városlakók döntõ többsége a járhatatlan utakkal, a
kifogásolt városfenntartási feladatokkal kapcsolatos
észrevételeit, panaszait fogalmazta meg. E tárgyban
alakult ki eszmecsere és vita, konszenzus sajnos nem.

Bûnmegelõzési koncepció
A Képviselõ-testület májusi ülésén megtárgyalta és elfo-
gadta a helyi polgárõr szervezet aktív közremûködésével
készült 2006-2008. évekre szóló Közbiztonsági-Bûn-

megelõzési Koncepció tervezetét. Ehhez kapcsolódóan
döntés született arra vonatkozóan is, hogy az Országos
Polgárõr Szövetség által a „Polgárõr Város” cím elnye-
résére 2006. évben kiírt pályázatra az Önkormányzat
benyújtja nevezését, melyre 2006. június 6-án sor került.

Új vezetõ a könyvtárban 
Amint már hírt adtunk róla, a Pilis Városi Önkormányzat
Könyvtárának eddigi vezetõje, Kottász Árpádné nyugdíjba
vonult. A megüresedõ posztra még decemberben írt ki
pályázatot a Képviselõ-testület. A pályázatás elsõ körben
nem bizonyult sikeresnek, érvénytelen volt. A megis-
mételt eljárás során három, érvényes pályázat érkezett
be.
A Képviselõ-testület a júliusban megtartott rendkívüli
ülésén hallgatta meg a három pályázót és döntést hozott
arra vonatkozóan, hogy az intézmény vezetésével dr.
Pogány György budapesti lakost bízza meg.
Az átadás-átvételi, illetve leltározási munkák miatt
augusztus hónapban a könyvtár zárva tartott, szeptem-
ber elsejétõl azonban a megszokott rend szerint, immár
az új vezetõvel várja az olvasókat!

Új nevek, új alapító okiratok
A Képviselõ-testület az önkormányzati intézmények
alapító okiratait tekintette át az elmúlt idõszakban. Így –
többek között a feladatkörök és a gazdálkodási kérdések
tekintetében módosított – új alapító okiratot kapott az
Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.)
a Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola (2721
Pilis, Széchenyi u. 28.), a Pilis Város Önkormányzata
Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálata (2721
Pilis, Kossuth L. u. 49.) valamint a Móricz Zsigmond
Közösségi Ház (2721 Pilis, Dózsa u. 2.). Két intézmény
alapító okiratának módosítása mellett új nevet is kapott.
Az Általános és Zeneiskola (2721 Pilis, Kossuth L. u.
34.) új neve – követve a feladatkörét érintõ jogszabályi
változásokat – Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, a könyvtár hivatalos neve pedig ezentúl
„Pilis Városi Önkormányzat Könyvtára”.
Az új Alapító Okiratok aláírására 2006. június 6-án került
sor.

Rendezõdnek a tulajdonviszonyok 
Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
163/2006 sz. határozatában úgy döntött, hogy a 2721
Pilis, Dózsa György 2. sz. alatti ingatlan, az úgynevezett
„Közösségi Ház”, Magyar Állam tulajdonát képezõ
26/1038-ad tulajdoni illetõségének ingyenes, ellenérték
nélküli tulajdonba adását kéri a Magyar Államtól, és a
kincstári vagyont kezelõ Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóságától. Ez a vagyonkezelõi jog eddig a Magyar Szo-
cialista Párt Pilisi tagszervezetét illette, melyrõl a
szervezet az Önkormányzat kérésére lemondott. A
Képviselõ-testület döntött továbbá, hogy a Magyar Szo-
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cialista Párt Pilisi tagszervezete részére bejegyzett, az
ingatlan-nyilvántartásban jelenleg (26/1038-ad tulajdoni
illetõségen) fennálló ún. vagyonkezelõi jog töröltetése, a
hozzájárulás ellenértékeként a Magyar Szocialista Párt
Pilisi tagszervezete részére az ingatlanon belül, általa
ezidáig is használt irodahelyiség vonatkozásában,
határozatlan idõtartamra ún. használati jogot biztosít.
Ugyanakkor döntés született arra vonatkozóan is, hogy a
településen mûködõ többi politikai, társadalmi szervezet
hasonló feltételekkel igénybe veheti az épületben talál-
ható meghatározott közösségi helyiségeket. Az
igénylõkkel erre vonatkozóan is ún. használatba adási
szerzõdés kerül megkötésre.

Törekvés a mikrotérségi társulás
kialakítására
Pilis Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban
lépéseket tett a Monori Többcélú Kistérségi Társulás
keretein belül egy a gyermekjóléti és családsegítõ felada-
tok ellátásához kapcsolódó ún. mikrotérségi társulási
központ kialakítására. A Pilisen mûködõ tervezet központ
illetékessége Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Káva,
Bénye, illetve Vasad települések közigazgatási területére
terjedne ki. A társulási központ beindítását az érintettek
2007. január 1. napjával tervezik. Az elõkészítõ munkála-
tok és tárgyalások folyamatban vannak.

Új koncepció
2003 elején tárgyalta a Képviselõ-testület az Önkor-
mányzat Médiakommunikációs Koncepcióját. A ciklusban
eltelt idõt és változásokat figyelembe véve június végén
újabb tervezetet tárgyaltak meg és fogadtak el. Az anyag
a 2006. október elseje után hivatalba lépõ Képviselõ-
testület munkáját segítve fogalmaz meg helyzetfelmérést
és ajánlásokat az egyes részterületek tekintetében.

A vízberuházásról
Pilis területén a jelenlegi konténeres vízmûben automa-
tizált üzemben, fordulatszám-vezérelt hálózati szivattyúk
biztosítják a vízellátást. Az ellátás mennyiségi oldalról
maradéktalanul biztosított, ennek ellenére a csúcsfo-
gyasztási idõszakokban a hálózat egyes részein
nyomáshiányok és így ellátási zavarok léptek fel. A
fogyasztási adatokból egyértelmûen megállapítható volt,
hogy a nyári hónapokban az öntözési célú felhasználás is
jelentõs, ezért a kritikus idõszakokban a jelenlegi kon-
téneres vízmû technológiája nem tudja folyamatosan biz-
tosítani a megfelelõ nyomásértékeket, különös tekintet-
tel Pilis lélekszámának gyors növekedésére.
Amint már többször hírt adtunk róla, a zavartalan és biz-
tonságos ivóvízellátás érdekében Pilis Város Önkor-
mányzata pályázott és címzett támogatást nyert a
vízberuházás kivitelezésére. Az önerõ finanszírozása az
Önkormányzat erre a célra elkülönített keretébõl,
valamint az érintett ingatlantulajdonosok által a
Víziközmû Társulathoz befizetett összegekbõl történik. A
közel 600 milliós vízberuházás kivitelezésével az Önkor-
mányzat – az idevonatkozó jogszabályok betartása mel-

