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Karácsonyi üdvözlet
Közeledik a Karácsony, a csalá-

dok legnagyobb ünnepe. Csillogó
üzletek, elkápráztató reklámok,
vásárlásra és pénzköltésre buzdító
mûsorok. Készülõdés, idegeskedés,
tülekedés a boltokban… Itt, kérem,
álljunk meg egy gondolat erejéig!

Megéri-e az ilyen mértékû
„áldozat”? Tudjuk-e az ünnep
meghitt örömét így megvalósítani?

A Karácsony évszázadok óta a
megváltó-várás, a lelki megtisztulás
és a családi együttlét ünnepe. Tisztít-
suk hát meg a lelkünket Advent ide-
jén, és ne feledjük lényegét! Hívõ és
nem hívõ ember számára a szeretet
és a lelki megtisztulás egyaránt a
karácsony egyértelmû üzenete.

Ne hagyjuk, hogy a tévébõl áradó
csalóka és megtévesztõ csillogás ezt
a csodát elvegye tõlünk, mert a
megváltozott világ nyom, taszít az
embertelenség felé…

Karácsony alkalmas lehet a meg-
pihenésre, ha ezt a képességet
tudatosan fejlesztjük magunkban, a
szó legszorosabb értelmében lelki
és testi értelemben is. És erre nagy
szüksége van a ma emberének.

Juhász Gyula nagyon szépen ír
ezekrõl a gondolatokról, a Karácsony
felé címû versében:

„Szép Tündérország támad föl a szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,

Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorúan nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.”

Kívánok mindenkinek Áldott,
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Szabó Márton
polgármester

A n g y a l o k
Nagyon szeretem az angyalokat,

azt gondolom, valóban léteznek.
Mélyen ragaszkodom ehhez a gyer-
mekkori hithez. Óvodás koromban
kaptam szüleimtõl egy képet, az
ágyam fölé tettem. Mély, félelmetes
szakadékot egy bizonytalan kötélhíd
köt össze, rajta egy kislány sétál át,
kezét pedig egy angyal fogja. Mielõtt

elaludtam mindig a képre néztem és
a biztonság mélyre ható érzését
éltem meg. A mai napig, mikor félek,
bizonytalan vagyok, erre a képre gon-
dolok. Erõt ad. Hiszem, hogy az én
Mennyei Atyám vigyáz rám, angyalait
küldi segítségemre.

Kisebbik fiam (2 éves) mikor 
(folytatás a 16. oldalon)
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
A „Virágos Pilisért” verseny ered-
ményei
Az év elején kiírt nyilvános „Virágos Pilisért” verseny
értékelésérõl még a szeptemberi ülésén döntött a
leköszönõ Képviselõ-testület, de a díjak átadására már
az új testület volt jogosult. A díjátadó ünnepségre a
városi ünnepségekhez kapcsolódóan október 23-án
délután került sor.

Díjazottak az „Ilyen volt, ilyen lett” kategóriában: 
I. helyezett a Pilisi Összefogás Egyesület (képviselõje
Domonyi István 2721 Pilis, Táncsics u. 29. szám alatti
lakos), a Széchenyi István Általános Iskola és Szakisko-
la környékének virágosításáért.
II. helyezett az „Összefogás Park” (képviselõje Csetneki
Károlyné 2721 Pilis, Gyóni Géza u. 40. szám alatti
lakos), a pihenõ- és sportpark létrehozásáért.
III. helyezett Maglódszki Józsefné 2721 Pilis, Jókai u. 66.
szám alatti lakos.
Tárgyjutalomban részesült Thomanné Szabó Ilona 2721
Pilis, Sárkány u. 1/a. szám alatti lakos.

Díjazottak a „Most ilyen” kategóriában: 
I. helyezést nem osztottak ki.
II. helyezett Benczéné Kiss Teréz 2721 Pilis, Vasút u. 39.
szám alatti lakos.
III. helyezett Romanov Rozália 2721 Pilis, Gerje u. 5.
szám alatti lakos.
III. helyezett Pollák Ilona 2721 Pilis, Gerje u. 6. szám
alatti lakos.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Változások
Az új Képviselõ-testület szakbizottságainak számában és
létszámában is változásokat fogadott el. Ennek
értelmében a 18 fõs Képviselõ-testület munkáját a
következõ állandó bizottságok segítik.
Szociális és Egészségügyi Bizottság (7 fõ), Kulturális,
Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság (7 fõ), Pénzügyi
Bizottság (8 fõ), Településfejlesztési és Városgazdál-
kodási Bizottság (7 fõ), Kommunikációs, Regionális és
Európai Uniós Bizottság (5 fõ), Közbiztonsági és Bûn-
megelõzési Bizottság (5 fõ).
Az ügyrendi feladatok ellátására eseti jelleggel mûködõ
állandó bizottságot hoztak létre. Az Ügyrendi Bizottság
néven mûködõ szervezet tagjai a Képviselõ-testület mel-
lett mûködõ állandó Bizottságok elnökei, vezetõje a
Pénzügyi Bizottság elnöke.

Támogatják a díszkivilágítást 
A Képviselõ-testület október végi ülésén döntött, hogy a
Pilisi Református Egyházközség harangtornyának
díszkivilágításához – a kivitelezéséhez szükséges
anyagok, eszközök megvásárlásához – az Önkormányzat
2007. évi költségvetésének terhére bruttó 200.000,- Ft
támogatást nyújt.

A támogatás odaítélésével egyidejûleg kikötötték, hogy
az Egyházközségnek a harangtorony díszkivilágítását
saját területén belül kell megvalósítani. Javasolták továb-
bá, hogy a harangtorony díszkivilágításának meg-
valósításával egyidejûleg az Egyházközség a kerítést
bontsa el, kialakítva ezzel egy – a városunk egyik hangu-
latos díszeként szolgáló – nyitott templomkertet.

Ünnepi alakuló ülés
Pilis Város Önkormányzatának október elsején
megválasztott új Képviselõ-testülete 2006. október 12-
én 17 órai kezdettel tartotta meg alakuló ülését.
Az egybegyûltek elsõként a Helyi Választási Bizottság
hivatalos tájékoztatóját hallgathatták meg a helyi önkor-
mányzati és települési kisebbségi önkormányzati
választások eredményérõl. Ezt követõen az önkor-
mányzati képviselõk és a polgármester eskütétele
következett, majd Kasa Tibor, a Helyi Választási Bizottság
elnöke adta át a megbízóleveleket.
Szabó Márton polgármester úr programjának
ismertetése után a Képviselõ-testület Mala Ferenc

személyében megválasztotta a városunk új alpol-
gármesterét, valamint döntött a szakbizottságok számá-
nak, nevének és létszámának tárgyában is. Az állandó
szakbizottságok külsõ tagjainak személyérõl is döntöttek
az ülés során, így mind az alpolgármester, mind a külsõ
tagok eskütétele megtörtént. Döntés született még a pol-
gármesteri és alpolgármesteri illetmények, valamint a
szükséges SZMSZ módosítások kérdésében is.

Megújultak a támogatási rendszer
elemei
A Képviselõ-testület a jövõben is támogatja a civil
kezdeményezéseket, szervezeteket és azok programjait.
Ezen támogatás területeit, elveit, igénylését, az elszá-
molás rendjét szabályozó új rendeletet fogadott el még
az elõzõ testület. A Pilisen mûködõ szervezetek a ren-
deletet teljes egészében megkapták az elmúlt idõszak-
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ban, akikhez ez nem jutott el, vagy elsõ alkalommal
kívánnak pályázni a támogatásra, azok a könyvtárban
elhelyezett példányból vagy a városi honlapról tájékozód-
hatnak.

Új rendeletek
Pilis Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban a
következõ rendeleteket alkotta meg:
21/2006.(IX.03.) számú önkormányzati rendelet az
Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló
4/2006.(III.09.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról.
22/2006.(IX.03.) számú önkormányzati rendelet a
Testvérvárosi kapcsolatok létesítésérõl, fenntartásáról
és megszüntetésérõl.
23/2006.(IX.03.) számú önkormányzati rendelet Pilis
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
5/2006.(III.09.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról.
24/2006. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet a helyi
önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása
nyújtásának, a támogatás felhasználásának ellenõrzése
rendjérõl.
25/2006. (X.15.) rendelet a Képviselõ-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról. 
26/2006. (X. 29.) rendelet a Képviselõ-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról. 
27/2006. (X. 29.) sz. önkormányzati rendelet a helyi
közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fize-
tendõ díjak mértékérõl.
28/2006. (X. 29.) sz. önkormányzati rendelet az Önkor-
mányzati Tervtanács létrehozásáról, mûködésének rend-
jérõl.
29/2006. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet az
Önkormányzat közmûvelõdési feladatairól, a helyi
közmûvelõdési tevékenység támogatásáról.
A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapról.

Új térítési díjak
A Képviselõ-testület novemberi ülésén döntött a 2007.
évben a közmûszolgáltatásokért fizetendõ díjakról. A
döntés értelmében az alábbi bruttó összegeket kell majd
fizetni a szolgáltatásokért:

- Vízdíj: 306 Ft/m3

- Csatornadíj: 306 Ft/m3

- Szemétdíj: 2,64 Ft/l, amely a heti 120 l ûrtartalmú
ürítéssel 1373 Ft/hó
A díjfizetés továbbra is kéthavonta esedékes!

M e g e m l é k e z é s  
városunkban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfor-
dulója alkalmából városunk méltó hangulatban tartotta
megemlékezését.

Október 23-án a programok kora délután kezdõdtek a
„Pilis Városért Közalapítvány” ünnepélyes faültetési
programjával, majd a „Virágos Pilisért” pályázat nyerte-
seinek díjátadásával.

Az ünnepség megkezdése elõtt 16 órakor a Közössé-
gi Házban „Régi pilisi képeslapok” címmel a Dr. Kisfalu-
di Péter gyûjteményébõl rendezett kiállítás megnyitójára
vártuk szeretettel az érdeklõdõket. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy a kiállításon megjelent vendégek közül többen
könnyes szemmel tekintettek a sok-sok évvel ezelõtti Pi-
lisre, amely felidézte számukra a múltat. Akadt a láto-
gatók között, aki lelkesen mesélt régi emlékeirõl, és aki
nekünk, a fiatalabb korosztálynak adott útmutatást a
képekrõl – mi pedig érdeklõdve hallgattuk.

A megemlékezés 17 órakor a Beleznay-Nyáry kastély-
ban kezdõdött a Széchenyi Általános Iskola és Szakis-
kola színvonalas mûsorával. A mûsor magáért beszélt.

A felkészítõ pedagógusoknak és a diákoknak köszön-
jük a munkát, a fáradságot, a szép díszletet, jelmezeket,
amellyel hozzájárultak a méltó megemlékezéshez.

Az iskola mûsorát követõen fáklyás felvonulással
indult a lakosság a Petõfi parkba, ahol ismét a diákok
szereplése adta az ünnepi hangulatot.

A megemlékezés utolsó „állomásán”, az evangélikus
templomkertben a sötétben világító fáklyákkal, a szép
számban megjelent ünneplõ közönséggel, az iskola
mûsorával és nem utolsósorban Szabó Márton pol-
gármester úr ünnepi beszédével, valamint a Pilisi Zenész
Egyesület muzsikája alatt történõ koszorúzással tel-
jesedett ki a méltó ünnepi hangulat.

A Polgármester úr ünnepi beszédében elhangzott
mondattal szeretném zárni e sorokat: „Most a magyar
szívekben szeretetre és összefogásra van szükség.”

