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K a r á c s o n y i  k é p e s l a p
Mottó: 
Az élet feltétlen tiszteletével élj!

Amikor Albert Sweitzer „Fehérek
közt egy európai”, az afrikai Gabon-
ban lévõ Lambarénében néger leprás
betegeket ment gyógyítani,felismert
egy titkot.

Egy titkot, amely abban áll, hogy
emberként az embertelenségben a
lélek és a test gyógyítójaként nem
elég csupán a humán terápia!

Minden földi élet sebeinek,
betegségeinek diagnózisát és
terápiáját igyekezett megismerni.
Gyógyított lelkészként, orvosként és
mûvészetével, amikor kórháza fenn-
tartása érdekében végszükségben J.
S. Bach gyönyörû orgonamûveit adta
elõ a világ minden sarkában. A Béke
Nobel-díj is mutatja élete, áldozat-
kész munkássága értékét.

Miért ír tam és vettem a fenti
példát? Azért, mert karácsonykor, a
szeretet ünnepén fontos, hogy ilyen
példákból is táplálkozzunk!

Ugyanis nem elég befogadni azt,
aki gazdag vagy azt, aki szegény.
Nem elég megérteni azt, ki más
mûveltséget képvisel. Nem elég
felismerni azt, ki csak dolgáér t
remeg. Nem elég értõ figyelemmel
meghallgatni a másik embert. Nyi-
tottságunkkal hány emberséges
szerepben kell küzdenünk a közöm-
bösség, az embertelenség ellen?

A város, amelyben élünk, általunk
virágzik, ha gondolunk a gonddal, ha
iskolát építünk és emberi ostobasá-
gok sokasságát döntjük le. Ha
autópályát, vasútállomást, utakat
építünk. Akkor, ha a mindennapi
valóságban újra meg újra helytállunk,
megint megküzdünk ugyanazokkal a

problémákkal. Mert a szegénység
újra és újra velünk van, oly sokakat
nem kímél, kegyetlenül visszahúz!
Akkor virágzik a város, amikor újabb
és újabb terveink születnek
óvodáról, orvosi rendelõrõl,
alkotóházról, a mûvelõdés házáról…

Ha elõbbieket mind megépítjük,
akkor mondhatjuk, hogy itt van már a
Kánaán?

A legnagyobb feladat nem csupán
ez, hanem ennél sokkal fontosabb
az emberi gondolkodás. A virágzó
város elsõsorban nem a tárgyi
környezet, hanem a humanizált,
emberséges kapcsolatok sokassá-
ga.

A partnerség, szeretet, mûveltség,
bölcsesség, nyitottság, felelõsség,
az új iránti fogékonyság, tolerancia,
bátorság, önmegvalósítás, mérhe-
tetlen türelem, önkéntesség, dön-
tésképesség, áldozatkészség, lel-
kesedés, szenvedélyesség, szolida-
ritás, közösségi szervezõszándék,
képesség a kreatív ötletekben, és a
kezdeményezõ hozzáállás erkölcsi
értékeiben fedezhetõ fel.

A vele- és beleérzõ képesség és
realitásérzék, arányos egyensúly-
keresés nélkül hiábavaló a
küzdelmünk!

A város akkor virágzik, ha új össze-
függésekben gondolkodunk, ha nem
húz vissza kishitûség.  Így léphetünk
át büszkén, egyenes tar tással
életünk jelképes városkapuján.

A város polgárainak békés,
szeretetteljes, fehér, európai Kará-
csonyt és Bodog Új Évet kívánok!

Csikós János 
polgármester
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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:

• 11/2005. (VII.20.) számú, a változtatási tilalom
elrendelésérõl szóló 27/2003. (XII.04.), valamint
a 10/2004. (II.14.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról.

• 12/2005. (IX.01.) számú, az önkormányzat 2005.
évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.10.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.

• 13/2005. (IX. 01.) számú, a vásárokról és pia-
cokról szóló 28/2004. (XI. 25.) sz. rendeletének
módosításáról.

• 14/2005. (IX.01.) számú, a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló 6/2005. (III. 10.) és
7/2005. (III. 31.) sz. rendeletekkel módosított
22/2004. (IX. 30.) sz. rendelet módosításáról.

• 15/2005. (IX.01.) számú, a magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló 19/2004. (VII. 01.) sz. ren-
delet módosításáról.

• 16/2005. (IX. 01.) számú, az állattartás helyi
szabályairól szóló 4/2004. (I. 29.) sz. rendelet
módosításáról.

• 17/2005. (IX. 01.) számú, a talajterhelési díjról és
a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (XII.
09.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

• 18/2005. (IX. 01.) számú, a helyi környezet
védelmérõl szóló 18/2004. (VII. 01.) sz. rendelet
módosításáról.

• 19/2005. (IX.01.) számú, Pilis város közigazgatási
területén a közterület használat rendjérõl szóló
29/2004. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról.

• 20/2005. (IX.01.) számú, a helyi iparûzési adóról
szóló 3/2005. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról.

• 21/2005. (IX.01.) számú, az 1993. évi III. Szo-
ciális Törvény hatálya alá tartozó szociális ellátá-
sokról szóló 1/2005.(I.26.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról.

• 22/2005. (IX. 01.) számú, a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl a módosításokkal egységes
szerkezetben.

• 23/2005 (09.29.) számú, a helyi építési szabály-
zatáról szóló rendelet.

• 24/2005 (X.06.) számú, a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alkalmazásával kapcso-
latos helyi szabályokról.

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

Újabb lépés az elkerülõ út ügyében
A 4. sz. fõút egyik áldatlan állapotát megszüntetõ, a Ve-
csést és Üllõt elkerülõ út átadására e hónap közepén
kerül sor. A Pilist elkerülõ szakasz kiépítése még csak a

jövõ feladata lesz, de egy számunkra sikeres fordulat
kedvezõen befolyásolhatja jogos türelmetlenségünket.
A novemberi testületi ülésen megjelent Iccésné Batta
Csilla, aki 4-es számú elkerülõ szakaszának tervezésé-
vel foglalkozik. A tervezõnõ ismertette, hogy a több vál-
tozatból elfogadott terv szerint a Pilist északról elkerülõ
út – hasonlóan a többi településhez – egy csomópontot
tar talmaz majd, amelyen keresztül lehet a várost
megközelíteni. Az eredeti elképzelésben a csomópont
még a mai Kávai útra terelte volna a 4. sz. útról letérõ
forgalmat, amely lehetõséget a Képviselõ-testület és az
elvégzett hatástanulmányok egyértelmûen kizártak. A
közelmúltban ezért született meg az a terv, mely szerint
Pilisnél a Kávai út nyomvonalától 600 méterre Monor
felé, a homokbánya mögött épül meg az a bekötõút, ami
az új 4-est és a „régi 4-est” köti össze, és így várhatóan
mentesíti majd a Kávai utat a jelenlegi forgalom egy
részétõl is. Most az út megépítéséhez szükséges
engedélyezési eljárás folyik.

Fontos döntések decemberben
A Kriskó Jánosné jegyzõ nyugdíjba vonulása miatt
megüresedett jegyzõi munkakörre kiírt pályázat beadási
határideje november végén lejárt. Soproni Lászlónak, a
Gerje-Forrás Kht. ügyvezetõ igazgatójának is lejárt a meg-
bízatása, így a megüresedett vezetõi posztjának
betöltésére szintén pályázatot írtak ki, aminek december
5. volt a benyújtási határideje.
A hónap során tehát e két fontos vezetõi poszt
betöltésérõl is döntenie kell a Képviselõ-testületnek.
Mindkét munkakörben várhatóan január elsejétõl áll
munkába az új vezetõ.

MÁV tájékoztató
A közelmúltban a MÁV Rt. képviselõi testületi ülésen
tájékoztatták a képviselõket és településünk lakóit a pili-
si vasútállomás területének felújítására készült ter-
vekrõl. A szakemberek elmondták, hogy a MÁV ren-
delkezésére álló jelenlegi forrás csak a pálya rehabilitá-
ciójára fordítható. Mivel az állomás épülete nem pálya-
tartozék, így az most ebben a körben nem kerül
felújításra, az épületen belül csak a jegypénztárnál
történik átalakítás.
A pályafelújítás eredményként lényeges változás lesz,
hogy a sebességkategória 120 km/h-ra fog változni.
Mivel a vasúti pályához közel lakóépületek is vannak,
ezért zajvédõ fal kerül kiépítésre.
A pilisi állomáson szigetperonok kerülnek kialakításra a
két fõvágány mellett, amely peronok 10-10 méteresek
lesznek, a tervek szerint liftekkel is megközelíthetõek. Az
állomás két végén biztosítják az összeköttetést. Ezeken
a helyeken természetesen a lépcsõkön kívül rámpás
megoldások is kiépülnek, melyek elõsegítik a gyer-
mekkocsival, illetve a rokkantkocsival való közlekedést.
A peronaluljáró szélessége nem elegendõ arra, hogy
külön kerékpársáv kerüljön kijelölésre, tehát az aluljáró
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gépjármû-forgalomra nem lesz alkalmas, a
kerékpárokról leszállva lehet majd csak az aluljárón
áthaladni. A munkálatok megkezdése Pilisen 2007-ben
várható.
Tájékoztatásként az is elhangzott, hogy a 2007. évben
induló új MÁV-projekt keretén belül az utaskiszolgáló
létesítmények is fejlesztésre kerülnek majd. A tájékoz-
tató keretében bemutatott helyszínrajz már tartalmazott
olyan terveket, fejlesztéseket is, melyek majd a késõb-
biek folyamán kerülnek megvalósításra, így például a
rakodóterület, P+R, illetve a K+R parkoló, valamint az
autóbusz-forduló állomás kialakítása. Mindezek meg-
valósulásának ideje azonban továbbra is bizonytalan.