lett – közbeszerzési eljárás keretein belül, a Vakond Kft.-
t bízta meg. A nyertes pályázó 2006 júliusában a kiviteli
terveket elkészítette, és a vízhálózat építési munkáit ha-
ladéktalanul megkezdte. A vízberuházás során 21.333 m
vízhálózat épül ki, a jelen adatok szerint 792 db
vízbekötéssel. Ezen kívül a vízjogi létesítési tervek
alapján kivitelezésre kerül egy 200 m3 tárolótérfogatú
acélszerkezetû víztorony a Kávai út végén, a vízmû-
telepen új, modern víztisztítási technológiával, gépészeti
és villamossági berendezésekkel ellátott gépház épül,
elkészül 3 db 100 m3-es kör alakú vasbeton víztároló
medence, valamint az ügyfelek fogadását biztosító iro-
daház.
Az építési munka ütemezésérõl szóló részletes tájékoz-
tatás a Polgármesteri Hivatal hirdetõ tábláján tekinthetõ
meg. A kivitelezési munkálatok megkezdése elõtt az érin-
tett utcákban a kivitelezõ szórólapokon keresztül ad
tájékoztatást a munkálatok kezdési idõpontjáról. A
kivitelezést végzõ Vakond Kft. építésvezetõje Heredi
László, a 06-20/4808811 telefonszámon hozzá fordul-
hatnak a kivitelezést, ütemezést érintõ gyakorlati kérdé-
seikkel, illetve észrevételeikkel.
Az Önkormányzat és a Vízközmû Társulat nevében kérjük
az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy az utcájukban
történõ vízhálózat építése során a kivitelezõ szakem-
berek segítségével, velük egyeztetve együtt jelöljék ki
ingatlanon belül a vízóra-akna helyét. Fontos tudni, hogy
a vízóra-akna helyének kitûzésérõl nyilatkozatot kell kiál-
lítani!
A kivitelezés során tapasztalható kényelmetlenségekért
ezúton is elnézésüket és türelmüket kérjük!
Bízunk benne, hogy a vízberuházás gyors és sikeres
kivitelezését követõen – végre minden Pilisi polgár
igényét kielégítõ – magas színvonalú vízszolgáltatást
tudunk majd biztosítani.

Csapó Attila
Gerje-Forrás Kht.

Hírek a sportparkról
A „Mi játszóteret szeretnénk” program szervezõi ezúton
is tájékoztatjuk Pilis város apraját-nagyját a Képviselõ-
testület 2006. májusában hozott határozatáról.
Az Önkormányzat vezetõi elfogadták és megszavazták,
hogy a régi játszótér helyén (Rákóczi és Vatyai út által
közrefogott terület) új sport- és pihenõpark létesüljön. A
szervezõk által benyújtott ingyenes terv és az össze-
gyûjtött 1,5 millió forintból vásárolt játékok,
sporteszközök azok, amelyekkel el lehet indulni. A
Képviselõ-testület nem vállalt fel semmilyen pénzügyi
kötelezettséget, ugyanakkor elvileg segíti és támogatja
ezt a kezdeményezést.
Az elkészült engedélyeztetési terv elfogadásáról szóló
határozat reménység szerint szeptember elejére érkezik
meg az illetékes szakhatóságtól, majd ezt követõen lehet
lerakni, felállítani a megvásárolt játékokat.
Egyben a Pilisi Hírnökben is megköszönjük mindazok
munkáját és adományát, akik hozzájárultak, hogy váro-
sunk gyermekeink számára is tovább fejlõdjön.

„Mi játszóteret szeretnénk” szervezõi
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A  t e s t v é r i s é g  e s k ü j e
Giuramento di fraternitá

2002 októberében létrejött új Képviselõ-testület szük-
ségesnek érezte az Európai Uniós, Regionális és Kom-
munikációs Bizottság létrehozását, amely feladatkörébe
kérte a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. Az elmúlt
négy esztendõben megtörtént a kapcsolatok felvétele és
különbözõ meghívásoknak tettünk eleget.

2003 augusztusában Árgyusi Imre, a szlovákiai Gúta
(Kolárovó) város polgármestere meghívására Csikós
János polgármester úr vezetésével ellátogattunk a gútai
vásárra, ahonnan a motoros találkozó ötletét hoztuk,
ennek nyomán alakult meg a Pilisi Motoros Egyesület,
amely egyre népszerûbb rendezvényeket szervez a hely-
beliek, környékbeliek számára. Híre Európa más részeibe
is eljutott, az angol, német, lengyel, szlovák, horvát
vendégek nemzetiségek találkozójává emelték ezt a rend-
kívüli hétvégét.

A napokban újabb nem hivatalos meghívást kaptunk a
gútai vásárra, ahol kitûnõ ötletek sorával találkoztunk,
melyet hasznosítani lehet rendezvényeinken. Gúta ipari
parkját, sportéletét, és egy magán szakmunkás- és szak-
középiskola létrejöttét és mûködését tanulmányoztuk.

2004-ben egy elszármazott vajdakamarási sebészpro-
fesszor kezdeményezésére egy 62 évvel ezelõtti kapcso-
latot elevenítettünk fel, amely ott is, itt is nagy vissz-
hangot váltott ki. A második világégés közepette, a
háborús események sodrában létrejövõ testvérvárosi
kapcsolatot békében, testvéri együttérzéssel építjük újjá.

Felvettük a kapcsolatot Farkas Ferenc alpolgármester
úrral, meghívást kaptunk a pünkösdi ünnepségekre, és
egy iskolai-községi könyvtár létrehozásában segítettünk.
Az 1942–es események még élõ résztvevõi meghatottan
találkoztak egymással.

Az idei esztendõben református egyházuk vissza-
kapott ingatlanának avatási ünnepségén országzászlót
adományoztunk, mely a református templomban került

elhelyezésre. A meghatott arcok, könnyes szemek láttán
éreztük, ez a kapcsolat érdemes a folytatásra.

A vágyuk egy fogorvosi szék, mely saját erõbõl nem
teljesíthetõ, így a pilisi lakosok segítségét kérjük a
megoldáshoz.

2005 nyarán a Piazza al Serchio–i polgármester hiva-
talos meghívására látogattunk el olasz testvérvárosunk-
ba. Ismerõsként üdvözöltek bennünket, pedig elõször jár-
tunk ott. Emlékezetes marad a hangulatos magyar-olasz
est, melyen ismerkedtünk egymással. Fabio Costa pol-
gármester úr bemutatta a polgármesteri hivatal, a
rendõrség munkáját, a közeli nemzeti parkot, és egy fesz-
tiválesten vettünk részt. Umberto Bertolini volt pol-
gármesterrel az olasz óvoda és iskolarendszer sajá-
tosságait tanulmányoztuk, melyben hangsúlyozott
szerepet kap a mûvészeti nevelés.

Mindhárom települést meghívtuk városavatónkra,
hogy együtt örüljenek velünk, s éreztük: ez a történelmi
esemény szorosabbra fûzi barátságunkat.

Az új polgármester, Paolo Fantoni a nyár folyamán
kezdeményezte a kapcsolat megújítását, új alapokra
helyezését. Lendületet kapott a testvérvárosi kapcsola-
tokról szóló rendeletünk megalkotása. A tapasztalatok
alapján egyedi, a települések sajátosságaiból kiinduló
együttmûködéseket alakítunk ki. A jövõben a
testvérvárosi, baráti kapcsolatok építésére jó eséllyel
pályázunk uniós forrásokra. Mindhárom település
vezetõsége kinyilvánította akaratát az együttmûködési
megállapodás tartalmi elõkészítésére, amelytõl mindany-
nyian többek leszünk.