Puskásné Illanicz Dóra
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 
Pilis Város Helyi Választási Bizottsága elnökeként ezú-

ton is tájékoztatom Pilis város lakóit, hogy a 2006.
október 1-jén megtartott helyi önkormányzati képviselõ-
és polgármester választáson, valamint a települési
kisebbségi önkormányzati képviselõ-választáson rend-
kívüli esemény nem történt. A választások a jogszabá-
lyoknak megfelelõen, rendben lezajlottak.

Köszönetemet szeretném kifejezni a 11 egyéni
választókerületben dolgozó valamennyi szavazatszámláló
bizottsági tag egész napi pontos, korrekt munkájáért.
Köszönetet mondok a Helyi Választási Iroda tagjainak a
több hónapos eredményes elõkészítõ tevékenységéért.

A választási eljárásról szóló többször módosított
1997. évi C. törvény 105/A.§ (2) bekezdés h) pontja
és a 115/I.§ (6) bekezdés i) pontja alapján a Helyi
Választási Bizottság megállapította a polgármester- és
a helyi önkormányzati képviselõ-, valamint települési
kisebbségi önkormányzati képviselõ választás ered-
ményét, melyek az alábbiak:

Pilis város polgármestere 1341 érvényes szavazattal
Szabó Márton Elemér (FIDESZ-MPSZ).
1. számú evk. önkormányzati képviselõje 145 érvényes
szavazattal Greksza János (FIDESZ-MPSZ).
2. számú evk. önkormányzati képviselõje 104 érvényes
szavazattal Domonyi Károly (Pilisi Összefogás Egyesület). 
3. számú evk. önkormányzati képviselõje 83 érvényes
szavazattal Nagy János (MSZP).
4. számú evk. önkormányzati képviselõje 201 érvényes
szavazattal Polgárné Czerjak Judit (FIDESZ-MPSZ).
5. számú evk. önkormányzati képviselõje 160 érvényes
szavazattal Mala Ferenc (FIDESZ-MPSZ).

6. számú evk. önkormányzati képviselõje 141 érvényes
szavazattal Varju Zoltán (FIDESZ-MPSZ).
7. számú evk. önkormányzati képviselõje 146 érvényes
szavazattal Kerepeszki Mónika (FIDESZ-MPSZ).
8. számú evk. önkormányzati képviselõje 81 érvényes
szavazattal Bencze László (FIDESZ-MPSZ).
9. számú evk. önkormányzati képviselõje 129 érvényes
szavazattal Sztyehlik Sándor (FIDESZ-MPSZ).
10. számú evk. önkormányzati képviselõje 91 érvényes
szavazattal Pintér Erzsébet (MSZP).

Pilis város ún. kompenzációs listáján mandátumot
szerzett önkormányzati képviselõk: dr. Bajmóczi Géza
(FIDESZ-MPSZ), Molnárné Bártfai Andrea (Pilisi Hírközlési
Egyesület), Csikós János Ádám (MSZP), Misi József
(MSZP), Nagyné Lehoczki Katalin (MSZP), Németh István
(Pilisi Polgárõr Egyesület), Nagy Attila (Pilisi Polgárõr
Egyesület).

Pilis város cigány települési kisebbségi önkormányzat
képviselõi: Rafael Attila Pál MCF, Rafael Oszkár MCF,
Horváth Izóra MCF, Kárpáti Gyula MCF, Németh Erzsébet
MCF

Pilis szlovák települési kisebbségi önkormányzat
képviselõi: Pintér Erzsébet, Paulovicz Pálné, Csillóné Gál
Zsuzsanna, Sedró János, Becsó Károlyné (a Szlovák
Választási Koalíció jelöltjei).

A megalakuló önkormányzati képviselõ- testületnek, a
cigány és szlovák kisebbségi önkormányzati
képviselõknek az elkövetkezendõ 4 éves munkájához
kitar tást, sok siker t kívánok. Kívánom, hogy
tevékenységük Pilis város lakosainak megelégedettségét
vonja maga után!

Kasa Tibor, HVB elnök

Gyökereink, kultúránk fennmaradása a tét
A Pilisi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mega-

lakulásának célja, hogy városunk sok-sok szlovák
nemzetiségû családjának gyökereit megismerje,
megõrizze és õsi kultúránk, nyelvünk fennmaradását biz-
tosítsa. 

Tudjuk, hogy ez a huszonnegyedik órában történik,
mert sajnos egyre fogy az idõsebb korosztály, aki még
pontosan, hitelesen ismeri a nyelvet, a tót szokásokat és
azt gyermekeinknek, unokáinknak át tudja adni…

Munkánkhoz a Magyarországon már több településen
is mûködõ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nyújt segít-
séget, így a közös programok szervezésében, a tapasz-
talatcserékben, illetve kulturális rendezvények ren-
dezésében is számíthatunk rájuk. Megyénkben emellett
a „Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete”
az, amely a 14 településen élõ szlovák kisebbséget
koordinálja, valamint tevékenységeiket segíti. Mindemel-
lett városunk önkormányzata, valamint Szabó Márton
polgármester úr is támogatásukról biztosított bennünket,
amit elõre is megköszönünk.

Tudjuk azonban, hogy céljaink megvalósítása
érdekében a Pilisen élõ, szlovák gyökerekkel rendelkezõ
és ezt a kultúrát megõrizni kívánó valamennyi lakos
összefogására szükség van!

Bízunk abban, hogy az ezen hagyományõrzõ
tevékenységet már hosszú évek óta szép eredményekkel
folytató, a szlovák kisebbség kultúráját élethûen ápoló és

városunk hírnevét országszerte öregbítõ - Paulovicz Pálné
Manyika vezetésével mûködõ - klub munkáját a további-
akban így is segíthetjük, és a fiataljaink bevonásával új
lehetõségeket is találunk közös célunk eléréséhez!

Végezetül kisebbségi önkormányzatunk nevében

kérem önöket, hogy aki úgy érzi, hogy õseinkre való
tisztelettel tud és kíván e munkában részt venni, csat-
lakozzon hozzánk, mert nagy örömmel várjuk közénk!

Sedró János
Pilisi Szlovák Önkormányzat Elnöke
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A Képviselõ-testület
állandó szakbizottságai 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök: Nagy János
Képviselõ tagok: Dr. Bajmóczy Géza, Pintér Erzsébet,
Polgárné Czerjak Judit
Külsõ tagok: Malata Józsefné, Spieglné Berinszki
Zsuzsanna, Törökné Nagy Tímea

Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági
Bizottság
Elnök: Polgárné Czerjak Judit
Képviselõ tagok: Kerepeszki Mónika, Nagy Attila, Pintér
Erzsébet
Külsõ tagok: Füredi Istvánné, Kovács Károly, Miklós
Lászlóné

Pénzügyi Bizottság
Elnök: Varju Zoltán
Képviselõ tagok: Bencze László, Molnárné Bártfai
Andrea, Nagyné Lehoczki Katalin, Németh István
Külsõ tagok: Erõs Györgyné, Pintér Sándor, Schafferné
Varga Márta

Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós
Bizottság
Elnök: Domonyi Károly
Képviselõ tagok: Bencze László, Misi József
Külsõ tagok: Nagy Lászlóné, Tabányi Mihályné

Közbiztonsági és Bûnmegelõzési Bizottság
Elnök: Csikós János
Képviselõ tagok: Nagy Attila, Németh István, Varju Zoltán
Külsõ tag: Domonyi István

Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Bizottság 
Elnök: Greksza János
Tagok: Kerepeszki Mónika, Nagy János, Sztyehlik Sándor
Külsõ tagok: Ginter Gábor, Rózsavölgyi László, Spiegl
József

Befejezés elõtt a
vízberuházás

Hamarosan befejezõdik a vízhálózat bõvítése és
korszerûsítése. Megépült a város belterületén a teljes
vízhálózat, megtörténik a vízmû-telep teljes korsze-
rûsítése, a Kávai út végén elkészül az ellennyomó víz-
torony. Mindezek eredményeként a város minden
területén az év minden szakában jó szolgáltatást tud biz-
tosítani a rendszer üzemeltetõje, a Gerje Forrás KHT.

A most épült vízhálózat mellett lévõ lakások és ingat-
lanok rákötése, a vízórák beépítése is a megkezdõdik,
ezért kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik
valamilyen szerzõdést kötöttek a Víziközmû Társulattal
(vagy régebben az Önkormányzattal), jelezzék a rákötési
igényüket a Társulatnál vagy az üzemeltetõ KHT-nál.

Természetesen azoknak, akik ezt eddig még nem tet-
ték meg, továbbra is lehetõségük van új szerzõdés
megkötésére is. Az érdekeltségi hozzájárulás meg-
fizetése történhet egy összegben, illetve továbbra is van
részletfizetési lehetõség. Az „új” hálózat mellett lakók a
Víziközmû Társulatnál, a „régi” hálózat mellett élõk a
Városi Önkormányzattal köthetnek szerzõdést.

Pilisi Beruházó Víziközmû Társulat

F e l h í v á s
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízberuházás

során a vízhálózat bõvítése megtörtént, így a kiépített új
vízhálózaton elkezdõdik a vízvezetékek nyomáspróbája
és fertõtlenítése. A sikeres nyomáspróba és a megfelelõ
vízminõség eredménye után folyamatosan történik a régi
és az új vízhálózat összekötése. A régi és az új vízhálózat
összekötésével megváltoznak a jelenlegi vízhálózat
vízáramlási irányai, ezért Pilis bármely területén elõfor-
dulhat, hogy a fogyasztóknál a víz minõsége zavarossá
válik. Ez az egészségre semmilyen káros hatással nincs,
a víz fogyasztható. Amennyiben azonban a háztartásuk-
ban zavarossá válik a víz, akkor azt kérjük, mielõbb jelez-
zék személyesen a Gerje-Forrás Kht.-nál (Pilis, Kossuth
L. u. 47. Polgármesteri Hivatal udvara), vagy telefonon a
06-29-499-262 telefonszámon.

A Gerje-Forrás Kht. szakemberei a bejelentett
vízminõségi problémákat kezelik és a vízhálózat
mosatásával, öblítésével a vízminõségi problémákat
megszüntetik. 

Az új vízhálózat bekötése 2006. december 31-ig
folyamatos lesz, vagyis a téli idõszakban is jelentkezhet
a víz zavarossága. Az elõforduló kellemetlenségek miatt,
megértésüket és türelmüket kérjük!

Csapó Attila
Gerje-Forrás Kht.

A november 30-án megtartott Képviselõ-testületi
ülésen ismertette az egybegyûltekkel Szabó Márton pol-
gármester, hogy lemondott mandátumáról és ezzel
együtt a szakbizottsági tagságáról dr. Bajmóczy Géza, aki
FIDESZ MPP kompenzációs listájáról jutott képviselõi
helyhez.

A képviselõi tisztet a továbbiakban a kompenzációs
listán õt követõ Törökné Nagy Tímea tölti be, aki még az
ülés elején le is tette hivatalos esküjét, majd elkezdte a
képviselõi munkát. A Szociális Bizottságban a lemondás
miatt megüresedett külsõs hely betöltésérõl a jövõben
döntenek a képviselõk.

Változás a testületben
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Ú t é p i t é s i  t á j é k o z t a t á s
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Pilis

Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. július
havi rendkívüli ülésén megalkotta 18/2006 (VII. 26.)
számú önkormányzati rendeletét az útépítési és
közmûvesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési
érdekeltségi hozzájárulásról.