Folyik a vízberuházás elõkészítése
A vízberuházás kivitelezésének elõkészítéseként a
Képviselõ-testület a 454.380.000,– Ft becsült értékû
beruházásra nyílt közbeszerzési eljárás keretében kíván-
ja kiválasztani a kivitelezõt. Az erre szóló kiírás a
Közbeszerzési értesítõ 2005. 11. 07-i számában jelent
meg elõször. Sajnos mivel a pályázati kiírással kapcso-
latos – a majdani kivitelezõ céggel szemben támasztott
– szigorú elvárások tárgyában két jogorvoslati eljárást is
kezdeményeztek, a testület december 7-én úgy döntött,
hogy visszavonja azt és egy új, átdolgozott kiírást tesz
közzé. Ily módon a tervezett 2006. februári
szerzõdéskötés és a kivitelezés megkezdése is tovább
tolódik.

Továbbra is fizetõs
Július elsejétõl vezette be a Képviselõ-testület az eMa-
gyarország pilisi pontjának használatáért fizetendõ 100
Ft/órás díjat. A döntésnél meghatározott próbaidõ lejárt,
az elmúlt félév tapasztalatai azt mutatják, hogy a díj-
fizetés ellenére több mint 90 %-os kihasználtsággal
mûködik a terem, a díjfizetés bevezetése semmilyen
problémát nem okozott. E tapasztalatok birtokában dön-
töttek úgy, hogy január elsejétõl továbbra is fizetni kell a
számítógép használatért és egyéb szolgáltatásokért, a
fizetendõ díjtétel nem változott.

Publikus e-mail címek
Az új eljárási törvény, a KET kötelezõvé teszi a
lakosokkal való internetes kapcsolattar tás
lehetõségének biztosítását. Ezentúl az interneten
keresztül is lehetõsége van az érintetteknek, hogy
kérdéseikkel, észrevételeikkel, kéréseikkel az ügyin-
tézõkhöz forduljanak. A Polgármesteri hivatal minden
munkacsoportja rendelkezik külön eléréssel, e-mail cím-
mel, amelyeket az alábbiakban teszünk közzé:

Építéshatóság és mûszaki csoport: muszak@pilis.hu

Adócsoport: ado@pilis.hu

Igazgatás, segélyezés, gyámügyek: igazgatas@pilis.hu

Pénzügyi csoport: penzugy@pilis.hu

Titkárság: hivatal@pilis.hu

Jegyzõ: jegyzo@pilis.hu 

Polgármester: polgarmester@pilis.hu

Ügyeleti szolgálat hétfõtõl csütörtökig, 18-08 óráig,
pénteken 14-08 óráig, hétvégén és ünnepnapokon egész
nap a központi rendelõben (Pilis, Rákóczi út 40.) áll a
lakosság rendelkezésére.

Kérjük Önöket, hogy az ügyeleti szolgálatot csak
sürgõs esetekben (pl. baleset, sérülés, hir telen
kialakuló rosszullét, vérzés, hirtelen kialakuló allergiás
tünetek, stb.) vegyék igénybe!

Hosszabb ideje fennálló panaszokkal, valamint szak-
orvos, háziorvos által javasolt, rendszeresen szedett
gyógyszerek felíratásával forduljanak a háziorvosaikhoz.

A hatályos jogszabályi korlátozások miatt nincs
lehetõség a Közgyógyellátási igazolványra jogosultaknak
ingyenes gyógyszereket felírni!

Ügyeletben az akut betegség terápiájához csak a
legszükségesebb gyógyszert javasolják, további vizsgála-
tokra és kezelésre forduljanak a háziorvosaikhoz.

Kérjük a lakosságot, hogy a házipatikában javasolt
vény nélkül beszerezhetõ láz- és fájdalomcsillapítókat,
köptetõt, torokfertõtlenítõt, stb. szerezzék be, mert a
tüneti szereket az ügyeletben nem áll módunkban kiad-
ni.

Hétvégeken az elrendelt injekció beadását és a
kötéscserét a délelõtti órákban végezzük.

Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!
Szíves figyelmükbe ajánljuk a következõket:
Háziorvosaink hétfõtõl csütörtökig 08-18 óráig, pén-

teken 08-14 óráig állnak a lakosság rendelkezésére,
elsõsorban rendelési idejükben, ezen kívül – csak
indokolt esetben – a lakásukon.

Ezen idõszakban mindig van a rendelõben elérhetõ
egészségügyi személyzet sürgõs esetekre.

Simó Gáborné

Tájékoztató az orvosi
ügyeletrõl

Térítési díjak
A Képviselõ-testület a novemberi ülésén döntött a 2006.
évben a közmûszolgáltatásokért fizetendõ díjtételekrõl.
A döntés értelmében az alábbi bruttó összegeket kell
majd fizetni a szolgáltatásokért:
- Vízdíj: 246 Ft/m3

- Csatornadíj: 223 Ft/m3

- Szemétdíj: 1136 Ft/hó

Közmeghallgatás volt
A Képviselõ-testület december 7-én tartott közmeghall-
gatást, amelyen elsõként Dr. Font Erzsébet a tanyaprog-
ramról tartott elõadást, majd a vízberuházással kapcso-
latban tájékoztatta a megjelenteket Csikós János pol-
gármester. A lakossági kérdések mellett a városren-
dezésrõl, az Általános Településrendezési Tervrõl, a
parlagfûirtásról, pályázatokról és az utakról is szó esett.
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Ünnepségsorozat 1805. október 25. évfordulójára
A mezõvárosi cím elnyerésének 200. évfordulója

méltó és egyedi programsorozat tervezésére ösztönözte
önkormányzatunk tagjait. Alapgondolat volt, hogy meg-
mozdítson több korosztályt, vonzóvá tegye a különbözõ
érdeklõdésû emberek számára, hogy minél többen ünne-
pelhessünk együtt.

Október 14–én „Pilis tegnap és ma” címmel
helytörténeti vetélkedõt szerveztünk felsõ tagozatosaink
számára. A felkészülés alapja a városi pályázat és Reis
József Pilis város évszázadai I. rész címû könyve volt.
Mindkét iskola részt vett a versenyben. A zsûriben Csikós
János polgármester, Pintér Erzsébet, a Kulturális
Bizottság vezetõje, és Reis József helytörténeti kutató
tevékenykedett. A verseny tisztaságát a diák önkor-
mányzatok két tagja felügyelte. A változatos feladatok
megoldása nyilvánvalóvá tette, hogy a gyermekek jól
felkészültek, érdeklõdnek városuk múltja, jelene iránt.

Köszönetet mondok Tóthné Mátrai Editnek a
vetélkedõ jó hangulatú levezetéséért, Gyurkity Katalinnak
a szervezésben nyújtott segítségéért, a felkészítõ
tanároknak lelkiismeretes munkájáért, s a többi részt
vevõnek lelkes közremûködéséért.

Gratulálok az elsõ helyezett Haleszi bárdok, második
helyezett Fanny örökösei, harmadik helyezett Széchenyis
múltbúvárok, és a negyedik helyezett Telepi tudorkák
csapatának.

Mikor lesz a következõ? – kérdezték a gyermekek, s
ez kötelezi a szervezõket a folytatásra.

Október 23-án, a verõfényes vasárnap délután több
mint százan gyûltünk össze a fõtéren a Városkapu
emlékmû felavatására és a Tiszta, virágos Pilisért
díjkiosztó ünnepségre.

Azt gondolom, amikor köszönetet mondok Csikós
János polgármesternek, az emlékmû fõvédnökének,
Bökös János tervezõ belsõépítésznek, Kováts-Lõrinczi
Zoltán erdélyi fafaragónak és a Széchenyi István
Általános Iskola és Szakiskola asztalos tanulóinak
gyönyörû munkájáért, akkor sokunk véleményét osztom.
Végre egy hely, ahol le lehet ülni, szemlélõdni lehet a
település központjában! Máris a helybéliek kedvelt
pihenõ- és találkozóhelyévé vált.