Nagyné Lehoczki Katalin

Ez van: SAPS; ez lesz: SPS
…..egységes farmtámogatási rendszer…..

A kormányok a világ több mint száz országában támo-
gatják az agrártermelést, jövedelem-kiegészítést adnak a
gazdálkodóknak. Nem véletlenül.

Az Európai Unióba lépéssel a hazai támogatási rend
némileg konszolidálódott, hozzászoktunk egy bonyolult,
de megbízható szisztémához. Ez fog megváltozni a
következõ években.

Ugyanis az Unióban a 2007-2013 között költ-
ségvetési változások miatt módosul az agrár- és vidékfej-
lesztés támogatási, valamint a jövedelem-kiegészítési
kifizetések rendje.

A vidékfejlesztés pénzügyeit két szabályozási rend-
szerbe foglalták: EMVA (Európai Mezõgazdasági Vidékfe-
jlesztési Alap); EMGA (Európai Mezõgazdasági Garancia
Alap).

Ehhez társulhat nemzeti forrás, melynek
lehetõsségével országonkénti eltéréssel élhetnek a kor-
mányok. Mindezeket egybevetve alakul ki az „Egységes
Farmtámogatási rendszer”.

Országonként eltérõ idõponttal lesz kötelezõ a
bevezetése. Az újonnan belépett tagok közül a legtöbb –
így hazánk is – átállási lehetõséget kapott. Tehát 2007-
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„Öntsünk tiszta vizet a pohárba”
(folytatás az 1. oldalról)

M4-es pályára tereli a tranzitforgalmat. Így a zaj- és leve-
gõ szennyezõdése jelentõsen csökken. Megépülhet az
M4-es pálya a Dolina Szövetkezet mögötti „energia
nyomvonalában”, ahol gáz, elektromos berendezések
találhatók.

Sikerült elérni, hogy a Kávai út helyett Monorierdõ
irányába kerüljön több száz méterre a pálya lehajtó-
csomópontja. A „Hegyekbe” vezetõ egyaluljárós út a
vadászházhoz vezetõ útnál, míg a másik a Pándi út
meghosszabbított vonalában, a kilátóhoz vezetõen
épüljön meg. Két parkolóhely is épül a pálya két oldalán.
Ez fontos a „Hegyeki pincék” miatt, késõbb turisztikai
szempontból.

A másik jelentõs változás a MÁV állomás uniós forrá-
sokból 2007. március 1-jén induló beruházása. Ennek
során több tárgyalási fordulón át elértük, hogy lépcsõs
aluljárók helyett rámpás lejárók épüljenek, korszerû,
önállóan kezelhetõ liftekkel. Így különösen egy nyomon
haladó jármûvekkel a városrészek a sorompók elke-
rülésével egyszerûen elérhetõk. Kezdeményeztük a MÁV,
illetve a Közlekedési Tárca vezetõjénél a Nyáregyháza-
Újlengyel felõli oldalon a P+R (parkolj-fordulj) rendszer,
illetve egy konténer tranzit kirakó létrehozását, továbbá
a Rákóczi út felõli oldalon egy buszforduló kialakítását.
Az utóbbiak az országos elõvárosi koncepcióval tökélete-
sen szinkronban vannak, válaszolta a tárca illetékese.

A harmadik pedig a Duna-Tisza közi Homokhátsági
program. Ez a város külterületén élõk számára jelent
víziközmûveket, mintegy 10 km szilárd burkolatú utat,
valamint egy kommunikációs és információs központot
(magyarul tanyaközpontot). Ettõl is azt reméljük, hogy az
M4-es, illetve a MÁV-beruházáshoz hasonlóan 100 %-os
támogatási intenzitású lesz. A tanyaprogramban több
mint 400 ingatlannal vagyunk érdekeltek, melyet az MTA
Kecskeméti Intézetének, illetve a VÁTI-nak hitelesen
felmértünk.

A város belterületén, mint korábban pl. a Pándi úton,
a Bocskai utcában, az Erzsébet téren, a Munkácsy
utcában és számos más helyütt útépítésre került sor.
Jelenleg a Dózsa György út kivitelezése történik, amely
szeptemberre már járható lesz.

A következõ években, a 2007-2013-as nemzeti
fejlesztési terv II. szakaszában a belterületi utakra is
nagyobb lehetõség lesz sikeresen pályázni. Uniós for-
rásból eddig nem volt ilyen adottság a belterületi utak
építésére.

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik az
említett jelentõs közfeladatokban szellemi, anyagi
javaikkal, ajánlásaikkal kiveszik a részüket.

Kérem mindazokat, akik úttalan útjaink kapcsán
szeretnének tenni, áldozni, tájékozódni, 2006. szeptem-
ber 19-én, kedden 17 óra 30 perckor szíveskedjenek az
Önkormányzat nagytermében részt venni azon a fóru-
mon, amely a jövõ útépítési lehetõségeit tárja fel.

Csikós János polgármester

ben még nem, de 2009-ben már kötelezõvé válik alkal-
mazása.

Mi a lényege: termelési kötelezettségtõl némileg
elszakított támogatási (jövedelem-kiegészítés) jogosult-
ság kerül a termelõk számára megállapításra.

A támogatási jogosultság mértéke országonként
kerül megállapításra. Tényleges kifizetésére
(kiosztására) két alapmodell és ezek ötvözete létezik:

- „történelmi modell” szerint a gazdálkodó által fel-
vett 2000-2002 évek átlagos támogatása igényelhetõ

- „regionális modell” keretében az eddigi szisztéma
lényegét megtartva a teljes szántó- és gyepterületre kell
osztani a kapott keretet

Magyarország az elõbbit nem választhatja, mert
2002 elõtt nem voltunk EU-tagok. A második változatban
a kiosztott támogatási jogosultság a gazdálkodó tulaj-
dona lesz, amit évente a használatában lévõ területtel
aktiválhat. Amennyiben – jogosult terület hiányában – a
jogosultságának egészét vagy egy részét három évig
nem képes lehívni, úgy az a hányad a nemzeti tartalék-
ba kerül.

E modell nincs tekintettel arra, hogy korábban a
gazdálkodó milyen tevékenységet folytatott, vagy koráb-
ban milyen támogatást (jövedelem-kiegészítést) kapott,
illetve milyen termeléshez köthetõ költségei vannak.

Mindkét modellnek – gazdaszemmel nézve – vannak
elõnyei is és hátrányai is. Ebbõl kiindulva dolgozták ki a
„hibrid modellt”, amely a differenciált területalapú támo-
gatási felosztást ötvözi a történelmi referenciákkal.
Ennek részletei még nem ismertek. Annyi tudható, hogy
a nemzeti tartalékot lehet felhasználni az újonnan
belépõ termelõk támogatási igényeinek kielégítésére,
valamint az egyes ágazatok külön támogatására.

Az SPS bevezetésével egy idõben, a gazdaság bruttó
földterületének nagyságától függõen kötelezõvé teszik a
terület egy részének (kb. 10%) ugaroltatását.