Az alábbiakban az elfogadott és megalkotott önkor-
mányzati rendeletnek – a lakosságot szélesebb körben
érintõ és érdeklõ – úgynevezett útépítési érdekeltségi hoz-
zájárulási rendszerérõl olvashatnak.

Általános elvek:
Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal – az

elfogadott és megalkotott rendelet értelmében – az önkor-
mányzati beruházásban megvalósuló helyi közút- és jár-
daépítés hozzájárulási költségeit, vagy annak egy részét –
az érintett ügyfelekkel történt elõzetes egyeztetés és ún.
társulás vagy építõközösség kialakítását követõen – az
adott utcában kialakítandó társulásban, vagy
építõközösségben részt vevõ és részt nem vevõ lakosság-
ra hatósági úton átháríthatja. E rendelet alapja a közúti
közlekedésrõl szóló, többször módosított 1988. évi I.
törvény 31. § (1)-(2) bekezdései.

Az útépítésre vonatkozólag lakossági kezdeményezés
bármikor benyújtható és elõterjeszthetõ azzal, hogy az
Önkormányzat Képviselõ-testülete és szervei a
kezdeményezés érdemi megvizsgálását csak e rendelet
keretein belül tudják garantálni, figyelemmel a város ön-
kormányzatának romló anyagi helyzetére.

Bevezetõ rendelkezések:
Lakossági kezdeményezést és annak benyújtását

követõen, az ún. érdekeltségi egység számát az érintett
közterületen – jelenleg, Pilis Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete által, a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 23/2005. (IX.29.) sz. önkormányzati rendeletében
meghatározott, lehatárolt, adott ún. övezeti leírás szerint
– az adott utcában kialakítható ingatlanok számára
figyelemmel a Polgármesteri Hivatal határozza meg.

A Képviselõ-testület fent meghatározott rendeletében
az alapvetõen helyi lakossági érdeket szolgáló közút és
járda (a továbbiakban együtt: közút) építésére, a közút
szilárd burkolattal való ellátására – a közút használatában
érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok vonatkozásában – ún.
útépítési érdekeltségi hozzájárulást állapított meg.

Az ún. útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke: 50
% lakossági hozzájárulás, 50 % önkormányzati önrész

Az ún. útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértéke: a
beruházási területre számított bekerülési költségnek a
hozzájárulás arányából számított, Ft-ban meghatározott
értéke.

Fontos szempont, hogy az ún. útépítés érdekeltségi
hozzájárulás – ún. önkormányzati hatósági úton, egyedi
határozattal történõ – megállapításának és kivetésének
feltétele, ha az adott beruházási területen az útépítési
együttmûködésben az érdekelt, érintett ingatlanok tulaj-
donosainak több mint kétharmada igazoltan részt vesz.

A Képviselõ-testület fent megjelölt önkormányzati ren-
deletében az utak kivitelezésének lehetséges mûszaki tar-

talmát, rétegrendjét, típusait és a 2007. évre várható
fajlagos költségeit az önkormányzati rendelet mellék-
letében határozta meg.

Az együttmûködés lehetséges formái, részletei:
A Polgármesteri Hivatal a tárgyévet megelõzõ év

október 15. napjáig valamennyi, közút építésére
vonatkozó lakossági javaslatot, kezdeményezést illetve
megkeresést összesít.

A Polgármesteri Hivatal – az útépítésekre vonatkozó
fajlagos költségek és az Önkormányzat által hivatalból
készített útfelmérések mûszaki adatai figyelembe vételé-
vel – a tárgyévre vonatkozó közút építésére vonatkozó
lehetséges alternatívákról több változatú mûszaki és
pénzügyi költségvetés-tervezetet készít, alapvetõen
figyelemmel a lakosság kezdeményezésére (anyagi
teherbíró képességére), javaslatára.

A tárgyévre vonatkozó közútépítési ún. elõzetes tervet
– a lehetséges mûszaki alternatívák figyelembe vételével
egyidejûleg – a Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Bizottság a tárgyév november havi rendes ülésén vitatja
meg és határozza meg.

A Polgármesteri Hivatal – a Gerje Forrás Kht. bevonásá-
val – a tárgyévet megelõzõ év november 30-a és a tárgyév
január 15-e között, a tervezett útépítésben érintett
közterületi utak és ingatlanok felmérésével – figyelemmel
az Önkormányzat által meghatározott átfogó fejlesztési
terveire – tételesen, ingatlanonként felméri az alapvetõen
helyi lakossági érdeket szolgáló, megfelelõen körül-
határolt, adott közút építésére vonatkozó javaslatokat.

Ennek ér telmében megvizsgálja, hogy az adott
beruházási területen a javasolt kezdeményezés eléri vagy
meghaladja-e a közúti közlekedésrõl szóló törvény 31. §
(2) bekezdésében rögzített mértéket.

Az útépítés rétegrendjét, mûszaki alternatíváit és a ter-
vezett bekerülési költséget tartalmazó mellékletet a
Képviselõ-testület évente felülvizsgálja.

A Képviselõ-testület a beruházási szándékot és a
lakossági hozzájárulás teljes mértékét – az elõzetesen
ismert mûszaki tartalom és a tervezett beruházási költség
ismeretében, az Önkormányzat tárgyévre vonatkozó költ-
ségvetésével egyidejûleg – a beruházás megindítása elõtt,
várhatóan a tárgyév február havi rendes ülésén,
Képviselõ-testületi határozattal fogadja el (beruházási
célokmány).

Az Önkormányzat a beruházási célokmány elfo-
gadásától számított 60 napon belül a tárgyi út engedély-
és a hozzá kapcsolódó kiviteli terveit elkészítteti.

Az ún. útépítési érdekeltségi hozzájárulás:
A helyi rendelet szerint, a helyi közútépítéssel érintett

ingatlan tulajdonosa mint ügyfél – a törvényi feltételek
bekövetkezte (közúti közlekedésrõl szóló törvény 31. §
(1)-(2) bek.) esetén – a törvény és e rendelet rendelkezé-
sei szerinti ún. útépítési érdekeltségi hozzájárulást köte-
les fizetni.

Ha az útépítési együttmûködésben az érdekeltek több
mint kétharmada részt vesz, az útépítési hozzájárulás
fizetésének kötelezettsége, az útépítéssel érintett vala-
mennyi ingatlan tulajdonosát terheli. Közös tulajdonú
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ingatlan esetén a tulajdonostársakat a hozzájárulás
fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

A tulajdonos személyében bekövetkezett változás
esetén az új tulajdonost terheli a jogelõdje által még meg
nem fizetett hozzájárulás.

A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól fel-
mentés nem adható.

A hozzájárulást akkor is meg kell fizetni, ha az ingatlan
gépjármû behajtóval nem rendelkezik.

Eljárási szabályok:
A hozzájárulás megállapításáról, beszedésérõl és a

befizetés ellenõrzésérõl a Polgármesteri Hivatal gondos-
kodik. A hozzájárulás megállapítása és kivetése tár-
gyában I. fokon a település polgármestere jár el. Az I. fokú
önkormányzati hatóság a fizetendõ hozzájárulás
mértékérõl – az önkormányzati útépítési beruházási
célokmány elfogadásától számított 90 napon belül – írás-
ban, határozattal dönt.

Az útépítési beruházásban kezdeményezõként részt
nem vevõ ügyfelek a határozattal megállapított hoz-
zájárulás összegét 2 (azaz kettõ) egyenlõ részletben fizet-
hetik meg.

Az ügyfelek kötelesek a hozzájárulás elsõ, egyenlõ
részletét az I. fokú önkormányzati hatóság által
meghatározott alszámlára, a határozat kézhezvételétõl
számított 30 napon belül – várhatóan a tárgyév június 30.
napjáig – megfizetni.

A hozzájárulás második, egyenlõ részlete az építési
napló megnyitását megelõzõ 15 napon belül – várhatóan
a tárgyév augusztus 30. napjáig – esedékes.

A hozzájárulás összegét, illetve a részleteket az Önkor-
mányzat elkülönített alszámlájára kell befizetni, melyrõl a
Polgármesteri Hivatal – a hozzájárulás teljes összegének
befizetését követõen, a tárgyév december 31. napjáig –
az ügyfélnek igazolást ad. Az Önkormányzat az elkülönített
alszámlára befolyó összeget kizárólag a beruházási célok-
mányban rögzített útberuházás megvalósítására használ-
ja fel.

Tisztelt Lakosok!
Sajnos az õszi önkormányzati választások, illetve az új

Képviselõ-testület felállása késleltette a folyamat
beindítását, illetve az Önkormányzat a fent meghatározott
rendeletérõl – megfelelõ és gazdaságos információs
eszköz hiányában – korábban nem tudta teljes körûen
tájékoztatni a lakosságot! Ezért most kérem Önöket, hogy
az egyes utcák, közterületek által eddig szervezett
lakossági kezdeményezéseket ismételten gondolják át,
és javaslataikat, kezdeményezéseiket – az adott utcában
részt vevõk minél magasabb számának megjelölésével - a
legrövidebb idõn belül, 2007. évre vonatkozólag
legkésõbb 2007. január 15. napjáig írásban
Hivatalunknál kezdeményezzék!

Koordinátor: dr. Csiki Gábor, Polgármesteri Hivatal
jegyzõje

Kapcsolattartó: Földvárszki Jánosné, Építéshatósági
és Mûszaki Iroda ügykezelõje

További kérdéseikkel, észrevételeikkel – személyesen
az ügyfélfogadási idõben, egyébként telefonon a 06-
29/696-328 számon – forduljanak bizalommal Földvársz-
ki Jánosnéhoz!

dr. Csiki Gábor

I s k o l a i  h í r e k
A tanév kezdetére iskolánk új nevet vett fel: ezentúl

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
néven kell említeni. Reméljük, ez nemcsak névváltozást,
hanem olyan szemléletváltozást is jelent, amely a mo-
dern kor oktatási elvárásainak felel majd meg váro-
sunkban!

Tanulóink száma folyamatosan változik, jelenleg 788
fõ. Az alsó tagozaton 386, a felsõ tagozaton 383 tanu-
lónk van. Sajátos nevelési igényû tanulóink száma 19,
zeneiskolai oktatásban 102-en részesülnek. 18 alsó
tagozatos, 15 felsõ tagozatos és 2 sajátos nevelési
igényû tanulócsoportunk van. A 2. évfolyamon rendkívül
magas osztálylétszámok alakultak ki, ezért osztálybon-
tásra kényszerültünk. A tanévnyitó értekezleten kiemelt
oktatási-nevelési célul tûztük ki az olvasás-szövegértés
és a matematika eszköztudás fejlesztése mellett az
egyéni szükségletekre figyelõ fejlesztést, az egységes
értékelést, valamint a toleráns viselkedési formák
kialakítását.

A szeptember hagyományos programokkal indult:
megkezdõdtek a levelezõ és sportversenyek õszi for-
dulói, valamint bekapcsolódtunk az országos és megyei
meghirdetésû versenyekbe. Szabadidõs programjaink
közül a papírgyûjtés, a csibeavató az elõzõ tanévekben
és az idén is kedvelt elfoglaltsága volt diákjainknak.

Szeptember 13-án az olasz testvérváros pol-
gármestere óralátogatásokon vett részt iskolánkban.
Reméljük, hogy a Piazza al Serchió – Pilis testvérvárosi
kapcsolatához hasonló együttmûködés alakulhat ki az
iskolák pedagógusai és diákjai között is.

A forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára
ünnepi mûsorral emlékeztünk meg az iskolarádióban,
valamint felsõ tagozatosaink részt vettek a kecskeméti
zeneiskola tanárainak az évfordulóra rendezett
elõadásán.