Az adományok folyamatosan gyûlnek, s ez azt jelenti,
hogy a felhívás meghallgatásra talált, sokan szív-
ügyüknek érzik az újszülött város szépítését, jobbítását. 

Az avatás méltó folytatása volt a Képviselõ-testület
által meghirdetett Tiszta, virágos Pilisért mozgalom
díjkiosztó ünnepsége. Nagy örömünkre 14 nevezõ volt,
akik azonosultak a fenti mozgalom céljaival. Nem
másért, mint közösségünk és a maguk örömére!
Reméljük, jövõre is lesznek hasonlóan nemes célokkal
jelentkezõk!

A városi ünnepségek erkölcsi hozadékaként mega-
lakult a városi zenekar, vezetõjük Nagy Sándor, szakmai
vezetõjük Solymosi Sebestyén, a Zeneiskola
tagozatvezetõje. Szabadidejüket áldozzák a próbákra,
hogy városi ünnepségeink színvonalát emeljék. Ezen a
délutánon mutatkoztak be – közönségsikerrel. Köszönet
érte!

A délután a Beleznay–Nyáry kastélyban folytatódott,
amely otthont adott a „Pilis 1805–2005” címû gyer-
mekrajz-kiállításnak. Óvodások, alsó és felsõ tagozatos
tanulók és Gyermekotthonos diákok neveztek. Balázs
József amatõr festõmûvészünk zsûrizte az alkotásokat. A
legjobbak Balázs József és Haluszka Péter egy-egy
alkotását kapták. Elsõ díjat kapott Fehér Alexandra (5.
o.) Pletykáló asszonyok; Kovács Zoltán (8. o.) Evangé-
likus templom; Lovas Nikolett (6. o.) Pilisi lovarda címû
alkotása. A többi díjat sajnos helyszûke miatt nem áll
módunkban felsorolni. A képek témái változatosak
voltak. A gyermekek barangoltak a régmúltban, a jelen-
ben és felvázolták – saját elképzeléseik szerint – Pilis
város jövõjét. A nagy sikerû kiállítás igen látogatott volt,
a patinás környezetben óvodás, iskolás csoportok tekin-
tették meg társaik munkáját. Köszönet Puskásné Illanicz
Dóra szervezõnek és a felkészítõ pedagógusoknak.

Az esti szürkületben az udvaron nagy tömeg
gyülekezett a fáklyás felvonulásra.

Az ünnepségnek e szokatlan formáját nagy érdek-
lõdés kísérte. Sokaknak igazi meglepetés volt a posta
elõtti hang – és fényeffektusokkal felidézett ’56-os for-
radalmi hangulat, majd a Városháza elõtti szép vers és
dal. A tömeg a gyönyörûen kivilágított új emlékmû mellett
elhaladva érkezett a templomkertbe, ahol az ünnephez

(folytatás a 9. oldalon)
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A Vidám Tavasz klubról
Október 1-jén Albertirsán Szlovák Fesztiválon vettünk

részt, amely istentisztelettel és ünnepi felvonulással
vette kezdetét. A programon, amelyen számos klub is
képviseltette magát, szlovák dalcsokorral mutatkoztunk
be.

Október 3-án Idõsek napi ünnepséget, ahol vendégül
láttuk a rákosfalvai társklubunkat. A rendezvényt többek
között megtisztelte jelenlétével Csikós János pol-
gármester úr és kedves felesége, Pintér Erzsébet, a kul-
turális bizottság elnöke is. Elsõként az óvodások és
iskolások szép mûsorral köszöntöttek minket, majd a
polgármester úr köszöntõjét hallgattuk meg. A finom
ebéd után tánc és tombola zárta a napot.

Október 21-én nagy örömünkre klubvezetõnk,
Paulovicz Pálné rangos kitüntetésben részesült, a Pest
megyei Önkormányzat kiemelkedõ közösségi munkája
elismeréseként részesítette kitüntetésben. A
megyénkben tíz személy vehette át ezt a kitüntetést,
melyet Szabó Imre, a Pest megyei Közgyûlés elnöke
adott át.

Október 29-én Kiskunlacházára utaztunk egy nyugdí-
jas rendezvényre, ahol nagy sikerû mûsorral léptünk fel,
november 28-án pedig Ceglédbercelen
vendégeskedtünk.

November 21-én Erzsébetjeinket, november 26-án a
Katalinokat köszöntöttük. Ezúton is kívánunk sok
boldogságot, jó egészséget mindazoknak, akik nem
tudták velünk tölteni a délutánt!

Klubtagjainkkal most a december 31-i közös szil-
veszterre készülünk. Ezúton is kívánunk minden kedves
olvasónak békés, boldog karácsonyt és örömökben
gazdag új esztendõt!

Erdõsné Kati

Köszöntjük Pilis várost és a méltó ünnepségeket, min-
denkit, aki részt vett benne! Mi bízunk kisvárosunk fel-
lendülésében, mert ugyan több esélyt kaptunk a
fejlõdéshez a pályázatok útján a támogatásokkal, de
nekünk, lakosoknak is tenni kell érte.
Egy pár szó a piactéri városavató rendezvényrõl… nem
bántásként említem meg, és természetes, hogy egy
szabadtéri rendezvénynek más az akusztikája, de az
elõadásból – ami hallható volt – elviselhetetlen volt a
hangerõ. Sok mûsort pedig éppen ellenkezõleg nem
lehetetett hallani. Reméljük, ez mindenki számára tanul-
ságos tapasztalat!
Igen szép évet zárhat a klubunk. Részt vettünk a berek-
fürdõi klubtalálkozón, voltunk Kiskunmajsán, az Idõsek
napja alkalmából meghívást kaptunk a Mûvészetek
Palotájába, ahol közéletünk ismert személyiségeivel
találkozhattunk, és ismert mûvészek köszöntöttek min-
ket mûsorral. Szép nap volt!
Meghívást kaptunk Ceglédbercelre is, ahol mindig nagy
szeretettel fogadnak minket. Köszönjük az INO köszön-
tését, kedves mûsorát is, valamint az Önkormányzat
megemlékezését.
Mást is ünnepeltünk még, az idén már a második házas-
párunk tartotta az ötven éves házassági évfordulóját.
Kedves Németh István és Anna, kívánunk még sok
boldog évet ilyen szeretetben!
Napjainknak, életünknek vannak árnyoldalai is, sajnos
az idén is örökre búcsút kellett vennünk néhány klubtár-
sunktól. Emléküket megõrizzük!
Most az óévbúcsúztatónkra készülünk, ami szokásos
módon idén is a Félix vendéglõben lesz és jövõre is sok
szép tervünk van.
Végezetül mindenkinek kívánunk szeretetben gazdag
karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog új esztendõt!

Bretka Pálné

A Barátság klub hírei

A szlovák kapcsolatok
2004 végén egy pilisi állampolgár által kapcsolatba

kerültünk a Szlovák Kulturális Intézet magyarországi
fõigazgatójával, Milan Resutik úrral.

A fõigazgató úr felajánlotta, hogy elhozza Pilisre azt a
kiállítást, amely bemutatja a szlovák építészek magyar-
országi szerepét a dualista Magyarországon. Ennek
legékesebb példája a budapesti Andrássy úti villák. A XIX.
század második felében a felsõ-liptói építõmunkások
megbízható munkájának hagyományát kõmûvesek és
ácsok azon csoportjai alapozták meg, akik Bécs, Zágráb,
Miskolc, Kecskemét, Szeged, Esztergom, de fõleg
Budapest építésében segítettek. Munkájukat kiváló szak-
értelem és jelentõs szakmai specializáció jellemezte.

A XIX. század elején József nádor kezdeményezésére
megkezdõdött a mai Budapestnek mint Magyarország
jövendõbeli fõvárosának kiépítése.

Köztudott, hogy – nem véletlenül – a Budapesten
székelõ nagykövetségek többsége az Andrássy úton és
környékén található. A kapcsolatnak azért is örülünk,

mert Pilist történelmi, és sok családi szál köti szlovákiai
városokhoz, községekhez, településekhez.

Elég itt utalnunk arra, hogy a XX. sz. elején, majd a II.
világháború után is több pilisi család Szlovákiából
költözött Pilisre és nagyon sokan még az 1950-es évek-
ben is kitûnõen beszélték a tót, a szlovák nyelvet. E kiál-
lítás jelentõségét az is érzékelteti, hogy Juraj Migas úr, a
Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövete is támo-
gatja azt.

Ezúton is tisztelettel kérjük városunk lakosságát, hogy
minél többen látogassák a kiállítást és ápolják a szlovák-
magyar kulturális kapcsolatokat!