Tehát az SPS-rendszer alapvetõen termeléstõl
függetlenített jövedelempótló támogatást jelent.

Ám marad néhány termeléshez kötött forma is. Fõ
szabály: támogatási jogosultság csak jogosult területtel
eredményez támogatást. Kizárják az állandó kultúrák – a
nem élelmezési- vagy energiacélú és ugaroltatott
területek kivételével –, az erdõk és nem mezõgazdasági
területek támogatását. A zöldség-gyümölcs termõterület
a regionális modell esetében külön kérelemre jogosult
terület lehet, a szõlõültetvény viszont nem.

Már most látható, hogy az SPS-re történõ átállás
következtében alapvetõen megváltozik a közvetlen támo-
gatások szabályozási környezete. Az alkalmazás módja,
feltételei alapvetõen meghatározzák a gazdálkodók dön-
téseit.

Reméljük, hogy hamarosan több, konkrétabb
ismeretet kapunk a változásokról.

Nagy Gábor 
NVT-tanácsadó
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Ismét „motoros ünnep” Pilisen
Augusztus 18-án immáron harmadjára vette kezdetét

a pilisi Motoros és Veterán Autós Fesztivál, vagy ahogy
újabban nevezik, a „Pilisi Motoros Gerjedelem”, mely
jelenleg Pilis legtöbb embert vonzó, legnagyobb szabású
rendezvénye.

Pénteken – a „bemelegítõ” napon – a kora délutáni
órákban már kezdtek gyülekezni a távoli vidékek modern
kori lovagjai. Persze olyan is akadt, aki már szerdán felál-
lította a sátrát – mondván, tuti jó helye legyen… Ebbõl
estére olyan tömeg kerekedett, hogy bizony nem sok tût
lehetett volna leejteni. Ugyan az est gerincét képezõ
elõadómûvész röpke 2 órás késéssel kezdett bele a
mûsorába, de ez a tény az asztaltársaságokat nem na-
gyon zavarta, hiszen a jó idõ és a még jobb hangulat
adott volt.

A szombati nap az élelmeseknek reggel 8-kor
kezdõdött, ugyanis aki ilyen korán ki tudott keveredni a
színpadhoz, azt a szervezõk igen jóféle pilisi pálinkával
vendégelték meg.

Ezek után a délelõtt vetélkedõkkel, ügyességi
versenyekkel, különbözõ bemutatókkal telt. Persze a ve-
terán autók, a régi munkagépek szerelmesei is bõven
találhattak programot maguknak. Majd egy kis
szusszanás után kora délután kezdetét vette a várost
bejáró motoros felvonulás. A nap további számos prog-
ramot tartogatott, jó hangulatú koncertek, erotic-show és
még több motor várta a látogatókat. Érdemes volt tehát
kilátogatni, hiszen az ételek ínycsiklandóan finomak, a
sör kellemesen hideg, a lányok gyönyörûszépek voltak.

A vasárnapi nap a levezetésé volt. A kellemes
„ejtõzés” és a továbbra is hideg sör mellett persze
többen már sátrat bontottak, de estére mégsem maradt
üresen a színpad elõtti tér. Most a pilisi családok, fiata-
lok és idõsebbek töltötték meg, hogy mire végre fel-
csendültek az István a király dallamai, megint szinte egy
tût sem lehetett leejteni.

Az égiek az idén ismét kegyesek voltak a szerve-
zõkhöz, a Pilisi Motoros Egyesülethez, így szép idõben
ismét sikeres rendezvényt mondhatnak magukénak.
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Hírek, események a
„Széchenyibõl”

A legutóbbi híradás óta látványos változás történt az
iskolánk környezetében. Már áprilisban elindult egy olyan
kezdeményezés, amely igazi csapatmunka volt: a Pilisi
Összefogás Egyesület tagjainak segítségével megszépült
az iskolát övezõ Gárdonyi és Széchenyi utca és az iskola
belsõ udvara. Az utcák tisztántartása, virágokkal való
díszítése és a fásítási akció igazán jó hatású, az ott lakó
emberek és az iskola tanulói pozitív véleményét váltották
ki, és az iskolánkba beíratkozó tanulók és szüleik számára
kedvezõ hatású. Ezen a nyáron a növények megerõsödtek,
így aztán derûsebb környezetben indulhat a szeptemberi
tanévkezdés.

A májusi szakiskolás ballagás után következett a szak-
mai vizsgák sora, mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák
eredményesek voltak, büszkeséggel tölt el bennünket ta-
nulóinknak ez a megváltozott hozzáállása. Reméljük, az új
9. osztályosok már ezt a magatartást veszik példának. Két
szakmát tanulhatnak továbbra is: a nõi ruhakészítõ 2+3
éves bontásban és az élelmiszer- és vegyiáru kereskedõ
2+2 éves képzési rend szerint. Az asztalos képzés
megszûnt, amit azért bánunk, mert a tanulók munkái, az
iskola belsõ tereit díszítõ fa- és egyéb berendezései
emlékeztetnek a tehetséges fiatalokra, akik vállalták ezt a
fajta szakmai felkészítést. Így nyilvánvaló, hogy a szakmai
gyakorlatvezetõ tanár is elkerült a Szakiskolából, máshol
folytatja munkáját.

Május nagyon fontos az általános iskolások életében
is, hiszen ekkor még lehet a jobb jegyért harcolni,
megerõsíteni az elért eredményeket. A tanítók és tanárok
vezetésével el lehet jutni a szebbnél szebb magyarországi
tájakra kirándulások formájában.

Az alsó tagozatosok többször is eljutottak a budapesti 
(folytatás a 9. oldalon)

Az alábbi írás lapunk elõzõ számából szándékaink
ellenére, egy hiba folytán kimaradt. Miután azonban
mondanivalója nem veszítette el aktualitását, ezúton
pótoljuk, elnézést kérve szerzõjétõl a hibáért.

(szerk.)

2006. április 29-én délelõtt 10 órakor az asztali-
tenisz versenyekkel kezdõdött a Bánhegyi Ferenc Emlék-
nap a Széchenyi István iskolában.

Örömünkre több mint negyvenen neveztek a meg-
mérettetésre, de azok sem unatkoztak, akik csak
szurkolni jöttek el, mert az izgalmas döntõk közeledté-
vel egyre színvonalasabb mérkõzéseket láthattak.

Pattogtak, csavarodtak a labdák, indultak a tenyeres
pörgetések, villantak a fonákok – füstöltek az asztalok.
Jó volt végignézni a tornatermen és nemcsak azért, mert
szorgos kezek az alkalomhoz méltó díszbe öltöztették,
hanem mert mozgással, játékkal, élettel volt tele.

(folytatás a 9. oldalon)

A labdáé volt a fõszerep Rendõrségi tájékoztató
Tisztelt lakosság!

Az alábbi pár sorban szeretném tájékoztatni Önöket
Pilis város közbiztonsági helyzetérõl a 2006. I. félévének
eredményei alapján.

Közlekedési helyzetrõl elmondható, hogy Pilis
területén 2006. június 31-ig összesen 33 db
közlekedési baleset történt. A balesetekbõl 1 súlyos, 6
könnyû és 26 db anyagi káros eredményû. A baleseti
okok vizsgálata során megállapítható, hogy a legtöbb
esetben a sebesség helytelen megválasztása, a figyel-
metlen vezetés, az elsõbbség meg nem adása és az
elõzés szabályainak megsértése a balesetet kiváltó
okok.