November 11-én a Szülõk-Nevelõk bálját a kis- és
nagy diákok salsa, dzsessz-balett és bécsi keringõ tánca
színesítette.

A Nemzeti Fejlesztési terv keretében a HEFOP
(Humánerõforrás Operatív Program) oktatási program-
csomagok bevezetése és tesztelése a 2005/2006-os
tanévben indult el iskolánkban. A Térségi Iskola és
Óvodafejlesztõ Központként (TIOK) iskolánk a kompeten-
cialapú oktatásra hangsúlyt fektetõ eljárásokat, módsze-
reket valósít meg a 3. és 6. évfolyamokon 2-2 tanulócso-
portban a 2006/2007-es tanévben.

November 27-28-29-én intézményünk a MITIOK kon-
zorcium tagjaként a Dél-pesti TIOK, a CIVITAS Pedagógiai
Intézet által közösen szervezett „Legyél te is kompetens”
címmel országos szakmai programot rendezett, melyre a
helyi és térségi iskolákon és óvodákon kívül a kompe-
tencia alapú oktatás iránt érdeklõdõ oktatási
intézmények pedagógusai számára tartottunk konzultá-
ciót, bemutató órákat, workshopot. A szakmai napról a
www.mitiok.hu weboldalon olvashatnak, a konzorcium
tevékenységérõl, eddigi eredményeirõl is itt tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk.

Fehérné Skrada Éva
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E b t a r t ó k  f i g y e l e m !
A közelmúltban lakossági bejelentésekbõl jutott

tudomásomra és ennek tényét személyesen is tapasztal-
tam, hogy több pilisi lakos reggelenként vagy esténként,
vagy amikor éppen kaput nyit, a kutyáját – rövidebb vagy
hosszabb ideig – kiengedi a közterületre.

Az ebtartók egy része esetenként felügyeli az ebeik
mozgását, és miután az eb bejárta a területét, vissza-
parancsolják az udvarba. Gyakran elõfordul azonban – és
ennek tényét személyesen észleltem –,  hogy néhányan
a kutyát éjszakára, illetve hajnalra is kiengedik a
közterületre, felügyelet nélkül az utcán hagyják és így a
kutya az utcán csavarog.

Az ismertetett jelenség veszélyezteti a járókelõk testi
épségét, vagyonát és nem utolsó sorban magának a
kutyának is az életét. Emiatt fordul elõ az, hogy a
szabadon lévõ kutyától való félelmükben iskolás
gyerekek, idõs emberek, járókelõk nem mernek a
megszokott útvonalaikon közlekedni – mert ott éppen
egy kutya riogatja az embereket – és így szabad mozgá-
sukban jelentõsen korlátozva vannak.

Felhívom valamennyi szabályszegõ pilisi állampolgár
figyelmét, hogy ezzel a szabálytalan – hozzáteszem:
szándékosan vagy tudatos gondatlanságból meg-
valósítható – gyakorlattal mindenki jól felfogott
érdekében hagyjon fel! Jelzem, hogy egyetlen ebtartónak
sincs joga ilyen módon a közterületen tartózkodókat
veszélyeztetni, bárki számára kényelmetlenséget, vagy
kellemetlenséget okozni.

Ezúton hívom fel az ebtartók figyelmét arra, hogy a
Képviselõ-testület az állattartás helyi szabályairól szóló
4/2004 (I. 29.) sz. önkormányzati rendeletében az
ebtartás szabályait külön fejezetben határozza meg.
Ezen önkormányzati rendelet szerint tilos az ebet felü-
gyelet nélkül közterületre kiengedni.

Ezúton jelzem, hogy aki az önkormányzati rendeletben
foglalt e szabálysértési tényállást – mely kizárólag
szándékosan vagy tudatos gondatlanságból valósítható
meg – megszegi, harmincezer, azaz 30.000,- Ft bírságra
számíthat, a bírság maximális tételébõl kiindulva.

Felhívom valamennyi ebtartó figyelmét arra, hogy
amennyiben az ebet a rendszeres bejárás alkalmával a
gyepmester befogja, azt a gyáli gyepmesteri telepre szál-
lítja.

A gyepmesteri feladattal megbízott Társaság az ebet
14 napig kötelezõen ott tartja, és csak akkor adja vissza
a tulajdonosának, ha megfizette az Önkormányzat költ-
ségeit. Ennek mértéke esetenként a 20.000,- Ft
összeget is meghaladhatja, és ez a költség a szolgál-
tatási díj várható emelkedése miatt a jövõben tovább fog
emelkedni.

Felhívom továbbá valamennyi ebtartó figyelmét arra,
hogy az állattar tás és ezen belül az ebtar tás
szabályainak betar tását – a Polgármesteri Hivatal
közterület felügyelõje, valamint a közterület felügyelettel
megbízott további munkatársak bevonásával – mostantól
kezdve rendszeresen ellenõriztetni fogom. A kirívó
szabálysértés tudatos elkövetõivel szemben a pénzbírsá-

got mint szankciót minden esetben, a maximális
tételébõl kiindulva ki fogom szabni!

Ezúton tájékoztatom Pilis Város lakosságát arról is,
hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la elõreláthatólag 2006. december 31. napjáig befejezi a
településen tartott ebek összeírását.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy kötelesek –
az állategészségügyrõl szóló, módosított 41/1997.
(V.29.) FM rendelet 1. számú melléklet 213. § (4)
bekezdése alapján – minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen beoltatni.

Kötelesek továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai által felvett, az állategészségügyrõl szóló 41/1997.
(V.29.) FM rendelet 1. sz. melléklet 212. §-ban
meghatározott adatokat, illetve az azokban bekövetkezõ
változást bejelenteni. Bejelentési kell tenni, ha az eb a
három hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett,
tartási helye három hónapnál hosszabb idõre megválto-
zott, vagy új tulajdonoshoz került. A bejelentést a vál-
tozás bekövetkezését követõ 15 napon belül írásban,
vagy jegyzõkönyvbe foglaltan kell megtenni a Pilis Város
Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodája részére (cím:
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47., ügyintézõ: Kifutné
Szerencsi Ildikó köztisztviselõ, tel: 06-29/ 696-314).

Felhívom szíves figyelmüket arra is, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai által 2006. évben, az
ebek összeírása során felvett adatok (ebtartó adatai, eb
adatai), a Polgármesteri Hivatal által 2006. december
31. napjáig kialakítandó számítógépes alapú ebnyilván-
tartásban kerülnek rögzítésre.

Ennek értelmében mind az eb veszettség elleni
kötelezõ oltásának elmulasztásával, mind a változás
alapjául szolgáló tények, illetve körülmények igazolt beje-
lentésének hiányában a 2007. évtõl a Polgármesteri
Hivatal – adott szabályszegés esetén – a szabályszegõ
ebtartóval szemben szabálysértési, súlyosabb esetben
állategészségügyi korlátozási hatósági eljárást indít és
foganatosít.

Fent írtak alapján felhívom azokat az ebtartókat, akik
a 2006. évi ebösszeírás során a Hivatal többszöri fel-
hívása, figyelmeztetése ellenére sem mûködtek közre az
ingatlanon az ebek összeírásában, 2006. december 31.
napjáig a Polgármesteri Hivatal által meghatározott adat-
szolgáltatást teljesítsék!

Ezúton kérek továbbá minden ebtartót, hogy aki a
tartásában lévõ ebét idén még nem oltatta be, úgy gon-
doskodjék az ebe legkésõbb 2006. december 31.
napjáig történõ beoltatásáról!

dr. Csiki Gábor jegyzõ 
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Befejezõdött a szennyvízberuházás
A Gerje-Forrás Kht., mint a pilisi víziközmûvek

üzemeltetõje nagy örömmel értesíti városunk lakosságát,
hogy 2006. október 26-án az utolsó kivitelezõi számla
benyújtásával hivatalosan is befejezõdtek a szenny-
vízhálózat és a szennyvíztisztító telep bõvítésének
kivitelezési munkálatai.

A négy évig tartó szennyvízberuházás, valamint a
meglévõ üzemelõ szennyvízrendszer összesített mûszaki
tartalma a következõ:

1./ Csatornahálózat:
A hálózat rendszere kényszeráramoltatású, vákuumos
rendszerû, ISEKI vákuumelemekkel. A gyûjtõaknából a
szennyvizet vákuum hatására levegõ szállítja a gyûjtõrend-
szer súlypontjában kialakított I. számú vákuumgépház 20
m3-es illetve a II. számú vákuumgépház 12 m3-es fekvõ
acéltartályába, ahonnan két felváltva üzemelõ szenny-
vízszivattyú szállítja a szennyvíztisztító telepre.
Mûszaki paraméterek:
Gerincvezeték: 55187,5 m (vákuumos) D 90-200 mm KPE
39112,5 m (gravitációs) D 125-160 mm KG, bekö-
tõvezeték: 28613,5 m D 110-160 mm KG, nyomóvezeték:
3772,9 m D 200 KPE, vákuumakna: 800 db

2./ Szennyvíztisztítás:
Mértékadó kapacitás: 1080 m3/nap, fajlagos érték
alapján: 9000 LE
Technológia: alacsony terhelésû, teljes biológiai tisztítás
nitrifikációval, ugyanabban a térben (SBR mûtárgy) végbe-
menõ denitrifikációval, biológiai foszfor eltávolítással és
kiegészítõ vegyszeres foszfokicsapatással (vas-só oldat-
tal). A légbevitel finombuborékos mélylevegõztetéssel
történik. A szennyvíz- eleveniszap elegy nem levegõztetett
idõszakban történõ lebegésben tartását keverõ biztosítja.
A szennyvíztisztító telep létesítményei:
Finomrács (Nogeráth NSI 400/5-35 típusú): 1 db, tangen-
ciális homokfogó, homokkihordóval (Miltiprojekt MHT 1,5
gyártmány): 1 db, SBR biológiai mûtárgy: 2 db, havária
tározó és iszapsûrítõ mûtárgy: 1 db, gépi iszapvíztelenítõ
berendezés (LIMUS 1,5/a típusú szalagszûrõ prés): 1 db,
fertõtlenítõ mûtárgy: 1 db, szippantott szennyvíz fogadó
mûtárgy: 1 db, diszpécser, kezelõ épület: 1 db

3./ Szennyvíziszap elhelyezés:
A keletkezõ préselt iszap 3 db 30 m x 6 m méretû iszap-
deponiába kerül, mely egyenként 110 m3 préselt iszap
átmeneti tárolására alkalmas. A szennyvíziszapot hat
hónapig deponáljuk, majd az albertirsai hulladéklerakó
telepre szállítjuk.

4./ Rácsszemét és homokelhelyezés:
A keletkezõ rácsszemetet és homokfogóból kikerülõ
homokot konténerben gyûjtjük, majd az albertirsai hul-
ladéklerakó telepre szállítjuk el.

5./ Befogadó:
A szennyvíztisztító telepet elhagyó tisztított szennyvíz gra-
vitációsan folyik a Gerje-patak fõcsatornájába.

A Gerje-Forrás Kht. a fenti mûszaki tartalmú szenny-
vízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep vízjogi
üzemeltetési engedélyével rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy

az idevonatkozó jogszabályok szerint a kibocsátott tisztí-
tott szennyvíz minõségi paramétereinek meg kell felelniük
a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékeknek. A havi ciklusban mért laboreredmények
igazolják, hogy a pilisi kibocsátott tisztított szennyvíz
paraméterei megfelelõek. Összegezve a szennyvíz-tech-
nológiát elmondhatjuk, hogy a szennyvízberuházás legfõbb
célkitûzését elértük, vagyis a Pilis területén összegyûjtött
kommunális szennyvizet sikerült olyan hatásfokkal
megtisztítani, ami megfelel a szigorú környezetvédelmi
elõírásoknak.