A kiállítás 2005. december 15-én 16.00 órától Pilis
Város Önkormányzat dísztermében  (Pilis, Kossuth L. út
47.) kerül megrendezésre, melyet Milan Resutik, a
Szlovák Kulturális Intézet fõigazgatója nyit meg. A kiál-
lítás megtekinthetõ 2005. dec. 15-21-ig, a belépés díjta-
lan. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Puskásné Illanicz Dóra
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K é t  d u d á s  e g y  c s á r d á b a n ?
Nem! Legalábbis mi ketten úgy gondoljuk és tesszük

dolgunkat, Nagy Gábor Albertirsáról és Nagy Gábor Örkény-
bõl érkezve. A sors szele úgy hozta, hogy az örkényi NG
falugazdászként, az albertirsai NG meg NVT-tanácsadóként
ténykedik különbözõ idõpontokban különbözõ feladatokkal
a helyi Közösségi Házban.

A falugazdász szokásos idõpontban minden hétfõn
délelõtt, az NVT-tanácsadó minden szerdán délelõtt.

A gazdálkodóknak az utóbbi néhány évben számos új
rövidítéssel és annak tartalmával kellett megismerked-
niük, mint pl. MVH; SAPARD; MePAR; AVOP, stb. Most
néhány hónapja lépett be az NVT-tanácsadó. Nevezzük
nevén: gazda-tanácsadó. Tulajdonképpen a rövidítés az
elmúlt évben rendeleti úton meghirdetett támogatási cso-
mag elnevezésébõl adódik: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
(150/2004. X.12. FVM rendelet).

Az NVT-tanácsadó tanácsadása díjtalan és nem hivatal-
noki rendszerû, nem korlátozódik csak ügyfélfogadási
idõre és helyszínre. Eddig is számosan kerestek fel tele-
fonon vagy személyesen az úgynevezett ügyfélszolgálati
idõn túli napokon, órákon.

Az NVT-tanácsadó (gazda-tanácsadó) feladatai közé tar-
tozik többek között:
- Erre a szolgáltatásra igényt tartó gazdák folyamatos

tájékoztatása a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT)
aktuálisan meghirdetett támogatásairól, feltételrend-
szerérõl, a jogosultsági feltételekrõl, a kérelmek
benyújtási határidejérõl és módjáról.

- Az NVT-hez kapcsolódó jogszabályi változásokra felhívja
a gazdák figyelmét. Segít a fizikai blokkok bea-
zonosításában, a parcellák bejelölésében.

- A támogatásra jogosult gazdákat tájékoztatja a kifizetési
kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókról és határidõkrõl.

- A nyomtatványok beszerzésében, kitöltésében segít-
séget ad.

- Tanácsadást nyújt a gazdák által vállalt kötelezettségek
teljesítéséhez.

- Az NVT támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban
együttmûködik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH).

- A támogatásban részesülõk számára idõnként szük-
ségessé váló csoportos tájékoztatókat megtartja.
Az elõbbiekben felsorolt általános feladatokon túl az

alaprendelethez kapcsolódó célprogramok megvalósítását
is segítik. Úgymint:
- A mezõgazdasági területek erdõsítése: a támogatási

igénylést megelõzõ felvilágosítás, a tervdokumentáció-
val kapcsolatos követelmények ismertetése. Rend-
szeres tájékoztatás a támogatási feltételek esetleges
változásairól, a támogatási idõszak alatt betartandó
követelményekrõl.

- Az agrárkörnyezet-gazdálkodási és kedvezõtlen
adottságú területek támogatása esetében szakmai
tanácsadást ad a támogatási és kifizetési kérelmek
kitöltéséhez. Speciális egyéni helyzetek megoldására
javaslatot tesz. A célprogramhoz kapcsolt egyes felada-
tok gyakorlati értelmezéséhez szakmai tanácsokat ad. A
támogatásban részesülõ gazdálkodókat folyamatosan
tájékoztatja az aktuális határidõkrõl, az esetleges vál-
tozásokról.

- Az EU-s környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elvárá-
soknak való megfelelés; a támogatási és kifizetési
kérelem kitöltéséhez segítségnyújtás, valamint e cél-
programhoz kapcsolható más támogatási rendszerrõl
informálás. A gazdák döntésének elõsegítése. Az adat-
lap kitöltésének segítése. A támogatásban részesülõk
folyamatos tájékoztatása a változásokról.

- Az EU állatjóléti elõírásainak való megfelelés: E célprog-
ramnál a telepi fejlesztési elképzelések szakmai áttekin-
tésében való segítségnyújtás a fontos feladat, valamint
tájékoztatás azokról az e fejezetben elõírt tudnivalókról,
amelyet az állattartóknak kötelezõ betartani.

- Korai nyugdíjazási támogatás: Az igénybe vétellel kap-
csolatos tudnivalókról tájékoztatás. A feltételek egyéni
értékelésében, a támogatási kérelem kitöltésében
segítségnyújtás. Az intézkedéshez kapcsolt írásos
anyagok eljuttatása, a támogatási összeg kiszámolása.

- A termelõi csopor tok kialakítása: Az érdeklõdõ
gazdálkodók tájékoztatása mellett az írásos anyagok
biztosítása. A jogosultsági feltételek szakmai
értékelése, valamint a támogatási kérelem kitöltéséhez
segítségnyújtás.

- Félig önellátó mezõgazdasági üzemek (kisméretû
gazdálkodók): A támogatásra való jogosultság
feltételeinek egyénenkénti ér tékelése. A kérelmi
nyomtatványok kitöltéséhez és a csatolandó dokumen-
tumok elõkészítésében a segítség megadása. Az öt évre
szóló üzleti terv elkészítéséhez, valamint a támogatási
kalkulációhoz tanácsadás.
Természetesen a tanácsadás jóval mélyebb tartalmú

annál, amit az elõzõkben leírtam. Számos egyéb ügyes-
bajos dologra is kiterjed, ahogy az élet kívánja.

Aki igényli, azok számára idõnként levélben közlöm a
tudnivalókat, a sürgetõ feladatokat.

Végezetül a legutóbbi ilyen levélbõl idézve zárom íráso-
mat.

„… – agrár-környezet gazdálkodási programban
résztvevõket – érintõ tennivalókról:
- Gazdálkodási naplót azoknak kell kitölteni és azt

ellenõrzésre beküldeni, akik az agrár-környezet
gazdálkodási programban részt vesznek. Gazdálkodási
jelentési év: 2004. szept. 01 – 2005. aug. 31.

- A napló leadási határideje: 2006. jan. 31.
- Hamarosan jöhet a fagy, a hó. Ezért aki még nem vett

talajmintát, ajánlatos hozzákezdeni, mert 2005. dec.
31-ig valamelyik akkreditált talajlaborba le kell adni vizs-
gálatra.

- Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramba újként
belépni kívánók a támogatási kérelmüket 2006. márc.
1-31. között tehetik meg a rendelet szerinti módon. Ide
vonatkozó fontosabb jogszabályok: 150/2004. (X. 12)
FVM rendelet, 66/2004. (X. 15) sz. MVH Közlemény,
4/2004. (I.13.) FVM rendelet, 16/2005. (III.8.) FVM
rendelet .”

Bõvebb információt a 06 20 926-0215 telefonon vagy
egyeztetett idõpontban személyesen kaphatnak. Levélcím:
Nagy Gábor, 2730 Albertirsa Pozsonyi út 12.

Nagy Gábor
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Ó v o d a i  h í r e k
Szeptember 1-jén mindhárom óvodában elbúcsúztat-

tuk az iskolát kezdõ kisgyermekeket. Az ünnepség után
az óvónõk a tanító nénikkel együtt átkísérték õket az
iskolába. A búcsúzás az óvodai évek végét jelenti, de
nem jelenti a kapcsolatok megszakadását. Az óvoda dol-
gozói továbbra is visszavárják az iskolás élményekkel az
elsõ osztályosokat. Néhány gyermek még hosszú éveken
keresztül be-belátogat az óvodába, megosztani sikereit,
élményeit a volt nevelõivel.

Az óvodában maradók kíváncsian várták az új óvodá-
sokat, akiket az új óvónõk és a dadus nénik a szülõkkel
együtt többségében rövid idõ alatt „beszoktattak” az új
környezetbe. Ezt a tanévet is engedéllyel 30 fõs gyer-
mekcsoportokkal indítottuk, mint már több évtizede.
Településünk várossá válását az óvodai közösségek is
nagy örömmel fogadták. Az ünnepségeken, ren-
dezvényeken sokan részt vettek. A gyermekrajz-kiállításra
az óvodások is beneveztek.

Az egyik óvodásprogram sajnos a léggömbös vál-
lalkozó hibájából meghiúsult, de szerencsére ez az
ünnepi hangulatot nem befolyásolta.

Az Idõsek Napja alkalmából a Rákóczi úti és az Attila
úti óvoda óvodásai is köszöntötték mindkét nyugdíjas
klub ünneplésre összegyûlt tagjait.