A helyszínek tekintetében megállapítható, hogy a 33
balesetbõl 21 db a 4-es fõútvonal Pilisi szakaszán
történt.

A bûnügyi helyzet kapcsán elmondható, hogy az
ismertté vált bûncselekmények száma csökkent a tava-
lyi év hasonló idõszakához képest. 2006. I. félévében
157 db ismertté vált bûncselekmény történt Pilisen.
Ezen csökkenés megmutatkozik a személy- és vagyon
elleni bûncselekmények tekintetében is annak ellenére,
hogy az ismertté vált bûncselekmények nagyobb részét
– az országos viszonyokat is tükrözve – a vagyon elleni
bûncselekmények teszik ki. A vizsgált idõszakban 45
lopás és 29 betöréses lopás történt a településen. Az
állomány lelkiismeretes munkájának köszönhetõen már
az év elején sikerült egy lopássorozatot felderíteni és
egyéb betöréses lopásokban is sikerült az elkövetõket
elfogni és büntetõeljárás alá vonni.

A bûncselekmények elemzése során megállapítható,
hogy több esetben a sértettek passzív, figyelmetlen ma-
gatar tása is hozzájárul a bûncselekmények
bekövetkezéséhez.

Kérem Önöket, hogy a személygépkocsijukban ne
hagyjanak látható helyen semmilyen értéket, de még
üres táskákat sem. A házukba, udvarukba idegen
személyeket ne engedjenek be, ha mégis, akkor jegyez-
zék fel adataikat, esetleg ha gépkocsival érkeztek, akkor
a forgalmi rendszámukat. Az utóbbi idõben ismét megje-
lentek a területen ismeretlen személyek, akik különbözõ
szolgáltató (DÉMÁSZ, TIGÁZ) dolgozójának magukat
kiadva próbálnak a lakásokba bejutni és onnan
értékeket eltulajdonítani. Ilyen vagy hasonló eselelanény
észlelése esetén kérem Önöket, hogy hívják
munkaidõben a Pilisi Rendõrõrsöt a 29/498-128-as,
vagy a Monori Rendõrkapitányságot a 29/410-726
illetve a 107-es telefonszámon.

Egyben szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a
Pilisi Polgárõr Egyesület tagjaihoz is bizalommal fordul-
hatnak, illetve az általuk használat szolgálati telefon-
számra, a 06-70/339-9154-re is élhetnek jelzésekkel,
információval, õk majd továbbítják felénk azokat annak
érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket megte-
hessük.

Kiss Gábor r. szds. 
Õrsparancsnok
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Nyári események 
a Vidám Tavasz Klubnál

Ez az idõszak is igen mozgalmas volt számunkra,
május 27-én Cserkeszõlõn Nemzetiségi Találkozón vet-
tünk részt, ahol szlovák dalokat adtunk elõ. Június 3-ára
az albertirsai nyugdíjas klub hívott meg fennállásának
15. évfordulójára. Itt verssel és népdalokkal szórakoz-
tattuk a klubtagokat.

Június 10-én Monoron vendégeskedtünk, ahol nemc-
sak a szomszéd községek és városok klubjai voltak a
meghívottak között, hanem az országhatáron túlról is
érkeztek vendégek, így például Szlovákiából is. Amikor
elkezdtünk velük szlovákul beszélgetni, nagyon
meglepõdtek. Szlovák dalokkal is készültünk, ezért már
nagyon várták a mûsorunkat.

Június 14-én Pilisvörösvárra látogattunk el. Délelõtt 9
órakor érkeztünk meg a városháza elé, ahol Prohászka
István klubvezetõ fogadott bennünket. A tanác-
skozóteremben elsõként Grószné Krupp Erzsébet pol-
gármester asszony tar tott elõadást Pilisvörösvár
történetérõl és jelenérõl, a plébánia templomban Boros
Zoltán plébános mesélt templomaikról és kápolnáikról.
A tájházban a sváb népviselettel ismerkedtünk, majd a
kávézóban egy kis frissítõt vettünk magunkhoz, ezután
indultunk a „pilisi” hegyek megtekintésére.

Pilisszántón Szõnyi József polgármester tar tott
elõadást a templomban Pilis õsi és szent dolgairól,
többek között a keresztes kõrõl és a templomból kiin-
duló rejtélyes alagutakról. A nyugdíjas klubot is megláto-
gattuk. Sok idõnk már nem volt folytatni a rögtönzött
koncertet, mert már várt bennünket Vörösváron egy
kondér finom gulyásleves. Ebéd után tánccal, dallal foly-
tatódott a délután.

Július 8-án a „Pilisiek találkozóját” rendeztük meg,
amelyen 350 fõ vett részt. Ezen a találkozón nemcsak
klubok, hanem a polgármesterek is megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel. A mûsor a Magyar Himnusz és a
Nemzetek himnuszával – amit szlovákul énekeltünk –
kezdõdött, a vendégeket Csikós János polgármester úr
köszöntötte. Az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas
Klub alelnök asszonya és a Pest Megyei elnök asszony
is nagy szeretettel köszöntötte találkozónkat, mert ilyen
jellegû rendezvényre a megyében ezidáig nem került sor.

Nobik Erzsébet szarvasi lelkésznõ rövid igehirdetést
tartott, valamint a megjelent polgármesterek is jókíván-
ságaikat adták át. A köszöntések után a klubok elõadá-
sain szórakoztak a megjelentek.

Ebéd után tánccal és tombolával folytatódott a
délután. Este 6 óra után bár fáradtan, de jókedvûen,
szép emlékekkel tértek haza a vendégek. 

Július 17-én Kerekdombon ünnepeltük egyik klubta-
gunk 80. születésnapját. Délelõtt fürdõzés volt, délután
pedig tûzijátékos tortával és egy virágkosárral köszön-
töttük az ünnepeltet. Ezúton is kívánok Kasa Manci
néninek egészségben hosszú boldog éveket!

Paulovicz Pálné 
klubvezetõ

Mindenki hazudik?
„Nincs szükség igazat szóló emberek sokaságára. Csupán 

a hazugság szavaiból kell rengeteg, mert a hazugság úgy változik,
akár a kereskedõ polcain az áru. Mindig újnak kell lennie, fontos,
hogy sok szolgája legyen, akik a program szerint mára, holnapra,
egy hónapra megtanulják a hazugság szavait, hogy majd késõbb

újra kezdõdjön egy másik hazugságra való gyors átképzés.”

Wyszynski bíboros

Augusztus elején, édesanyám halálának második
évfordulóján felidéztem utolsó beszélgetésünket. Már
nem tudott felkelni az ágyából, mégis elutasította az
orvosi és a kórházi segítséget. Tehetetlenségemben és
féltésbõl ezt mondtam neki: „Anyu, ha most nem mész
be a kórházba, és valami nagy baj lesz, akkor soha nem
bocsátom meg magamnak, hogy nem tettem meg min-
dent a gyógyulásodért.” Õ rám nézett, és azt mondta:
„Akkor bemegyek.” Tudta, hogy meg fog halni, nincs
értelme kórházba menni, de elhallgatta ezt az igazságot.
Azóta is érzem földöntúli szeretetét.