A szennyvízberuházás másik nagyon fontos célkitûzése
az, hogy Pilis egész belterületén, a talaj szennyvízzel
történõ károsítása, szennyezõdése teljes mértékben
megszûnjön. Ennek egyik feltétele – ami mára már biz-
tosított –, hogy a szennyvizet fogadó és elvezetõ csator-
nahálózat Pilis belterületén 100 %-ban kiépített legyen.
Másik feltétele, hogy a kiépített csatornahálózatot minden
háztartás igénybe vegye, de sajnos jelenleg csak a
lakosság 70 %-a veszi igénybe a szennyvíz elvezetõ és
kezelõ szolgáltatást!

Mindazokat, akik ma még nem élnek ezzel a
lehetõséggel, kérjük, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást,
egyrészt az 1 m3-re esõ szolgáltatási fajlagos költségek
csökkentése, másrészt és nem utolsó sorban a
környezetünk megóvása érdekében… 

Csapó Attila

Sírhant – „mûvek”
Kis országunk egyik településén a gyerekek sírrongáló

versenyt rendeztek. Na ez nem pitiáner virágok kiszag-
gatása, vagy vázák leborogatása volt! Az egész
márványtáblát feliratostól, mindenestõl „szépen” ráborí-
tották a sírra. Persze ezzel együtt virágokat, bokrocskákat
is tönkretettek. Megtalálták õket, a szülõk fizetik a
károkat.

Városunkban gyakran történnek hasonló események.
Melyik temetõben nagyobb a rongálás? Hol lopkodnak

virágot, vázát az elhunytak sírjairól? Errõl még nem
készült statisztikai felmérés. Érzésem szerint egy sír is
elég a döbbenetre, amit feldúlnak, tönkretesznek. Vajon
kik? Gyerekek, akik unatkoznak és kalandvágy hajtja õket
a temetõkbe? Felnõttek, akik hasonló igényeiket
szeretnék kielégíteni? Én nem tudom.

Milyen probléma feszül ez mögött? A családban ki
nem élt akarat szüli az agressziót és vezet ilyen tet-
tekhez? Betegség? Perverzió? Ezek kérdések, de döbbent
kérdések. Üzlet? Aligha! Családoknál, családtagoknál,
ahol esetleg a friss gyász, a feldolgozhatatlan gyász
nyomása rakódik a lélekre: adódik ez a teher is.

Tehetetlenül állok a probléma elõtt. Sajnálat, düh,
elkeseredés, amit kiváltanak az ilyen történetek. Vajon
lenne értelme elbeszélgetni egy sírrongáló gyerekkel vagy
felnõttel?

K.B.
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Lakossági tájékoztató az Orvosi Ügyeletrõl
2006. július 15-tõl a Pilis-Nyáregyháza Központi Orvosi

Ügyeletet az Emergency Service szervezi. Európai Uniós
színvonalon felszerelt eszközökkel, gépekkel, gyógy-
szerekkel és szakmailag jól képzett, gyakorlott
orvosokkal, háziorvosokkal, ápolókkal, gépkocsi-
vezetõkkel látja el a két településen a feladatait. Ügyeleti
autónk szintén magas követelményeknek megfelelõen van
felszerelve, valamint megkülönböztetett jelzéssel (kék
lámpa, sziréna) van ellátva.

Néhány szó röviden a cégrõl:
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-t 2002-ben alapították

azzal a céllal, hogy a fõvárosban és Pest-megyében
szerzett tapasztalataikat – sürgõsségi ellátás terén –
kiterjesszék az egész országra.

Cél: több, Európai Uniós elvárásoknak megfelelõ
ügyeleti struktúra kialakítása, különös tekintettel a
kistérségekre, azok összefogását segítve.

Tevékenységeik:
Orvosi ügyelet: Az ország 12 megyéjében üzemeltetnek

Központi Ügyeletet.
Rendezvénybiztosítás: Tömegrendezvények, nagyobb

sportesemények, koncertek, autó- és motorversenyek (pl.
Nyáregyházán MotoCross Nemzetközi Bajnokság), stb.
mentési feladatait, mentõgépkocsival tör ténõ biz-
tosítását, úgynevezett „mozgóõrségét” látják el.

Betegszállítás: õrzött betegszállítási feladatokat
kórházi és mentõgyakorlattal rendelkezõ szakorvosok,
paramedikusok, illetve nagy szakmai gyakorlattal bíró sza-
kápolók végzik a cég saját légkondicionált mentõautóival.

Elérhetõség: info@emergencyservice.hu; www.emer-
gencyservice.hu

A pilisi és nyáregyházi lakosok sürgõsségi betegel-
látása az Orvosi Rendelõben (Pilis, Rákóczi út 40.)
történik, hétköznap 18.00-08.00, pénteken 14.00-08.00,
hétvégén és ünnepnapokon 08.00-08.00 óra között
vehetõ igénybe.

A gyermekeket és a járóképes betegeket a rendelõben,
a fekvõ- és mozgásképtelen betegeket – hívás esetén – a
lakásukon látjuk el. 

Az ügyelet a 06-29/498-156 telefonszámon hívható.
Híváskor kérjük megadni a beteg nevét, életkorát, pontos
lakcímét, panaszát, valamint a bejelentõ nevét és telefon-
számát.

Kérjük, segítsék munkánkat: a házszámot jól láthatóan
helyezzék ki, valamint este-éjszaka világítással, fény-
jelzéssel várják kivonuló munkatársainkat!

Az ügyeleti idõszak alatti ingyenes orvosi ellátás
feltételei:

- Érvényes betegbiztosítási kártya bemutatása
- Sürgõsségi ellátást igénylõ betegség, illetve az ezzel

kapcsolatos panaszok (baleset, sérülés, magas láz, hirte-
len rosszullét, görcsös állapot, vérzés, mérgezés, stb.)

- Hirtelen kezdõdõ, korábban nem észlelt és kezelt,
recept nélkül kapható gyógyszerekre nem reagáló, nem
szûnõ panaszok

- Korábban kezdõdött, a háziorvos által észlelt és
kezelt betegség hirtelen romlásával kapcsolatos pana-
szok

- Mindazon betegség, illetve ezt jelzõ panasz, melyek
fennállása esetén az ügyeleti ellátás elmaradása jelentõs
egészségkárosodáshoz vezetne, illetve ez a késõbb
megkezdett kezelés hatékonyságát jelentõsen csökken-
tené

- Rendszeres kezelés alatt álló betegeknek a házior-
vosi javaslat és a gyógyszer behozása esetén injekciók
beadása, valamint a háziorvos által elrendelt kötéscsere
a délelõtti órákban történik

- Vényírás: csak az akut betegség kezelésének
megkezdéséhez legszükségesebb gyógyszer felírására van
lehetõség az ügyeletben, melyhez a betegbiztosítási
kártya feltétlenül szükséges. Rendszeresen szedett gyógy-
szerek vényre való felírására nincs lehetõség!

Kizárólag térítés ellenében igénybe vehetõ ügyeleti
tevékenységek:

- Vérvétel véralkohol vizsgálat céljára 3.500,- Ft/csõ
- Látlelet kiadása 2.000,- Ft
- Drogteszt 3.000,- Ft
- Az ingyenes ellátásnál fel nem sorolt betegségek

illetve panaszok ellátása
Tar tósan szedett gyógyszerek felírására nincs

lehetõség!
A térítési díjakról a Népjóléti Minisztérium által kiadott

utasítás rendelkezik, az ingyenesség elbírálása az
ügyeletes orvos feladata.

Több napos, illetve hetes panaszaikkal kérjük, házior-
vosát keresse fel!

Emergency Service Pilis-Nyáregyháza Központi Orvosi
Ügyelet

Simó Gáborné ügyeletvezetõ

A Vidám Tavasz Klub hírei
Az elmúlt idõszakban a klub keretein belül kevesebb

idõt tudtunk együtt tölteni, mert tatarozták a Közösségi
házat. A felújítás már befejezõdött és az azt követõ
takarítási munkákban nagy szerepet vállaltak tagjaink.

Ettõl függetlenül 3 programunk is volt az elmúlt
hónapokban.

Augusztus 26-án Cserkeszõlõn, az Országos Nyugdí-
jas találkozón vettünk részt, itt a meghívott klubok
mûsorral szórakoztatták egymást. Mi szlovák dalokat
adtunk elõ, a közönség nagy tetszésére.

Október 8-án az Úri nyugdíjas klub hívott meg minket
az Idõsek Napja alkalmából tartott kis összejövetelükre,
ahol 2-3 testvérklub részvételével megtartott ebédre és
kulturális programra voltunk hivatalosak. A fel-
lépésünkben a „Kocsmajelenet” címû mûsorunkkal
szórakoztattuk az egybegyûlteket.

November 4-én a kiskunlacházai klub rendezett
„Baráti Találkozót”. Itt is a nagysikerû „Kocsmaje-
lenetünket” adtuk elõ. A történet egy dalos elõadás,
melyben az asszonyok és férjeik az ivóban viccesen
adják elõ egymás tükörképét. A közönség tapssal és
hangos nevetéssel fogadta a produkciónkat.

Paulovicz Pálné
klubvezetõ
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S z é c h e n y i s  h í r e k
Új tanévünk indulásáról szeretnénk bepillantást adni

a Kedves Olvasónak, ám máris közelebb vagyunk a félévi
hajrához, mint az évnyitóhoz: munkatempóban és hangu-
latban mindenképp.  2006/2007 tennivalóit tanerõk és
diákok, általános- és szakiskolások azonnali
mozgósításával kezdtük, hiszen az év eleji ismétlések,
szintfelmérõk, új tananyagok, programtervezgetések mel-
lett máris megkezdtük a felkészülést a városi ünnepség-
re. A Szülõi munkaközösség tagjai az õszi szünet után
véleményezték, elfogadták a jövõ évi tankönyvcsomagot.
A velük történt egyeztetést követõ héten minden osztály-
ban általános szülõi értekezleteket és fogadóórát tartot-
tunk. 

A Pilisi Összefogás 
Egyesületrõl

A Széchenyi és Gárdonyi utca járókelõi csodálkozva
szemlélték annak a 15-20 embernek a több hétvégén át
tartó munkáját, melynek nyomán az iskola környéke
hétrõl hétre szebbé változott.

Látták, hogyan birkóztak meg a korhadt akácfák és
tuskók kivételével, hogy faragták le a járda és árok közöt-
ti kb. 30 cm szintkülönbséget, a gömbjuhar és hársfasor
pótlását, új fasor és tuják ültetését, virágágyások
kialakítását, gondozását, rendszeres öntözést, fûnyírást,
sövények karbantar tását, árkok kimélyítését. Itt
szeretnénk köszönetet mondani a pilisi virágkertészek
segítségéért.

Az iskola nevelõtestülete az udvaron virágosított egy-
nyári és évelõ növényekkel. Az ablakpárkányok virágládái
is szemet gyönyörködtetõre sikerültek.

A „Tiszta, virágos Pilisért” pályázaton ezt elsõ díjjal
értékelte a zsûri, melyet ezúton is köszönünk. A díjjal
kapott pénznek már van helye. Az Egyesület az Önkor-
mányzattól használatba kapott két építési telket, amin ját-
szóteret, parkot szeretnének kialakítani a gyerekek,
lakosok és az iskola részére. Természetesen ez az összeg
a telkek rendbetételére, földmunkáira sem lesz elegendõ.
Pályázati úton szeretnék az elképzeléseket valóra váltani.