A kellemes idõjárású, hosszú õsz kedvezett a külön-
bözõ szabadban szervezett programoknak, így az Attila
úti óvodások részt vettek a szüreti felvonulásban. Más
alkalommal szalonnasütéssel egybekötött játszódélutánt
szerveztek az óvoda udvarán.

A Rákóczi úti óvodások a Csilló lovasiskola által
szervezett lovasprogramokon vettek részt, ahol
ismerkedtek a lótartás körülményeivel, a falusi gazdasá-
gi udvar állataival (birkák, kecskék, tyúkok, pulykák, nyu-
lak, stb.) és tartásukkal kapcsolatos tudnivalókkal. A
program részeként minden gyermek lovagolt is, egy-két
bátortalan kivételével és lovas kocsival rövid kirándulást
tettek a Gerje-parti rétre.

A Kávai úti óvodások két gyermekcsoportja családi
kirándulást szervezett autóbusszal az abonyi állatkertbe.
A program a Csilló lovasiskoláéhoz hasonló volt. Egy gyer-
mekcsopor t pedig egy szülõ felajánlása révén a
budapesti Bábszínházba látogatott. A felajánlást ezúton
is tisztelettel megköszöni minden résztvevõ kisgyermek
és az óvoda dolgozói.

Mindhárom óvoda szervezett kirándulást a Gerje ter-
mészetvédelmi területére, ahol az évszak jel-
legzetességeinek megfigyelése természetes
környezetben sok élményt nyújtott a gyerekek részére.

Novemberben a dánszentmiklósi Mûvelõdési Házban
szervezett bábelõadást tekinthették meg mindhárom
óvoda gyermekei. Az elõadás is és az autóbuszos utazás
is sok-sok izgalommal teli élményt biztosított a kicsiknek.

Az elmúlt napokban az óvodai csoportok már a
Mikulásvárás lázában égtek (szülõi értekezletek, cso-
magkészítés, Mikulásváró dalok, versek, dekoráció,
stb.). December 5-én és 6-án nyáregyházi bábegyüttes
tar tott az óvodákban elõadást és az Iker fenyõ
környékére „Mikulás-lesre” indultak az ovisok.

Az óvoda Nevelési Programja szellemében a Kará-
csony ünnepe a családok ünnepe, így az óvodákban csak
az ünnepi „rákészülés” zajlik. Ennek érdekében
szerveznek az óvónõk az adventi koszorúkészítéstõl a
karácsonyfadíszekig, a lakás ünnepi dekorálásától az
ajándékozási ötletekig mindenféle segítségnyújtást az
ünnepi elõkészületekhez.

A szülõi munkaközösségek jóváhagyásával
szervezünk könyv- és játékvásárokat. December 19-23-ig
a karácsonyi ünnepvárás keretében látogatnak el az
óvodások a város egyik templomába, ebben az évben a
református templomba. Minden csoportban megsütik a
vendégváró mézeskalácsot, megnézik a Gézengúz
együttes vendégszereplését, meghallgatják az óvónõk
ünnepi hangversenyét és megrendezik a babák kará-
csonyi ünnepét.

Így karácsony napján élményekben gazdagon
felkészülve vesznek részt a család „szeretet” ünnepén.

B.P.-né
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Gyermeknevelésrõl IV.
Az utóbbi években az ünnepekre való készülõdés

nagyobb hangsúlyt kapott a családok életében. A
karácsonyra készülõdés négy hete elég hosszú idõ a
ráhangolódásra.

A legkisebb gyermeket is bevonhatjuk a takarításba.
– rakjon rendet a játékpolcon, fürdesse meg a babákat,
öltöztesse õket ünneplõ ruhába. A lakást dekorálja saját
rajzaival önállóan vagy az óvodában készített díszekkel.

A gyerekek és szülõk süssenek együtt mézeskalá-
csot, habcsókot, süteményt. Az ilyen együttlétek alkal-
mat adnak a közös beszélgetésre, régi karácsonyok
felidézésére, dalok, versek tanulására, gyakorlására.

A készülõdés egyik legproblematikusabb része a
megfelelõ ajándék kiválasztása, s ez nem csak pénztár-
ca függvénye.

Nagy választék van a különbözõ építõ, konstruáló
játékokból, melyek fejlesztik a gondolkodást, kézü-
gyességet. A kicsik szeretik a szétszerelhetõ és újra
összerakható figurákat. Ugyanez mondható el a tár-
sasjátékokról, puzzle kirakókról.

A nagyobbaknak lehet az iskolai tanulást elõsegítõ
dolgokkal kedveskedni, mint pl. könyv, filmkazetta, dvd,
stb… Kézügyességet fejleszthetik a barkácsjátékok,
gyöngyfûzõ- és varrókészletek, szövõkeretek.

Nagy örömet szerezhetünk rajzoló, festõ és mintázó
felszereléssel. Lehet már kapni kiégethetõ, de levegõn
száradó gyurmát is.

Mozgást fejlesztõ eszközöknek is örülnek, pl.
kerékpár, roller, gumiasztal, szánkó, sítalp, korcsolya.
Ezek drágák, de nem fontos újat venni.

Pénzt kímélõ, ha magunk készítünk gyermekünknek
ajándékot, mely lehet varrás, kötés, fafaragás vagy
színes textillel bevont dobozok, tárolók, játék, zokni,
mappák, rajzok, képek rendezésére.

Az ünnepen a gyerekekkel közösen fõzzünk, segít-
senek az asztal megterítésen, csinosításában. Hajto-
gassanak szalvétát, készítsenek gyertyatartót. Pl. igen
egyszerû és mutatós, ha egy piros almába beleszúrjuk a
gyertyát, s néhány apró fenyõágacskát pici masnival,
ebbõl legalább négy darabot, de tegyenek alá kistányért
(nehogy lefolyjon a viasz a terítõre). Még a kistányérba is
lehet valamilyen díszt, gömböt, gyöngyöt tenni. A
gyerekek bármekkorák, szívesen segítenek, de ne felejt-
sük el õket megdicsérni.

„Karácsony estéjén
szépen vigadjanak
elsõ órájában
békével jussanak” 

Hadas Jánosné

Mibe kerül az óvoda?
Azt hiszem, hogy a kedves szülõk már túlvannak az

óvodaválasztás buktatóin, a gyerek már komoly óvodás
lett. Most már õ is jár „dolgozni”. De vajon mennyibe is
kerül nekünk az ellátás?

Nem mindegy, hogy a közelben lévõ önkormányzati
óvodába írattuk be a gyereket, vagy olyan intézménybe,
ahol – kis túlzással – angolul lovagolnak. Természetes,
hogy a külön szolgáltatások – ha indokoltnak tartjuk a
gyermek személyiségfejlõdéséhez – pénzbe kerülnek.
Még az önkormányzati óvodában is van díja a külön-
foglalkozásnak. Más kérdés persze, hogy mi szüksége
van egy három éves kisgyereknek arra, hogy a játékidejét
megkurtítva néptáncra, nyelvórákra és mindenféle másra
oktassák. Errõl persze megoszlanak a vélemények.

Az önkormányzati óvoda nyújt egyfajta alapellátást,
ami nem merül ki a puszta gyermekmegõrzésben, hanem
foglalkozásokat jelent. Egy-egy óvodai csopor tban
legalább két óvónõ és egy dadus ügyel gyermekeinkre,
vécére kíséri, megtörli az orrát, mesél neki, rajzolgat vele,
gyurmázik, sétálni viszi, lefekteti aludni ebéd után, stb.

Az önkormányzati óvodákban ingyenesen igénybe
vehetõ szolgáltatások: az óvodai foglalkozások, szükség
esetén logopédiai, dyslexia-megelõzõ foglalkozás, a testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyer-
meknek napi kétórai felzárkóztató foglalkozás, továbbá a
gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és a
létesítmény eszközeinek ingyenes használata.

Ugyanezen szolgáltatások egy alapítványi, magán-,
vagy egyházi óvodában pénzbe kerülhetnek, általában
támogatás formájában. Ennek mértékérõl a fenntartó
dönt és nem találni olyan összesítést, amely alapján
áttekinthetõ volna, hogy melyik intézmény drágább, vagy
olcsóbb. Nem mindegy az sem, hogy melyik óvoda mit
nyújt. Az azért elmondható, hogy a havi „tandíj” összege
valahol a nulla és a 70.000 Ft között van.

Van az országban olyan óvoda, melynek napirendjét
úszás, síelés és korcsolyázás tarkítja. Ismereteink szerint
a gyermek személyiségének figyelembe vételét és a
családias hangulatot tartják a legfontosabbnak, bár én
még nem találkoztam olyan óvodavezetéssel, ahol ennek
az ellenkezõjét állították volna. A fentebb bemutatott
intézmény például kéttannyelvû, itt a havi térítési díj az
étkezésen és egyéb kiadásokon felül, plusz 35.000,- Ft.