Nem élhetünk hazugság nélkül. Aki azt állítja, hogy
még soha nem hazudott, az hazudik. Kutatások ered-
ménye azt mutatja, hogy átlagosan napi 150-200 alka-
lommal nem mondunk igazat. A gyerekkori fantázia-
hazugságainkban a vágyainkat meséljük el valóságként,
iskoláskorunkban egy rossz jegy után „elveszítjük
ellenõrzõnket”, felnõttkorban azt mondjuk
ismerõsünknek, hogy ízlett a fõztje. Legprofibbak önma-
gunk becsapásában vagyunk, amihez nagy segítséget
nyújtanak tudattalan énvédõ mechanizmusaink is: elfo-
jtás, hárítás, kivetítés, megmagyarázás, meg nem
történtté tevés stb.   

Az igazi, ártó hazugság lényege szerintem nem „az
igazság elhallgatása”, hanem a mások kárára,
tudatosan, érdekbõl elkövetett megtévesztés. Testvére
az ígérgetés, amely egy ideig biztonságot nyújtva reményt
ad, majd a mélybe taszít. Mindkettõ pusztulást hoz. Egy
olyan lavinát indítanak el, amely maga alá temet minden
jó és hasznos dolgot, elképzelést, embert. E tudatos
hazugságoknak vannak jelei: orr, szemüveg, nyakkendõ
igazgatása, túl gyors beszéd, pislogás, hunyorgás, balra
felfelé nézés beszélgetés közben (ott a fantáziavilág
helye) stb., de a „profi” ismeri ezeket, a modern PR meg-
tanította arra, mit kell tennie, hogy elérje célját. 

Szofoklész ezt írta: „a hazugság ritkán éri meg az
öregkort”, azaz hamarabb utolérni azt, mint a sánta
kutyát. Ez a tudat adhat reményt a csalódások után, és
erõt ahhoz, hogy hinni tudjunk az õszinteség és a hite-
lesség eljövetelében az élet minden területén.

Barátnõm két napja kezembe nyomott egy dvd-t, és
azt mondta, hogy ezt okvetlenül meg kell néznem. A film-
ben az apa így búcsúzik halálos ágyán a fiától, miközben
lovaggá üti, és átadja neki a legfontosabb értékeket: „Ne
rettenj meg soha ellenségtõl! Légy bátor és erényes,
hogy szeressen Isten! Az igazat mondd, még akkor is, ha
az életeddel fizetsz érte! Védd meg az elesetteket! Légy
igazságos! Ez a te esküd.” A fiú a filmben betartotta az
esküjét. Ma vajon hányan vállalnák be ezt?

Törökné Nagy Tímea
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Hírek, események...
(folytatás a 7. oldalról)

rendezvényekre, így például az 1. és 2/a osztályosok, de
akár már messzebbre is, mint az Eger-Szalajka-völgybe
kiránduló 2/b osztályosok, vagy a Börzsöny tájaira két
napra utazó 3. és 4. osztályosok. A Gerje és a Dolina is
vonzotta a kerékpározni szeretõket, helyi kirándulócsapa-
tokkal találkozhattunk akkoriban.

A felsõ tagozatos diákjaink számára is emlékezetessé
váltak az osztálykirándulások napjai, hiszen az 5/a és 5/b
osztályosok Visegrád–Esztergomba, a hatodikosok és a
hetedikesek Eger–Szilvásvárad–Miskolctapolcára, a hete-
dikesek és a nyolcadikosok pedig Debrecenbe jutottak el.

Ebben a tanítási évben – túlzás nélkül állíthatjuk – na-
gyon sok program várta a diákjainkat. Mindenki találhatott
a számára megfelelõt, akár spor tról, kézmûves
foglalkozásról vagy csak egyszerûen szórakozásról volt
szó. Gyógytestnevelésre járhattak, rajzszakkörben
tevékenykedhettek, a szabadidõs foglalkozásokon vehet-
tek részt Feketéné Simon Mária tanítónõ vezetése alatt.
Csak élni kellett ezekkel a lehetõségekkel…

Hagyományossá vált az évek során a nyári táboroz-
tatás, melyet ezen a nyáron a Mátrában, pontosabban
Mátramindszenten bonyolítottak le kollégáim, Járai Beatrix
és Csányiné Babicz Annamária.

Az, hogy lelkes gyerekek és tanárok kis csapata túrázik
és különféle sportokat ûz a nyár kellõs közepén, irigylésre
méltó. Emlékezetes hetet tölthettek el csodálatos
környezetben, megismerkedhettek a környékbeli (Pásztó)
strandolás örömeivel. Sokáig emlegetik majd a Galyatetõre
szervezett kirándulásukat, valamint a jobbnál jobb mulat-
ságos versenyfeladatokat.

Ez a nyár nem mindenki számára felhõtlen, mivel a
tanév végi eredményeket tekintve az alsó tagozatosok
közül 6 tanulónak, a felsõ tagozatosok közül pedig 31 ta-
nulónak az éve nem sikerült, velük majd az augusztus végi
javítóvizsgákon találkozhatunk. A szakiskolában 14 ta-
nulóra vár hasonló megmérettetés.

Évrõl évre több a hátrányos helyzetû tanulónk, ezt
bizonyítja, hogy az elmúlt tanévben a tanulóink 53%-a
kapott ingyenes, illetve tar tós tankönyvet az iskola
könyvtárából. Szeretnénk, ha ez az arány csökkenne.
Örömünkre szolgál viszont, hogy az általános iskolában a
kitûnõ tanulók száma 30 fõ, és sok tanulónk ért el kiváló
eredményt valamely tantárgy kapcsán, amiért dicséret járt
és a bizonyítványuk mellé könyvjutalmat kaptak.

Ez a nyár a változások nyara… Az iskola eddigi
vezetõjének, Járai Beatrixnak megbízatása lejárt, ezúton
mondunk köszönetet mindazért a komoly, felelõsségteljes
munkáért, amit végzett értünk. A kiírt pályázaton Tóth
Tamás nyerte el az igazgatói posztot. Helyettesként dolgoz-
nak mellette és segítik a munkáját a jövõben Szelepcsényi
Györgyné az általános iskolai tagozaton és Huszák András-
né a szakiskolai tagozaton.

Munkájukhoz szívbõl kívánunk erõt, egészséget,
kitartást! Tegyenek meg mindent, ami az iskolánk javát
szolgálja! Szeretnénk, ha szeptembertõl ugyanolyan
lendülettel, optimizmussal folynának a dolgok, mint az
elõzõ tanévben.

Devecz Gyuláné

A labdáé volt a fõszerep
(folytatás a 7. oldalról)

Bár az emlékezetes, jó hangulatú verseny résztvevõi
megadták a választ, de talán érdemes egy kicsit
bõvebben is elidõzni a kérdésnél: Miért volt jó itt lenni,
miért hasznos sportolni, többek között ping-pongozni?

„Mert ahol bármilyen alakú vagy nagyságú labdáé a
fõszerep, az játék, és én szeretek játszani.”