Egyesületünk tagjai a városi rendezvényeken is részt
vettek a gyermekeknek nyújtott foglalkozásokkal, az
egészségmegõrzõ programokon, a Közalapítvány által
szervezett faültetésen. Néhány tag segített a Széchenyi
Iskola egy tantermének kifestésében is.

Távlati célkitûzéseink között szerepel, hogy Pilis város
fejlõdését elõsegítsük, ami most elérhetõ közelségbe
került. Tagjaink sorába olyan emberek csatlakoztak, akik
nagy szaktudással, tapasztalattai rendelkeznek, s
nemközi kapcsolataik révén képesek a város tõkevonzó
képességének kialakítására.

Aki bõvebbet szeretne az Egyesületrõl megtudni, hívja
a 496-196 telefonszámot. Rövid idõn belül elkészül hon-
lapunk is.

Hadas Jánosné

Feszesebbé teszi az idei tanrendet, hogy szeptember
óta hetente két órával többet foglalkozunk egyénileg,
vagy kisebb csoportokban diákjainkkal, akik ezen kívül
sokféle szakköri tevékenységbe is lelkesen bekapcsolód-
nak. Lehetõségük nyílik tudásukat bõvíteni matema-
tikából, természetismeretbõl, angolból, német nyelvbõl,
informatikából, fizikából, történelembõl – hogy csak
néhányat említsünk –, részt venni az iskolaújság összeál-
lításában, valamint pingpongozni, úszni, röplabdázni,
focizni, túrázni, de az igazán elszántakat hímzõ szakkör
várja!

Az alsó tagozaton újfent sok kisdiák próbálja ki magát
a levelezõs tantárgyi versenyek elsõ fordulóin, és persze
javában készültünk a november 24-én megrendezett
mesemondó versenyre. A tanulás felelõsségében mi,
pedagógusok, ugyanúgy osztoztunk a gyerekekkel, mint a
szabadidõs programok örömeiben: sok kolléga bõvíti
felkészültségét a kompetenciaalapú tanítás elter-
jesztését megcélzó képzésen, illetve több különbözõ
szakmai irányban.

A katedrán innen és túl az elmúlt év sok közös
élményét tovább gazdagították szeptemberi-októberi ren-
dezvényeink. Kezdjük mindjárt a tanár-diák sportdélután-
nal: felnõttek és fiatalok fociztak, pingpongoztak, kosár-
labdáztak, zsinórlabdáztak a tanórainál barátságosabb
hangulatú mérkõzéseken. Míg frissen érkezett 9. osztá-
lyosainkat játékos feladatokkal köszöntöttük, új
munkatársainkat megleptük egy, az Ikerfenyõhöz tett tan-
testületi kirándulással. A két ötödik osztály közös bicikli-
túrán erõsítette a csapatszellemet szeptember utolsó
szombatján, a három legifjabb évfolyam ellátogatott Vaj-
dahunyad várába, negyedikeseink pedig avarkori sírem-
lékekkel ismerkedtek meg Százhalombatta régészeti
parkjában. Még a napközisek sem maradtak õszi élmény
nélkül, õk a lovardában találtak szabadidõs elfoglaltság-
ra. A nyolcadikosok továbbtanulásuk lehetõségeirõl
tájékozódtak a Cegléden megrendezett pályaválasztási
kiállításon, és közös beszélgetésre hívták meg a régi,
immáron középiskolás végzõsöket.

Örömünkre szolgál, hogy elmondhatjuk: ha
környezetvédelemrõl van szó, számítani lehet ránk.
Ehhez kapcsolódó programjaink tavaly is nagyon jól sike-
rültek, az idén október 16-19. között megrendezett hul-
ladékgyûjtéshez hasonlóan. A tanulóknak 75 kg PET
palackot, 4-500 kg hullámpapírt és ugyanennyi újságpa-
pírt sikerült összegyûjteniük. Aki pedig akár a nem-
régiben meghirdetett szakiskolai nyílt napokon hozzánk
látogatott, akár az elkövetkezendõ hetekben tiszteletét
teszi nálunk, valódi hagyományõrzõ élményben lehet
része! Nõiruha-készítõink megvalósították Polgárné Pin-
tér Erzsébet tanárnõ ötletét a „Múltunk kincsei – a
kézmûvesipar remekei” címû kiállítás berendezésével,
ahol korabeli eszközök, textíliák, vázlatok, divatlapok
fogadják az érdeklõdõket. S ha nem érnének rá
munkaidõben: továbbra is bármikor benézhetnek hoz-
zánk iskolánk weboldalán.

-tzs-



HÍRNÖKHÍRNÖK12. oldal XII. évfolyam  4. szám

Pilis Városért Közalapítvány hírei
Változások a Kuratóriumban
A 2006. évi önkormányzati választások és egyéb okok

is változtatást tettek szükségessé a kuratórium
tagságában. 2006 októberében lemondott kuratóriumi
tagságáról Burger Mihályné, Haluszka Klára, Kafka
József, Szabó Márton.

Így az alapító Képviselõ-testület októberi ülésén hozott
döntése értelmében a Kuratórium tagjai a következõk:
elnök: Simó Gáborné, titkár: Soltész Józsefné, tagok:
Mala Ferenc, Misi József, Pálinkás György, Dr. Tóth Tibor,
Tóth Tibor, Dr. Ubrankovics Zsolt

Módosult az Alapító Okirat
A Pilis Városért Közalapítvány Alapító Okirata is válto-

zott 2006. október 31. napjától az alábbiakban:
Közalapítvány célja:
Az alapító képviselõtestületnek az a célja, hogy az álta-

la meghatározott városfejlesztési célok mielõbbi meg-
valósításához adományokat gyûjtsön.

Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi
eszközeinek felhasználásával kiemelt feladatának tekin-
teni:

aa./ A város arculatának formálása
ab./ A város központjának kialakítása
ba./ A város lakossága egészségének javítása, élet-

módjának és szemléletének fejlesztése érdekében az
egészség megõrzése és a betegségek megelõzése, e
tárgyban ún. egészségmegõrzõ napok és rendezvények
szervezése.

bb./ A városban élõk egészségének megõrzése és az
egészségfejlesztés alapvetõ feltételeinek biztosítása,
városi játszó-, szabadidõ- és sportpark létesítése.

bc./ Az egészséges életmód választásához szükséges
ismeretek a helyi intézményi oktatási, nevelési rend-
szerébe történõ integrálása.

ca./ Az önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás
vidékének, tórendszerének helyreállítása, e vidéken
honos állat- és növényvilág megóvása, városi szabadidõ-
park kialakítása.

cb./ A város közterületeinek, közkertjeinek és köz-
parkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása,
parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkert-
jeinek és közparkjainak folyamatos bõvítése, valamint
ápolása.

da./ A településen mûködõ – a Monori Rendõr-
kapitánysághoz tartozó – Pilisi Rendõrõrs munkájának
anyagi és tárgyi eszközökkel tör ténõ segítése, a
Rendõrõrs tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az
eszközállomány bõvítése, eszközfejlesztés, a helyi és
regionális bûnüldözés eredményességének javítása,
illetve a bûncselekmények révén a településen
bekövetkezett áldozattá válás csökkentése érdekében.

ea./ A helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása,
„tájház” létrehozása, és fenntartása, egyéb közcélú kul-
turális és sportlétesítmények fenntartásának támo-
gatása.

eb./ Egyedi kulturális és spor tesemények, ren-
dezvények támogatása.

Beszámoló a 2006. évi tevékenységrõl
2006. februárjában elfogadott éves munkatervünket

az alábbiak szerint sikerült teljesíteni:
2006. április 8-án papírgyûjtést szerveztünk, melynek

bevételét (44.320,- Ft összeget) fásításra fordítottuk. A
Városi Gyermeknapon megjutalmaztunk 4 gyermeket a
papírgyûjtésben végzett kimagasló társadalmi
munkájáért, könyvjutalmat és fagylaltutalványt kaptak
(felajánlották: Csikós Könyvesbolt, Miavecz Cukrászda)
Pintér Mihályné felajánlott 200 db könyvet (Gondolatok
2005 – Egy polgármester felesége voltam), melyet
értékesítettünk. A 100.000,- Ft bevételt a fásításra fordí-
tottuk.

2006. június 8-án elkészült 2 db Tájékoztató tábla
(Pilis térkép), melyek a Vasútállomás – Szent István park
sarkon, valamint a Szabadság téren lettek felállítva.

2006. június 24. Életmód sziget – Drog-prevenciós
nap

Az országos drogellenes hét programjához kapcsolód-
tunk. Rajzpályázatot hirdettünk, az elkészült munkákat
kiállítottuk paravánokon, a gyõzteseknek sok értékes
jutalmat adtunk át. Az Életvezetési Központ Drogkamion-
jában oktató programon vehettek részt a gyerekek. A
rendõrség, polgárõrség és a helyi civil szervezetek,
egyesületek, az Evangélikus egyház érdekes prog-
ramokkal, foglalkozásokkal várta az érdeklõdõket, a szín-
padon vetélkedõk, táncbemutatók, délután zenés
szórakoztató mûsorok, este hastánc, rockzenekarok
szórakoztatták a közönséget. A sportolni, mozogni vágyók
falat másztak mászó tornyon, kerékpároztak akadálypá-
lyán, valamint a „Városi szókeresõ” vetélkedõn mérhették
fel erejüket, tudásukat.

A rendezvényt szponzori támogatásból szerveztük, a
belépés ingyenes volt, és sok ajándékot sorsoltunk ki a
vetélkedõk nyerteseinek. A Duna TV stábja jelen volt a
rendezvényen, felvételt készített, majd a 07.26-i, hétfõi
reggeli és esti mûsorában a Pilisi Drog-prevenciós ren-
dezvényt emelték ki az országos programok közül.

2006. szeptember 9. Életmód sziget – Egészségnap
Ingyenes szûrõvizsgálatok (vérnyomás-, vércukor-,

koleszterinszint mérés, csontritkulás szûrés, allergiavizs-
gálat, hallásvizsgálat, állapotfelmérés, életmód- és
táplálkozás tanácsadás, gyógytornász, nõgyógyász, bõr-
gyógyász, stb.), véradás (84 jelentkezõbõl 69-en adtak
vért).

A gyerekeket is sok érdekes program vár ta:
vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, egész nap ingyenes
ugrálóvár, légvár, óriáscsúszda, bangee jumping, gladiátor
párbaj versenyek.

A Baba-mama Kör az apróságokat várta mini lab-
datengerrel, gyermekmegõrzõvel, pelenkázóval, valamint
teaház, bébiétel-kóstoló és gyümölcs vár ta a ren-
dezvényre érkezõ családokat.

A színpadon táncbemutatók, többek közt a Száz-
szorszép tánccsoport hastáncbemutatója, mely terápiás
és rehabilitációs mozgás a daganatos betegek mielõbbi
felépülésére, valamint a népszerû pilisi Sylver Star mutat-
ta be új show-tánc mûsorát. A szabad területen Baranta
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(õsi kultúra és harcmûvészet) bemutatót láttunk, korhû
ruhában és fegyverekkel.

Esti sztárvendégünk Roy & Ádám volt, majd a
Subadub folytatta az esti mulatságot éjfélig. A ren-
dezvényt szponzorok támogatásával és helyi vállalkozók
erre a célra felajánlott adományaiból szerveztük, a
belépés ingyenes volt.