Ugyanakkor Edelényben (Borsod-Abaúj_Zemplén
megye) egy alapítványi óvodában, ahol enyhe fokban
sérült gyermekeket is fogadnak, egyáltalán nincs „tandíj”,
holott – azt gondolnánk – nagyobb költségekkel jár a
fejlesztés.

Miskolcon, egy szintén alapítványi óvodában két cso-
port mûködik, és a gyermekek egészségének megõrzése,
egészséges életmódra való felkészítése a különlegesség.
Hetente úszni járnak, télen pedig oktató irányításával
korcsolyáznak. A szülõkkel együtt hétvégi játszóházakat
rendeznek, közös kirándulásokkal, színházlátogatásokkal
teszik gazdagabbá az óvodai életet. Itt a tandíj 5000,- Ft. 

A Waldorf-óvodákban szintén elég magas a szülõi hoz-
zájárulás mértéke – a szülõk vállalásától függõen –
általában 10-15.000,- Ft, bár itt a szellemiséget jó pár

(folytatás a 14. oldalon)
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Hírek a Széchenyibõl
Tizennégy, mondhatni belevaló osztályunk már

közelebb van a félévi hajrához, mint az évkezdéshez, így
jó néhány nyári tervünk mostanra már szép közös emlék.

Idén elõször a csibéket avattuk, kilencedikeseinket
pedig „gólyát” próbáló feladatokkal és szabadtéri fõzõcs-
kézéssel üdvözöltük intézményünkben.

Nagy örömünkre együtt vehettünk részt városunk
születésnapi ünnepségén. Az avatón átadott emlékmû
létrehozásában asztalos tanulóink is nagy szerepet vál-
laltak, melyet az önkormányzat oklevelekkel köszönt
meg. Szintén az õ munkájukat dicséri, hogy iskolánk sze-
cessziós motívumokkal díszített szekrényajtókkal, illetve
faliújsággal gazdagodott.

Új varrodai gépek, és multimédiás eszközök vásár-
lását tette lehetõvé a szakképzési hozzájárulásként
befolyt összeg is, melynek felhasználásáról beszámolót
tartottunk az adományozó vállalkozóknak.

Októberben került sor egy dolinai biciklitúrára, és a
családi akadályversenyre is, melyen szülõk és gyer-
mekek együtt játszottak az iskolában. Hagyománnyá vált
Fiú-lány vetélkedõnkön pedig a szebbik nem játszva
gyõzte le ellenfelét. Az élmények közepette azért a
munkáról sem feledkezünk meg. Tanulóink több tantárgy-
ból próbálják ki magukat a levelezõs tanulmányi
versenyeken, a 6. és 8. osztályban pedig felvételi
elõkészítõt indítottunk. Másodikosaink hasznos
ismereteiket a Millenáris Park Tündérkert játszóházában
egészítik ki.

Nem ijedtek meg a felkészüléstõl alsós, de felsõs
tanulóink sem. Az év elsõ házi szavalóversenyén gyer-
mekversekkel szerepeltek. A folytatásra – december
közepén – karácsonyi költeményeket választanak majd.
A hûvös idõ színházlátogatási kedvvel jött: novemberben
több osztály élvezhette a Padlás, a Szépség és a
szörnyeteg, valamint A dzsungel könyve elõadásait.

Az idei mesemondó megmérettetésen a következõ
eredmények születtek: az elsõ korcsoport gyõztese
Pálinkás Petra (Általános és Zeneiskola), a második
iskolánk tanulója, Princz Katalin (Széchenyi István
Általános és Szakiskola), a harmadik Pekker Kira
Zsanett (Általános és Zeneiskola). A második korcsoport
elsõ helyezettje Gilányi Fanni (Általános és Zeneiskola),
õt Basa Márk (Általános és Zeneiskola) és Bognár Vik-
tória (Széchenyi István Általános és Szakiskola) követte.

A tanév eddigi legszívderítõbb eseménye az iskolák
közti jól szervezett, hangulatos vetélkedõ volt. A ván-
dorkupa egyelõre itthon maradt, de izgalommal várjuk a
visszavágót, és ezúton is megköszönjük az Általános és
Zeneiskola lelkes részvételét. A téli szünet elõtt is vár-
nak még ránk mozgalmas programok, mint a kicsik
Télapó-ünnepsége, szakiskolásaink tréfás Mikulás-parti-
ja, adventi táncház és kézmûvesnap, no és a 3-4. osz-
tály karácsonyi mûsora. Legközelebbi beszámolónkig is
kívánunk minden kedves Olvasónak kellemes ünnepeket
és szerencsés, boldog új évet!

A nevelõtestület

(folytatás a 4. oldalról)
illõ zene fogadott bennünket. Váczi Mihály: Nem elég c.
verse után Csikós János polgármester úr mondta el
ünnepi beszédét, majd intézményeink, civil szervezeteink
és a pártok helyezték el az ’56-os kopjafánál koszo-
rúikat.

Itt szeretnék köszönetet mondani az Általános és
Zeneiskola, valamint az Általános Iskola, Óvoda és Gyer-
mekotthon vezetõinek és pedagógusainak, kiemelten
Csillóné Gál Zsuzsanna fõszervezõnek kiváló munkájáért
és minden segítõnknek.

A programsorozat záróakkordjaként október 25-én – a
200. évforduló napján – a Nép- és Gazdakör és a Pilisi
Ipartestület közös szervezésében „Pillanatképek” cím-
mel betekintést nyerhettünk a régmúlt hétköznapi
életébe. A vendégkönyv beírásai szerint a tárgyi emlékek
többeknek saját gyermekkora hangulatát idézte fel.

Kétszáz évvel ezelõtt ezen a napon nyerte el Pilis a
mezõvárosi rangot, s az ezzel együtt járó heti vásár-
tartási jogot, amely a gyorsabb fejlõdést biztosította,
hiszen a mezõgazdaság, ipar és kereskedelem alapozza
meg egy település jövõjét. Egybehangzó vélemények
alapján a rendkívüli értékes kiállítási anyag állandó
helyet érdemelne. Biztos vagyok abban, hogy a közakarat
elõbb-utóbb valóra is váltja ezt az álmot.

Köszönetet mondok a két szervezetnek és sok-sok
helybeli lakosnak a színvonalas kiállítás létrejöttéért.

Megint egy példa, hogy összefogással, összehangolt
munkával – amelyben mindenki teszi a maga dolgát –
értékeset és élménytelit alkothatunk.

Nagyné Lehoczki Katalin

A Beleznay-Nyáry kastélyban mûködõ fõvárosi fenn-
tartású Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, a
településen élõ – tehát pilisi lakosú – sajátos nevelési
igényû gyermekek (összesen 48 fõ) oktatását is ellátja.
Ezek a tanulók fõként rossz szociális- és
lakáskörülmények között élõ családokból kerülnek ki. E
rászoruló gyermekek karácsonyi étkeztetését segítette
elõ a Gyermekétkeztetési Alapítvány XI. Karácsonyi
Élelmiszercsomag Küldõ Akciója, melynek pályázatán az
intézmény 19 darab csomagot nyert el. A kb. 25 kg súlyú
csomagok tartós élelmiszereket (konzervek, üdítõ, liszt,
cukor, burgonya) tartalmaztak, átadásuk a téli szünet
elõtti napokban történt meg.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány a csomagküldési
akciót a személyi jövedelemadók 1 %-ának az alapítvány
számára tör ténõ odaítélésébõl finanszírozta. Ezzel
csupán településünkön 19 család összesen 31 gyer-
mekének ünnepét gazdagították és tették szebbé.

Köszönet az Alapítványnak és azoknak a magán-
személyeknek, akik adójuk 1 %-ával elõsegítették a cso-
magküldõ akciót.

Malik Katalin

Karácsonyi ajándék

Ünnepségsorozat... 
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A z  e g é s z s é g r õ l
Az egészség a legfõbb emberi érték, amit nem pótol-

hat sem a szándék, sem az anyagi jólét. Minden
embernek lehet, sõt van valamilyen egészségi problémá-
ja, ha tud róla, ha nem.

A legnagyobb problémát a túlsúly jelenti, mert számos
egészségi rendellenesség, betegség okozója. A túlsúly
kialakulása hiányérzetbõl ered, ugyanis a szervezet a
helytelen táplálkozás miatt pótolni akarja a hiányzó fehér-
jéket, vitaminokat és ásványi anyagokat. Így alakul ki a
túlsúly, mert nem olyan táplálékot fogyasztunk, amire
szüksége van a szervezetnek, hanem olyat, ami zsírle-
rakódást, hízást okoz.

A túlsúly okozhatja a magas vérnyomást, a cukor-
betegséget, az emésztõrendszer helytelen mûködését,
az ízületi bántalmakat és még számos egészség-
károsodást. Ezeket a problémákat gyógyszeres
kezelésekkel enyhíteni lehet, de a szervezet egészére
ható megoldást nem nyújtanak.