Osztom a véleményed, én is így vagyok ezzel még
ötvenen túl is, hiszen a játék öröm, vidámság, ami
felüdülés a testnek és a léleknek egyaránt.

„Mert a mozgás egészséges!”
Bizony, bizony! Mi sem igazolja jobban, mint hogy a

gyógyszergyártók megnyugodva dõlnek hátra, amikor te
napokat fekszel a tévé, ülsz a számítógéped elõtt, és
dörzsölik a markukat. El tudják majd adni a szív- és
érrendszeri, a magas vérnyomás elleni gyógyszereiket, a
korai csontritkulás, az elhízás, a depresszió elleni készít-
ményeket. (Meglehet: épp neked!)

„Mert itt játszótársakra, barátokra találok.”
Így igaz! A sportpályák mellett gyakran életre szóló

barátságok kötõdnek, míg a játéktermek alkoholgõzös
légkörében többnyire csak cimboraságok szövõdnek –
sajnos gyakran a rosszra. Persze játszhatsz órákat
egyedül is a számítógépeden, izgulhatsz, pusztíthatsz,
néha nyerhetsz is. De felér ez Vicával, Tamással, akikkel
össze tudsz kacsintani, szeretnek, megoszthatod velük
örömödet, bánatodat? A programozó õket nem tudja
beletenni a rideg szilíciumlapocskába.

„Mert ma végre az öcsém fogja pucolni a krumplit az
ebédhez. Õ ugyanis otthon maradt.”

Ez is lehet egy szempont.
„Azért, mert szórakoztat és tanít.”
Igen, sõt megtanít:
– küzdeni magadért, a csapattársadért, annak sike-

réért és öröméért is,
– az ellenfeled teljesítményének elismerésére, olyan

néhány nagyon nehezen kimondható szóra, mint a szép
volt, gratulálok, megérdemled.

És neked mi volt ebben a napban jó, kis hittanos
barátom?

Hát… Hát… az, hogy itt is megtapasztalhattam, hogy
Isten olyan csodálatosan rendezte el az életünket. Ha
örömömben osztoznak mások, az nagyobb lesz, mert
velem együtt örülnek, ha pedig szomorúságomat
oszthatom meg másokkal, az kisebb lesz, mert…
mert… mert… megvigasztalnak.

Nos, ezeket ismerte fel Bánhegyi Feri bácsi is, aki jó
évtizede útjára indította az iskolában az asztalitenisz
diák- és tömegsportot. Versenyeket szervezett, játszott,
gyõzött, és végül vesztett és Vele vesztettünk mi is.
Elveszítettünk egy barátot, egy sportembert, a mindig
viccelõdõ, huncutkodó játszótársat. Emlékét úgy
õrizhetjük meg a legjobban, ha ezt továbbvisszük,
megõrizzük szellemiségét, ápolva azt a baráti jó légkört,
amiben felnevelõdnek azok, akiknek majd mi is átad-
hatjuk a stafétabotot, a sok-sok örömet szerzett ütõn-
ket.

Bretka Ferenc
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Õ s z i n t é n …Kézmûves napközi
A Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

ebben az évben is megrendezte a „Tehetségkutató
Kézmûves Napközi” elnevezésû programját.

Elsõsorban a szolgálat ügyfélkörébõl jövõ gyer-
mekeket fogadtuk, összesen 29 fõt. A tábor célja az in-
tegráció volt. Együtt dolgoztak, játszottak a magyar és
cigány származású, valamint a normál és speciális
tagozatra járó gyermekek. A foglalkozások meg-
szervezése alkalmazkodott a gyermekek igényeihez.
Kiscsoportokban dolgoztak, speciálisan képzett és
hasonló programokban tapasztalattal rendelkezõ
pedagógusok, kézmûves mesterek vezetésével.

A gyermekek megismerkedtek a szövés, nemezelés,
gyékényezés és gyertyamártás alapvetõ fogásaival.
Emellett gyöngyfûzést, karmantyúzást, körmöskézést és
rongybabakészítést tanultak. Az étkezés az Idõsek Nap-
közi Otthonában történt, ezúton is köszönjük az ott dol-
gozóknak a türelmüket és segítõkészségüket. Az idõsek
körében is olyan érdeklõdést keltett a táborunk, hogy
többen közülük meglátogattak és részt vettek a
munkában. A napközis tábor végére kiderült, hogy igen
nagy az érdeklõdés az ilyen programok iránt.

Mindezért a jövõben jó lenne a programot folytatni,
sõt két csoportot is indítani. Egyrészt kezdõknek és ha-
ladóknak, mert már más tematika szerint lenne célszerû
a gyakorlottabbakkal dolgozni, másrészt olyan nagy az
igény, hogy nehéz szelektálni, nehéz elutasítani bárkit is.

Mindannyiunk örömére az együtt töltött idõ jókedvben
és szorgos munkával telt el. Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki segítette a program sikeres lebonyo-
lítását, a foglalkoztatóknak, kézmûveseknek, az INO dol-
gozóknak és az önkormányzatnak!

Gesztiné Kiss Valéria
intézményvezetõ-programfelelõs

„Akkor Hófehérke betért egy házikóba, ahol mindenbõl hét volt. Hét
tányér, hét kanál, villa, és hét kicsiny ágyikó. Mivel éhes és fáradt
volt, így evett az egyik tányérkából, befeküdt az egyik ágyacskába,

majd megérkeztek a törpék.
- Apa, és utána hol aludt Hófehérke?”

Kedves Szülõk! Mi a jó válasz?
Ahogy gyermekeink cseperednek, sûrûn kerülünk

olyan helyzetbe, mikor bizony el kell gondolkodnunk, mivel
segítjük, mivel zavarjuk meg a piciket?

Mert egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan
közlünk gyermekünkkel. Emlékszem az édesanyára, aki
hosszan ecsetelte: Mi mindent elmondunk a gyereknek.
Nem hazudunk neki…

Sajnos már pár év után látszott, hogy „túlterhelték”
szeretett gyermeküket.

Mert mi vagyunk azok a szûrõk, akiknek tudnia kell,
mikor, mit tudunk a gyermek szintjén segíteni.

„Anya, én hol voltam, mielõtt megszülettem?”
Minden szülõ megkapja ezt a kérdést. Talán a legjobb

válasz, amit hallottam: a Mennyei Atyánál voltál.
Milyen kár, hogy a „Jó és Rossz Válaszok Könyvét”

nem lehet megvenni a pilisi könyvesboltban, sajnos nem
létezik. Mert minden gyermeknél újra kellene írni.

Kérdezgethetjük egymást, különbözõ tanácsokat is
követhetünk, de az biztos, hogy a jó válaszok a lelkünk
mélyérõl jönnek elõ. Ahonnan a gyerekek kérdései is.

Segítsük, vezessük gyermekeinket azzal a böl-
csességgel, hogy mi is segítségre szoruló, vezetést
igénylõ gyermekei vagyunk Istennek. Meggyõzõdésem,
hogy aki ezzel a gyermekek iránt érzett, õszinte szeretet-
tel és Isten elõtti alázattal él, az jobb ember, jobb szülõ
lesz.