2006. november 04. Városi faültetés
50 db gömbszivarfát vásároltunk 210.000,- Ft érték-

ben. Költségeinket a papírgyûjtésbõl, a könyvárusításból,
valamint az Önkormányzat Kulturális-, Oktatási-, Sport-
és Ifjúsági Bizottság 70.000,- Ft támogatásából fizettük.

Faültetés helyszínei: Kávai út Pennytõl az Óvodáig,
Luther tér könyvesbolt - Damjanich u. közötti útszakasz,
Bercsényi úti játszótér. Ezúton is szeretném megköszönni
mindazoknak, akik részt vettek a Pilis Városért Köza-
lapítvány faültetési programján! Nagy öröm volt számom-
ra, hogy sokan voltunk, sok helyi egyesület tagjai és
magánszemélyek, sõt gyerekek is eljöttek. A legnagyobb
segítséget a Gerje-Forrás KHT dolgozói, Opavszki Öcsi és
a Közmunkások nyújtották: a faültetést megelõzõ pén-
teken kiásták a gödröket, valamint a fákhoz a támasztó
oszlopokat lefestették, majd leverték és rögzítették.
Segítõinket forró boros- és citromos tea, meleg pogácsa
várta, majd 2,5 óra alatt elültettük a fákat!

Elõzõ nap azt mondták, hogy csoda kell ahhoz, hogy
ennyi fát elültessünk 1 nap alatt. Igen! Csodák vannak! A
csodákhoz az összefogás és mi, a tenni akarók kellünk.
Példaértékû, ahogy a cél érdekében összefogtunk, csa-
patmunkában, jó hangulatban együtt tettünk a városért.
Köszönöm, hogy segítettek egy újabb csoda meg-
valósításában és egy emlékezetes, kellemes délelõttöt
töltöttünk együtt!

Segítõink: Pilis Városért Közalapítvány kuratórium tag-
jai, Pilis Város Önkormányzata Képviselõtestületének tag-
jai és Szabó Márton polgármester, Gerje-Forrás KHT. dol-
gozói, Opavszki Pál és a Közmunkások, Pilisért Össze-
fogás Egyesület, Pilisi Motoros Egyesület, Pilisi Polgárõr

Egyesület és az Ifjú Polgárõrök, Pilisi Horgász Egyesület,
Segítõkész pilisi lakosok.

További támogatóink: ERDÕSZÖV RT. (150 db
támasztó oszlop, valamint hõtároló edények a teához),
Jaksics Faiskola, Simó Mihályné (hajnalban friss pogá-
csát sütött)

Pilisi Rendõrõrs eszközfejlesztésének elõsegítése
céljából adományozási szerzõdést kötöttünk, és 1 db
számítógépet 33.800,- Ft értékben a rendõrõrsnek
adományoztunk. 

Programjaink és céljaink megvalósítása érdekében
több pályázaton is részt vettünk (Mobilitas, Ökotárs), de
sajnos nem sikerült pályázati pénzt elnyernünk.
Szándékaink szerint a jövõben is figyeljük a pályázati
lehetõségeket és pályázunk céljaink megvalósítása
érdekében.

A támogatásokról
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak is, akik a

személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával vagy
közvetlenül adományaikkal támogatták céljainkat, a
Városi Napok rendezvényeit, az Életmód szigetet,
valamint a Városkapu felállítására gyûjtést.

Önök a jövõben is rendelkezhetnek a 2006. esz-
tendõben befizetett személyi jövedelemadójuk 1 %-áról.

Alapítványunk anyagi eszközeinek felhasználásával
kiemelt feladatának tekinti:

A város arculatának formálását, a közterületek ren-
dezését, az utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek
folyamatos ápolását és a város központjának
kialakítását. Az Önkormányzat tervében meghatározott
Szabadidõpark kialakítását, kulturális és sportlétesít-
mények anyagi támogatását, tájház vásárlását, fen-
ntartását, 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
megteremthetik annak lehetõségét, hogy a városfej-
lesztési célok mielõbb megvalósuljanak.

Elõre is köszönjük!
Simó Gáborné

a Kuratórium elnöke

December 23. szombat 16 óra: Gyermekkarácsony
December 24. vasárnap 20 óra: Szentesti istentisztelet
December 25, 26. 10. 30 órakor: Ünnepi istentisztelet,

úrvacsora
December 31. vasárnap 10. 30 órakor: Évzáró, hálaadó

istentisztelet 
Január 1. hétfõ 10. 30 órakor: Évkezdõ istentisztelet

„Az angyal belépve hozzá így szólt: 

Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 

Lukács ev. 1,28

Áldás, békesség!

A Református gyülekezet
karácsonyi alkalmai
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K ö s z ö n j ü k  a z  a d ó j a  1 % - á t
Az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény „Segítünk Alapítványa” ezúton fejezi ki
köszönetét mindazoknak, akik 2004. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át 2005-ben felajánlották az
Alapítvány céljaira.  A felajánlásokból befolyt 361.000,- Ft-
ot és az egyéb támogatóktól kapott 36.000,- Ft-ot a
következõ célokra használtuk fel:

- 70 tanuló év végi kirándulásának támogatására
(319. 000,- Ft értékben)

- „Az év tanulója” kitüntetés díjazottjainak –
Ubrankovics Dóra és Reigl Angéla – jutalmazására
(28.000,- Ft értékben)

- A „Ki tud többet a Gerjérõl?” pályázat résztvevõinek
jutalmazására (50.000,- Ft értékben)

* * * * *
A Pilisi Erõs Vár Alapítvány ezúton mond köszönetet

mindazoknak, akik 1%-os hozzájárulásukkal támogatták
az alapítványt. Az adományokat a következõ évben is a
gyerekek, idõsek támogatására fordítjuk majd. Ha teheti,
kérjük, támogasson ezután is minket!

* * * * *
A Pilis Polgárõr Egyesület ezúton köszöni mindazon

magánszemélynek, vállalkozónak a támogatását, aki
adója 1%-át, összesen 89774 forintot az egyesületnek
ajánlotta fel. Az APEH által visszautalt összeget a Pol-
gárõr gépkocsi mûködtetésére használtuk fel.

Ugyancsak ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden magánszemélynek és vállalkozónak, aki támogat-
ta a kamerás körözött gépjármû figyelõ rendszer meg-
valósítását. A rendszer mûködés közben hétvégenként a
gyógyszertár elõtt bárki számára megtekinthetõ.

Segítõkész támogatásaik lehetõvé teszik eredménye-
sebb tevékenységünket, ami az Önök biztonságát is
növeli.

* * * * *
A Boldog Gyermekkor Pilis Rákóczi úti Óvodai

Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete (adószá-
ma: 18685671-1-13) ezúton fejezi ki köszönetét minda-
zoknak, akik 2004. évi adójuk 1 %-át 2005-ben felaján-
lották az alapítvány céljaira. A felajánlásokból 211.169,-
Ft folyt be. A Kuratórium döntése alapján ezt az összeget
lekötött betétben helyeztük el és kamatoztatjuk, mert
nagyobb értékû eszközök vásárlása (a játszóudvarok
balesetmegelõzését segítõ eszközök) a célunk.

* * * * *
A Szivárvány Telepi Óvodai Alapítvány (adószáma:

18681639-1-13) ezúton fejezi ki köszönetét mindazok-
nak, akik 2004. évi adójuk 1 %-át 2005-ben felajánlották
az alapítvány céljaira. A felajánlásokból 106.518,- Ft folyt
be. Ebbõl az összegbõl 26.100,- Ft-ot költöttünk
fajátékokra és 87.000,- Ft ér tékben szõnyegeket
vásároltunk az óvodánk és a gyermekek számára.

* * * * *
A Kávai úti Óvoda Napsugár Alapítványa (adószáma:

18681347-1-13) ezúton fejezi ki köszönetét mindazok-
nak, akik 2004. évi adójuk 1 %-át 2005-ben felajánlották

az alapítvány céljaira. A felajánlásokból 80.327,- Ft folyt
be. Ebbõl az összegbõl erõsítõ berendezést vásároltunk,
amelyet az óvodai rendezvényeken használunk fel.

* * * * *
Köszönjük a Pilisi Református Templom Építési Alap

Alapítvány javára felajánlott 129.638,- forintot, melyet
Pilis város lakói 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-
ból ajánlottak fel. A támogatást a harang felállításának
céljára használtuk fel.

* * * * *
A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola

„Epres Alapítványa” ezúton fejezi ki köszönetét minda-
zoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
2005-ben felajánlották az Alapítvány céljaira. A felajánlá-
sokból befolyt 104.980,- Ft-ot a Kuratórium döntése
alapján a számlánkon kamatoztatjuk, a jövõben hátrányos
helyzetû tanulóink táboroztatására és jutalmazásra kíván-
juk fordítani.

* * * * *
Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon „A Jövõ

Gyermekeiért Alapítványa” ezúton fejezi ki köszönetét,
mindazoknak, akik a 2004. évi személyi jövedelem-
adójukat részünkre felajánlották. A 2005. évben felaján-
lott 151.482,- Ft összeget a növendékeink nyári táboroz-
tatására és a gyermeknapi program szervezésére fordí-
tottuk.

* * * * *
A Pilisi Hírközlési Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét

mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át 2005-ben felajánlották az Egyesület céljaira. A fela-
jánlásokból befolyt 15.079,- Ft összegbõl tartalékot
képeztünk, melyet a CivilPilis közösségi honlap létre-
hozására és mûködtetésre kívánunk fordítani.

* * * * *
A „Zene Mindenkié Alapítvány” (adószám: 18681615-

1-13) kuratóriuma tisztelettel és köszönettel vette minda-
zok segítségét, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
pilisi zeneoktatás fejlesztésére ajánlották fel. Örömmel
vettük, hogy a 189.565,- Ft összeg meg is érkezett a
számlánkra.

Ennek több mint kétharmad részét a Zeneiskola
hangszervásárlásának támogatására fordítja a Kuratóri-
um, a többibõl tar talékot képzünk, melynek fel-
használásáról késõbb döntünk. Minden segítõnknek
köszönjük a felajánlást, abban a reményben, hogy mások
is egyetértenek céljainkkal, ezért kérjük az Önök további
támogatását is!

Haluszka Klára, a kuratórium elnöke

* * * * *
A PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma

köszöni mindazok támogatását, akik a 2004. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át a 2005. évben 257.000,- Ft
összegben az Alapítványunknak felajánlották. Támogatá-
sukat a Városavató programok, Városkapu-állítás költ-
ségeinek fedezésére fordítottuk.



HÍRNÖKXII. évfolyam  4. szám 15. oldal

Ajándékba kapott ünnep
„Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, 

és váltságot szerzett neki” 

Lk 1,68

Ajándékok. Az ember esze már hetek óta csak ezen
jár. Mit vegyen a fiának-lányának? Mit vegyen az unokájá-
nak? Mit vegyen a férjének, feleségének? Mit kapnak a
keresztgyerekek? Állunk a boltokban, bevásárlóközpon-
tokban a pultok elõtt, keresgélünk. Elõször kíváncsian,
azután egyre idegesebben, mérgesebben. Számolunk
pénzt, ajándékot, a hátralevõ napokat. Sokszor még az
utolsó napok, utolsó nyitvatartási órák sem maradnak
kihasználatlanul. Elneveztük ezeket a kapkodó,
idegeskedõ, ajándékbeszerzõ hétvégéket ezüstvasár-
napnak, aranyvasárnapnak, hogy legalább a nevük köl-
csönözzön valami ünnepélyes fényt ennek a lázas
tevékenységünknek. Mindezt miért? Mire jó ez a sok
pénzkiadás, befektetett energia, rohangálás,
idegeskedés?