Már 60 országban a világon 25 éve mûködik egy
korszerû táplálék-kiegészítõ program, melynek több millió
használója van. Õk boldog emberek, mert megszabadul-
tak fölösleges kilóiktól és ezáltal számos egészségi prob-
lémáiktól.

Ez a táplálék-kiegészítõ program kizárólag ter-
mészetes anyagokat tartalmaz. Nincs benne kemikália
vagy mesterséges szer. A programot egy orvosi team állí-
totta össze és folyamatosan korszerûsíti.

Vezetõjük egy Nobel-díjas orvos.
Ez a táplálék-kiegészítõ program nem gyógyszer és

nem csodaszer, de a szervezet egészére hat hajunktól a
lábujjunkig. Az emberi szervezet az évek során elveszíti
öngyógyító képességét és ezt állítja helyre a helyes és
korszerû táplálkozást biztosító program.

A program helyes beállítását egy táplálkozás és élet-
mód tanácsadó segíti és folyamatosan nyomon követi a
változásokat a használónál.

A leglátványosabb változást a testsúly-program ered-
ményezi. A legtöbb esetben a súlyfeleslegtõl kell megsza-
badulni a használónak. A kívánt fogyás elérését a szin-
tentartás követi. Mivel a szervezet biológiai rehabilitá-
ciója megtörténik, nincs visszahízás, a szervezet vissza-
áll a normális életfunkcióra és szabályozza önmagát.

Számos rossz étkezési és más szokásunk elmarad.
Nem kívánunk nagy traktákat, kevesebb káros és költ-
séges szenvedélyünknek élünk, pihentebbek, fittebbek
és kiegyensúlyozottabbak leszünk.

Sajnos gyermekeink is áldozatai a helytelen
táplálkozásnak, túlsúlyosak és ez károsan hat az
egészséges fejlõdésükre, tanulási eredményeikre.

Ha õk is használnák a programot, élvezhetnék a
jótékony hatását és egészségesebb felnõtté válnának.

Fontosnak tartjuk, hogy minél többen felismerjék a
korszerû táplálkozásból eredõ életmód-változás
fontosságát és ez hasznára válna az egyénnek és az
egész közösségnek.

Létrehoztuk az „Életmód Club”-ot, melynek jelmonda-
ta: „Legyen fitt és egészséges, ez ma már lehetséges
XXI. századi módon.”

Várjuk azok jelentkezését, akik felismerték az
egészség megõrzését szolgáló program jelentõségét,
hogy együtt dolgozhassunk a közösségünk érdekében.

Rózsavölgyi László

Megtagadhatja-e a védõoltást?
Megtagadhatja-e a szülõ a kötelezõ védõoltás bea-

datását a gyermekének? Figyelemmel a vitára okot adó
szülõi magatartásra, felismerve annak jelentõségét,
hogy széleskörû elterjedése esetén ennek társadalmi
veszélye is prognosztizálható, az állampolgári jogok
országgyûlési biztosa szükségesnek látta az adott ma-
gatartás emberi jogi és alkotmányos alapjogi
értékelését, és errõl a nyilvánosság tájékoztatását.

1.) Nemzetközi egyezmények sora, az Európai Uniót
létrehozó alapszerzõdés, valamint általában az emberi
jogok nemzetközi dokumentumai – melyeket a magyar
Alkotmány a belsõ jog részeként, azzal összhangban
kötelezõ érvényûnek rendel – kivétel nélkül elismerik az
emberi jogok törvény általi korlátozásának lehetõségét –
többek között – a közegészség védelme érdekében.

2.) Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata,
hogy az alkotmányos alapjogok csak törvényben korlá-
tozhatók.

A korlátozás vizsgálatánál az Alkotmánybíróság a
szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazza, vagyis

az alapjog korlátozását kizárólag akkor tartja alkot-
mányosnak, ha az kényszerítõ okból történik és az elérni
kívánt cél fontossága összhangban van az ennek
érdekében okozott alapjogsérelem súlyával.

A magyar alkotmányos követelményekkel összhang-
ban az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény a
következõ fõbb rendelkezéseket tartalmazza:

56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fertõzõ
megbetegedések, a járványok megelõzése és leküzdése,
valamint az emberi szervezet fertõzõ betegségekkel
szembeni ellenállóképességének fokozása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása
érdekében az egészségügyi hatóság az egyén személyes
szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben
foglaltak szerint korlátozhatja.

57. § (1) A védõoltás célja a fertõzõ betegségekkel
szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása.

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
rendeletben határozza meg azokat a fer tõzõ
betegségeket, amelyek esetében életkorhoz kötötten, 

(folytatás a 15. oldalon)
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Katicabogár a világ tenyerén.
Sokszor elgondolom, hogy milyen kicsik is vagyunk mi,

emberek. Mégis mennyi érzelem, vágy szorul belénk. Vágy
a szépség, a tisztaság után, vágy a megértés, a szeretet
után. Ahogyan József Attila írja:

”Fák közt,
virág közt
ülök egy padon.
Kotyogok mint elhagyott csolnak,
sok lágy levegõ locsolgat –
a szabadság nagy csendjét hallgatom.”

Életünk szerves része a természet, ezért olyan fontos,
hogy házunk tája és a hely, ahol élünk, milyen képet
mutat. A mindennapi gondok és fáradozások után meny-
nyire pihentet és gyönyörködtet a környezet, amiben
élünk. Pilis fiatal kisváros, az újszülöttek minden nyûgé-
vel, de rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük, díszítjük a
virágok gyengédségével, tisztasággal, szeretettel, hogy
katicabogár legyen a világ nyitott tenyerén.

Éppen ezért örömmel fogadtam az Önkormányzat által
a lakosság számára meghirdetett „Tiszta, virágos Pili-
sért” c. pályázatot. Az ötlet Imecs László képviselõtár-
samé volt, mellyel mindenki egyetértett. A pályázat
kiírása a Hírnök újság 2005. III. évf. 1. számában jelent
meg.

Határidõre, 2005. március 31-re az alábbi pályázók
jelentkeztek: Általános és Zeneiskola, Pártai Pálné Pilis,
Tölgyfa u. 20., Ocztos Gabriella Pándi út 52., Oláh József
Báthory u. 18., Oláh Zoltán Kölcsei u. 87., Szabó Ferenc
Török I. u. 25., Pilisi Református Egyházközség Lelkészi
Hivatala Rákóczi út 30., Papp Sándor Erkel F.u. 28., Rocs-
jákné Kasa Judit Pándi út 40., Hrobár Jánosné Homoki u.
25., id. Pálinkás György Botond u. 3., Mala Jánosné Vásár
u. 34., Kölesné Bukovics Zsuzsa „A Kiút Egyesület alel-
nöke” Homoki I. dûlõ.

A pályázat elbírálására, a díj odaítélésére az Önkor-
mányzat bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Csikós
János polgármester, Mala Ferenc, a Településfejlesztési
Bizottság elnöke, Misi József, Vereb Sándorné és Gajdos
Zoltán képviselõk, valamint Kafka József, a Pilis
Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriumának tagja.

A héttagú bizottság április elején bejárta a fenti
helyszíneket, fénykép- és videofelvételeket készített.
Majd szeptemberben ismét megszemléltük a helyszíneket
és ismét fénykép- és videofelvételeket készítettünk,
melynek alapján felmérhetõ volt a pozitív változás.

A bizottság a szemle után összeült és hosszasan
megtárgyalta a látottakat és az eredményeket,  október
23-án „A mezõvárosi cím elnyerésének 200. évfordulója”
alkalmából rendezett emlékmû-avatás helyszínén Csikós
János polgármester osztotta ki a díjakat.

Az elsõ díjat – 300 ezer Ft-ot – Pártai Pálné (Tölgyfa u.
20.) nyerte.

A kert és ház környékének jelenlegi arculatát több
évtizedes áldozatos munkával alakították ki, ami az
érdekes növénytársítások megjelenítésében csúcso-
sodott ki. Külön említésre méltó az utcafront színes, vál-
tozatos virágtengere és a különféle madarak, állatok
békés szimbiózisa.

A második díjat – 100 ezer Ft-ot – Rocsjákné Kasa
Judit (Pándi út 40.) nyerte.

Harmonikus kialakítású kertet láttunk, ami teljes
mértékben alkalmas kikapcsolódásra és pihenésre,
különös tekintettel a szépen berendezett tóra, melyet
pázsit és egynyári virágok színpompája vett körül. Hangu-
latos volt a környezetbe simuló madárház, melyben
énekesmadarak csiviteltek. A fenyõfélék kellemes hangu-
latot és levegõt árasztottak. Jó úton járnak, követendõ
példa minden kertet szeretõ embernek.

A harmadik díjat megosztva – 50-50 ezer Ft-ot – Oláh
Zoltán (Kölcsey F. u. 87.) és id. Pálinkás György (Botond
u. 3.) kapta.