Hogy miért jutott ez eszembe?
Mert szeptember 16. szombat délutánra vendégségbe

hívtuk Levente Péter t (Péter bátyót) és feleségét,
Döbrentei Ildikót. Tervünk szerint elõször a gyermekekkel
közösen játszanánk végig mondjuk egy „Égbõl pottyant
mesét”, majd a kicsik kézmûves foglalkozása alatt a
szülõk folytatnának a kötetlen beszélgetést.

Nem azért, hogy titkolnánk valamit elõlük, de ha õszin-
ték leszünk, akkor biztosan felmerül olyan is, ami talán
akkor válik a kicsi javára, ha nem elõtte beszélünk róla.

– Szóval, hogy hol aludt Hófehérke? … A törpék
készítettek neki egy nagyobb ágyat.

Morva Ákos
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Református programok
szeptemberben
Szeptember 16. szombat 16.00 óra

Vendégünk Levente Péter és Döbrentei Ildikó

Beszélgetés és játék

Együtt és (külön is) gyermekek és szülõk

Szeptember 17. vasárnap 10.30 óra

Hittanos évnyitó (bábozás)

Szeptember 24-én, Terményhálaadás:

Az istentiszteletre elhozzuk legszebb terményeinket,
melyeket az úrasztalára teszünk, mindenért hálát
adunk, majd hétfõn az összegyûjtött terményeket
elvisszük a Ceglédi Gyermekotthon lakóinak.

Szeptember 29. 18.00 óra

Beszélgetés Csiha Kálmán nyugalmazott erdélyi
püspökkel a Keresztyénség és Magyarság elõadás-
sorozat keretében

Szent István napi ünnepség... 
(folytatás az 1. oldalról)

A BESZÉDEN ÉS AGGÓDÁSON KÍVÜL.
Lássuk meg, hogy a ránk szakadt szabadság

felelõsséget jelent. Felelõsséget Isten és emberek
elõtt.”

Az új kenyérre, az élelmünkért fáradhatatlanul
munkálkodókra való hagyományos emlékezés sem
maradt el. Az ünnepség záró részében a Pilis Nép- és
Gazdakör alelnökei adták át az új búzából sütött kenye-
ret és bort Csikós János polgármester úrnak.

Az ünneplés este a III. Motoros és Veteránautós
Találkozó helyszínén, a Gerje forrásvidékénél folytató-
dott, ahol a nagy tömeg együtt énekelte az „István a ki-
rály” címû rockopera felejthetetlen sorait a Sziget szín-
ház mûvészeivel. Aztán a gyerekek kedvence, a szín-
pompás tûzijáték következett… majd utána sajnos
Pilisen is „leszakadt az ég”.

T i s z t e l e t t e l …
A nyugdíjba vonulás az ember életének egyik leg-

fontosabb eseménye. Olyan új élethelyzet, amelyet bár-
mennyire vár is az, aki nemcsak dolgozik, hanem a
hivatásának él, mégis nehéz megszokni. Az ilyen
embereknek kicsit szomorú ez a változás, hát még ha
valaki életének legnagyobb része, munkája egy helyhez
kötõdik… Pilishez, a könyvtárhoz…

Igen, bármennyire furcsa is, az örökifjú Ica néni
nyugdíjba megy! Csak így: „Ica néni”, mert Pilisen nem-
igen kell magyarázni, ki is Õ…

Emlékszem, alig fejeztem be az elsõ vagy talán
második osztályt és érdeklõdõ okos kisgyerek révén
nehéz volt eleget tenni betûéhségemnek. Így az édes-
apám kézen fogott és elvitt a könyvtárba. Még oda –
ahogy a régi Pilisek emlékezhetnek rá –, a Kultúrház
oldalszárnyában álló szûkös kis helyre. Óriási
büszkeséget éreztem, amikor beléptünk, bemutatott,
majd kitöltötték az elsõ olvasójegyemet! Ezidõtájt
ismertem meg Kottász Árpádné Ica nénit is, majd rend-
szeres Olvasójaként segítõkészségét kihasználva nõt-
tem fel a szeme elõtt. Nemcsak én nõhettem így fel,
köszönhetek neki oly sokat, hanem még sokan mások is
és bizony sokan „öregedhettek” meg vele együtt számos
könyv társaságában...

A könyvtár éltetõ oázis. Igen fontos hely, fõleg itt, a
kevés kulturális lehetõséggel megáldott szûkebb
pátriánkban… Így minden harcosa hiányzik és hiányozni
fog Ica néni is, amikor majd néhány év múlva én fogom
kézen gyermekeimet és kísérem elsõ alkalommal a
könyvtárba. Más fog ott állni az asztal mögött, már nem
papírra vetik majd az adatokat, hanem digitálisan
rögzítik… De a könyvek ugyanúgy ott gyûjtik majd azt a
jólesõ finom port, amely egyedien jellemzõ a könyvtárra.

Ica néni pedig végre pihenhet, élvezheti a nyugdíjas
évek örömét, minden áldását! Valamennyi volt és jelen-
legi olvasója, Pilis minden lakosa nevében ezúton is kívá-
nunk Neki mindehhez jó egészséget és minden jót!

M.E
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SZÛRÕVIZSGÁLATOK
- vérnyomásmérés
- vércukormérés (2 órával étkezés után)
- koleszterinmérés
- triglicerid mérés
- csontritkulás vizsgálat
- digitális szemvizsgálat, hályogszûrés
- bõrvizsgálat (gombabetegségek)
- allergiavizsgálat
- hallásvizsgálat

TANÁCSADÁSOK
- csecsemõ- és gyermektáplálás
- tápláltsági állapot felmérése
- általános egészségi állapot felmérése
- dietetikus tanácsadás
- terhestanácsadás
- onkológia (nõgyógyászati szûrések, önvizsgálat)
- fogamzásgátlás
- incontinencia (gyermek- és felnõtt korban)
- táplálkozás- és életmód tanácsadás
- természetgyógyászat, gyógynövény-bemutató
- gyógytornász tanácsadása
- gyógyászati segédeszközök bemutatása és vásárlási
lehetõség
- Pilis-Nyáregyháza Központi Ügyelet bemutatása: EMER-
GENCY SERVICE
- BÛNMEGELÕZÉS - Pilisi Polgárõr Egyesület

KÖRNYEZETVÉDELEM
- víztisztító berendezések
- levegõszûrõk (atka- és pollenszûrés, klímaberen-
dezések)
- szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése
- használt elemek begyûjtése

SZÍNPADON
Napközben bemutatók (Részletes program a helyszínen!)
19.00 Roy&Ádám
20.00 SUBADUB

Életmód sziget
- Egészségnap -

Pilis – Vatyai úti park
2006. szeptember 09.

(VÉRADÁS Rákóczi úti óvodában 9-15 óráig. Minden véradónak ajándékot adunk!)

GYERMEKEKNEK
- babajátszóház (pelenkázó sátor)
- ugrálóvár, óriás csúszda, gladiátor-párbaj
- kézmûves foglalkozás
- Büfé
- Teaház - délután

A belépés és a játékok használata díjtalan!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Simó Gáborné
Pilis Városért Közalapítvány és a Szervezõk