Azt nehezen hiszem el, hogy az ajándékozás öröme
hajtana minket. Hiszen ajándékaink karácsonyeste után
sokszor már ügyetlennek, rosszul választottnak tûnnek.
De a még oly gondosan kiválasztott és eltalált ajándék
fénye, öröme sem tart tovább néhány percnél. A
gyerekek ajándékba kapott játékai ugyanúgy odakerül-
nek majd a többi közé, az a sok felesleges ajándéktárgy,
amiket egymásnak sokszor átadunk, ott fekszik majd
egy fiók mélyén. Ha csak az ajándékozás öröme hajtana
minket, nem lennénk ilyen kitartóak. Nem kezdenénk
bele újra meg újra, évrõl évre, karácsonyról karácsonyra,
ebbe a nagy ajándékozásba.

Valaki azt mondta, hogy a karácsonyi ajándékaink
pótolni akarják azt a hiányzó szeretetet, amit egy egész
éven át elmulasztottunk odaadni egymásnak. Azért roha-
nunk, költünk, keresünk, azér t csomagolunk és
ajándékozunk, hogy legalább az év egyetlenegy napjának
egyetlen óráján bizonyítsuk, mi szeretjük azokat, akik
körülöttünk vannak. Minden elmaradt odafigyelést,
törõdés, simogatást, kedvességet belegyömöszölünk az
ajándékos dobozba, és azt reméljük, talán sikerült
valamit pótolni, behozni, jóvátenni.

Engedjük inkább, hogy minket ajándékozzanak meg.
Karácsonykor Isten Fiának, Jézusnak a születését ünne-
peljük. Õ hitünk szerint, Isten szeretetével ajándékoz
meg bennünket karácsonykor. Elhozza, megmutatja
nekünk azt a szeretetet, ami életünk minden napján
körülvesz. Azt a szeretetet, amit minden gondunk közt is
érezhetünk, felismerhetünk. Azt a szeretetet, ami nem
csak karácsonyeste sûrûsödik egy-egy ajándékba,
hanem életünk minden napján a miénk, sõt velünk
marad még az elmúlásban is. Engedjük, hogy az Isten
ajándékozzon meg bennünket karácsony örömével. Mert
ha ez a szeretet átjár minket, akkor talán tudjuk majd
egymást is szeretni. Nem csak alkalmi, ajándékokba
sûrített szeretettel, hanem hûséges, kitartó, mindig
megmaradó szeretettel. Olyan szeretettel, amire min-
dannyian vágyunk.

Krámer György lelkész

Gyógyító barátság
„A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk,

A csillagévek óráin egy perc az életünk.
Az ember önmagában semmit sem ér, -

Ha nincsen barátunk, elvisz a szél.”
Halász Judit

Barátaink szeretete szétárad bennünk. Minden
sejtünket fénybe öltözteti, és e ragyogás kihat a körülöt-
tünk élõkre is. Ha egyszer kaptunk belõle, nem tudjuk
nem tovább adni, terjed magától. Az igaz felebarátok a
puszta létükkel gyógyítanak embert, családot, társadal-
mat. Az alábbi – közeli jó ismerõsömmel történt – eset e
felebaráti szeretetrõl, hitrõl, feltétel nélküli elfogadásról,
bizalomról, igazságról, önbecsülésrõl szól.

Volt egyszer egy ember, aki nagyon szerette a
munkáját, ezért a fizetése mellé megkapta az erkölcsi
elismerést is a környezetétõl. Mikor változások lettek
körülötte, emberünk ugyanolyan szorgalommal és öröm-
mel tette tovább a dolgát. Saját erõs értékrendszere
nem engedte ide-oda csapódni, õszintén, nyíltan és
következetesen kiállt az általa jobbnak tartott értékek
mellett. Egy másként gondolkozó kollegája – saját
értelmezése és lelkivilága szerint – elkezdte elemezget-
ni szavait, cselekedeteit, majd megpróbálta azokat
génkezelt magként elhinteni a többiekben – de az élet-
telen magok nem hajtottak ki. Ekkor erkölcsileg próbálta
hiteltelenné tenni õt – de nem talált rajta fogást. Végül a
szakmaiságát kérdõjelezte meg, mindenki elõtt. Az eddig
agyondicsért emberünk ekkor meglepõdve és várakozva
nézett a feltétel nélküli elfogadást valló Vezetõjére, aki
azonban a Másik felé bólintott, jelezve neki: jó úton jár.
Emberünk ekkor megpróbálta kollegája tekintetébõl
kiolvasni gyûlölete okát, de az kerülte a tekintetét, ját-
szotta tovább önként vállalt szerepét. Emberünk nem
ment bele e játszmába. Megbetegedett: a lelki csalódás
és a testi fájdalom két hétig kínozta. Csöndben tûrte.
Gondolkozott az élet értékén, és azon, hogy merre
tovább.

Egyszer csak segítõ kezek nyúltak felé: õt jól ismerõ
családtagok, barátok, régen látott volt kollegák, sõt,
másként gondolkodók(!) ölelték át lázas testét – kérés
nélkül. Érzékeny antennájukkal megérezték a szükséget,
és – mások elõtt jól hangzó látszatsegítségek helyett –
önzetlenül áramoltatták ki nem fogyó szeretetüket, be-
csülésüket régi barátjuk felé. Emberünk könnyes szem-
mel szorította meg az áldott, jól ismert, régen látott
kezeket, felszabadulva mosta meg arcát felebarátai te-
kintetében, mosolyában, akik úgy szerették õt, mint
önmagukat. Azonnal meggyógyult. A tudat, hogy nincs
egyedül, az õszinte szavak és a tettek örökre védõhálót
vontak köré, így a kívülrõl jött nyilak többé el nem
érhetik.

Emberünk tudja, hogy fontos dolga van: e kapott
öleléseket tovább kell adnia, a védõhálót tovább kell
szõnie, hiszen sokan fekszenek még bénultan, csalódot-
tan, értetlenül a hideg, félelemmel teli ködben…

Törökné Nagy Tímea
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(folytatás az 1. oldalról)
egyik este fürdés után beléptünk a sötét szobába, azt
mondta fél. A kép jutott eszembe. Mondtam: ne félj,
hiszen az angyalok vigyáznak rád! Pár nappal késõbb vet-
tem négy apró, gipszbõl kiöntött angyalkát neki. Minden
nap a kezébe fogja, nézegeti õket és mondogatja: -
Angyalka vigyáz rám.

Õ vajon ebbõl az érzésbõl mit visz magával az életbe?
Talán eszébe jut majd kamaszként, felnõttként, talán
nem. Azt gondolom, így karácsony közeledtével még job-
ban tudatosodik bennünk, hogy az angyalok Isten küldöt-
tei, összekötik a mennyei világot a földivel, a szent
környezetet a profánnal, ott állnak Ember és Isten között.
Láthatatlanok, de érezni jelenlétüket.

Családomban karácsony szenteste nem „Jézuska”
hozza az ajándékot, hanem az angyalok, Isten segítõtár-
sai. Jézus nem az ajándékhozó nagyüzem, hanem Õ maga
a legnagyobb ajándék. Kívánom mindenkinek, tapasztalja
meg az angyalok jelenlétét itt a földön, akik Isten gondos-
kodó szeretetét hozzák el nekünk. Én pedig tovább
erõsítem a fiamat, hogy van õrizõ angyala, akit Isten
személyesen neki küldött.

Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek:
Morváné Cserna Anett 

PME hírek
Tagfelvétel…
November 11-én a Pilisi Motoros Egyesület taglistája egy
fõvel bõvült! Pál István „Walker” közel másfél éve jelezte
felénk, hogy szeretne közénk tartozni. Azóta tagjelöltként
tartottuk számon. A tagokkal már régóta jó kapcsolatban
lévõ pizzafutár a család, az iskola és a futárkodás mellett
mindig mindenben segítségünkre volt. A 18. szülinapi
bulija elõtt lehívtuk a klubhelyiségünkbe, ahol beszélgetés
és a fogadalomtétel után teljes jogú taggá avattuk és
megkapta az egyesület címerével ellátott pólónkat. A
vendégek száma a 22 órai koncertre mintegy 50-60 fõre
emelkedett, ekkor lépett színpadra a „Lazul a lánc” nevû
együttes. A zenekar és a kiváló hangulat jóvoltából a
meghívottak egészen hajnalig bulizhattak együtt az ünne-
pelttel és a motorosokkal. 

Forralt bor Mikulásra!
A P.M.E. december 2-án a Penny Market parkolójában

forralt borral és meleg teával kínálta az odalátogatókat. A
cél az volt, hogy adományokat gyûjtsünk az óvodás
gyerekek Mikulás ajándékaira. A 200-200 adag
elkészítését már kora reggel megkezdtük, a 9 órai kós-
tolás után a fûszeres illat odacsalogatott kicsiket és
nagyokat egyaránt, így a délutáni órákra ki is ürültek a
poharak. A szervezõdés teljesen önkéntes és közcélú
volt, aminek eredményeként 470 gyermek több mint
100.000 forint értékben kapott ajándékot, édességet,
gyümölcsöt.

H.Z.

Köszönet az önzetlenségért
December 5-én az Üllõ, Pesti út 203-207. sz. alatti

Frédi-Béni Autócentrum kedves meglepetést szerzett a
Pilisi Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 83 álla-
mi gondozott növendékének.

A lakásotthonokban élõ gyermekek nagy örömére a
Mikulás személyesen adta át a cég mikuláscsomagjait,
melyet minden gyermek nevében ezúton is tisztelettel
megköszönünk.

Kröpfl Mihályné igazgatóS z á m v e t é s …  
A Barátság Klub egy éve 

Ismét elmúlt egy év, hozott jót és rosszat…
Ha a szomorú oldalra gondolunk, nem felejthetjük el,

hogy négy kedves klubtagunktól örök búcsút kellett ven-
nünk.

Ha a szépre emlékezünk, felidézhetjük azt, hogy ünne-
pelhettünk negyven éves házassági évfordulót a Borgulya
és Kifúth házaspárral, a Halgas házaspárral pedig ötven
éves évfordulónak örülhettünk. Nyugdíjas klubtalálkozón
vettünk részt Cserkeszõlõn, voltunk Nagykátán, Kiskun-
majsán és néhányan Erdélyben is jártak. A nyári szünet-
ben kedvenc helyünkön, a Gerje menti emlékparkban tar-
tottuk a klubnapokat, gyakran nyársaltunk, az idén a fér-
finapot is megünnepeltük, bográcsos babgulyást is
fõztünk.

Megünnepeltük az Idõsek napját is, melyre az Irsai
Õszirózsa klubot hívtuk meg, nagy örömünkre elkísérte
õket Fazekas László polgármester is. Ezen a választás
elõtti programon több önkormányzati képviselõ és pol-
gármester-jelölt is megtisztelt minket részvételével. Tár-
sadalmi munkákban is kivettük a részünket. Segítettünk
az otthont adó Széchényi iskolaév kezdés elõtti nagy-
takarításában, de a Szent István Park szépítésében,
takarításában is.

Ez évben lesz még egy nagy rendezvényünk, decem-
ber 30-án együtt is elbúcsúztatjuk az Óévet.

A klubunk valamennyi tagja nevében kívánok min-
denkinek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esz-
tendõt!

Bretka Pálné 