Oláh Zoltán hosszú évek alatt gondosan ápolt szép
kertjében gyermekjátszóteret alakított ki, dicséretre
méltóan. Id. Pálinkás György (Botond u. 3.) viszonylag kis
felületen, ötletesen megoldotta a pályázatban vállalt fela-
datát, egynyári virágokkal és tujafélékkel. Külön említésre
méltó, hogy a külterületen található szõlõ- és gyümöl-
csösben, szinte fillérekbõl virágosker t született.
Követendõ példa, és olcsó megoldás a helyben vetett
virágok, bársonyvirág, vagy más néven büdöske is szép
lehet. Jól példázza azt, hogy csak jóakarat és szorgalom,
a hely szeretete szükséges ahhoz, hogy élhetõ és
esztétikus környezetet teremtsünk.

Különdíjban részesült – 75 ezer Ft – Mala Jánosné
(Vásár u. 34.), a parlagterület igényes átalakításáért
kapta. Már most látható, hogy a késõbbiek folyamán
fokozatosan parkosított területen játszótér kialakítására
kerül sor.

„Tiszta, virágos Pilisért” oklevélben részesült: Ocztos
Gabriella, Szabó Ferenc, Pilisi Református Egyházközség
Lelkészi Hivatala, Papp Sándor, Hrobár Jánosné, Kölesné
Bukovics Zsuzsanna, Oláh József, Általános és Zeneisko-
la.

Külön köszönetet szeretnék mondani Kafka Józsefnek,
aki hozzáértésével és Pilis iránti szeretetével segítette a
bizottság munkáját. Reméljük, hogy hagyományt teremtve
minden évben meghirdetjük a „Tiszta, virágos Pilisért”
pályázatot azzal, hogy jövõre többen jelentkeznek. Higy-
gyék el, érdemes. Szeressük a helyet, ahol élünk.

Verebné Richter Erika
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A d o m á n y  g é p e k
Amikor nekikezdtem e cikk megírásának, sokáig gon-

dolkodtam, mi az, ami írásom lényege, valódi hírértéke
lehet az olvasónak. Csupán a tény, amirõl hírt adok –
ráadásul nem a legfrissebb esemény –, vagy az a lényeg,
ami mögötte van? Én személy szerint az utóbbit tartom
fontosabbnak, példaértékûnek, de ki-ki majd személy
szerint eldönti, mi az, ami ebbõl számára „lejön”.

Különbözõ fórumokon sokszor szól arról a vita, hogy mi
az, amit tehetünk, vagy tenni kéne városunkért. Itt élve
néha rosszul, majd jól s még jobban látjuk ezt. Aztán van
olyan is, aki már nem él köztünk, mégsem feledte a „gyö-
kereit” és gyakorlatban is tudja, mit tehet érte. Körülbelül
fél éve az egyik internetes fórumon téma volt, hogy egy
idegenbe szakadt ismeretlen ismerõsünk használt
számítógépeket szeretne adományozni intézményeknek.
Különbözõ javaslatok érkeztek, hol s kik tudnák hasznosí-
tani ezt. Persze a potenciális megajándékozandók is
reagáltak, hogy valóban kiknek lenne igénye rá.

Végülis rövid szervezés és az ajándékozó angliai cég
céljainak megfogalmazása után az adományozást
kezdeményezõ pilisi születésû munkatársuk, Csipes Edit,
valamint a lebonyolítását segítõ Tóth Zoltán
közremûködésével még a nyár elején az elektronikus adat-
rögzítésre áttérõ községi könyvtár kapott egy szervergépet
a helyi minihálózatuk létrehozásához.

Az õsz során további 7+1 gép „talált” gazdára. A Belez-
nay-Nyáry kastélyban mûködõ fõvárosi intézmény
iskolájában közel 100 fogyatékos gyermek tanul (enyhe
fokban sérült és középsúlyos értelmi fogyatékosok). Az
állami gondoskodásban élõ gyerekeken kívül közel 40 úgy-
nevezett bejáró van a településünkrõl – leginkább a
leghátrányosabb környezetbõl kerülve ki –, sõt miután a
súlyosabb fogyatékossággal rendelkezõ gyerekeket a
környékben csak itt oktatják, néhány tanulót a környezõ
községekbõl is ide hordanak a szüleik.

Noha a gyerekek „tanulásban akadályozottak”, a
számítástecnika szerepel a tanagyagban. Sõt fejlesztésük-
ben igen fontos szerepet is kap, nem szólva arról, hogy

legtöbbjüknek az egyetlen lehetõség, hogy megismerked-
jenek a „géppel”. A tanulói számítógéppark azonban igen
elavult volt, így a következõ adomány – nem kis örömet
okozva ezzel – ide érkezett 7 darab számítógép for-
májában. További 1 kisebb gépet kapott az intézmény
egyik, a „régi vásártéren” élõ lakásotthoni csoportja, ahol
ma kilenc gyermek örül gépnek.

Az adakozók, mecénások mindig is fontos szerepet ját-
szottak egy-egy társadalom életében, ehhez azonban az
adni és az elfogadni tudásnak is kialakult kultúrája kell
hogy legyen. Fontos, hogy aki adni képes, akarjon is, és
ne felejtse el az indulását, aki pedig hasznosíthatja, ezt
fogadja jó szívvel.

Ez most így történt, amelyért ezúton is köszönetet
mondunk az angliai Protec International Ltd. cégnek,
Csipes Editnek és minden közremûködõnek!

M.E.

(folytatás a 8. oldalról)
évtized munkájának eredménye garantálja.

Persze az óvodákban nem csak foglalkozások
zajlanak, hanem akár napi háromszori étkezést is kaphat-
nak a gyerekek, igény szerint. Ennek díja külön téma
lehet. Az önkormányzati intézményeknél a fenntartó
kalkulálja az összeget, mely nagy általánosságban
elmondható, hogy 2-300 Ft/nap összegnél nem szokott
magasabb lenni. Ráadásul a három, vagy többgyerekes
családok 50%-os kedvezményt kaphatnak. A végösszeg
így sem alacsony.

Amit még kérhetnek az óvodában, az teljesen az adott
intézmény profiljától függ. Ahol extrákkal csábítják a
gyerekeket – úszás, lovaglás, festés, nyelv, talajtorna,
vagy külföldi nyaralás stb. –, ott természetesen kérheti az
intézmény, hogy a szülõ gondoskodjék a gyerek felsze-
relésérõl (sífelszerelés, ló, motorcsónak – határ a csilla-
gos ég), de az önkormányzati intézményekben is ter-
mészetes, hogy a gyerek tisztasági csomagját, tor-
nacipõjét, papírzsebkendõjét a szülõ viszi be.

És akkor még nem ejtettünk szót az ünnepi alkal-
makról: egy-egy kis vendégség, mulatság az óvodában
bizony nem olcsó. Ráadásul ott, ahol a társadalmi elvárá-
sok magasak, a farsang belekerülhet a szülõnek több
ezer forintjába. És hol van még az év vége, amikor
ajándékot viszünk az óvónéninek, dadusnak?!

Végezetül, de nem elhanyagolhatóan, nézzük meg,
hogy Pilis városában a finanszírozás milyen módon
történik. A 4/2005.I.28. BM együttes rendelete alapján
az állami normatíva az óvodai intézmények részére
84.980.000,- Ft. Ez az összeg 420 fõt érint, ennek
alapján a fejkvóta 202.333,- Ft. Ennyit ad a központi költ-
ségvetés, melyhez az önkormányzat 65.129.000,- forint-
tal járul hozzá a saját bevételeibõl.

Verebné Richter Erika

Mibe kerül az...
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Alkotói  antológia 
Monor és környékérõl

Ezzel a címmel adta ki színes kiadványát immár
hatodik alkalommal a Monor és Vidéke Alapítvány. Az
utolsó, novemberben megjelent kiskönyv Hópihék néven
mutatja be a környék mûvészeinek (írók, költõk,
képzõmûvészek) munkáit. Az évente két alkalommal
jelentkezõ kiadványban az elmúlt idõk során pilisi
mûvészek is bemutatkoztak már. Így Domonyi Ferenc,
Földvárszkiné Csiló Éva költeményeit korábban olvashat-
tuk, az utolsó számban pedig Hadas Jánosné meséit,
valamint Zsombori Árpád szobrainak, alkotásainak fotóit
ismerhették meg az érdeklõdõk. Bízunk benne, hogy a
jövõben többi mûvészünk is helyet kap majd az újabb
kötetekben. Hadas Jánosné meséit már olvashatták
lapunkban, most Domonyi Ferenc fiatal költõ egy versét
és Zsombori Árpád egy alkotását ismerhetik meg.

Domonyi Ferenc: József Attila után

„Segítsetek, hogy meg ne öljem,
hogy hirtelen ki ne töröljem
A világ képei közül” magam,
Hogy had fejezzem be utam.

Legyek mélység, mint szoborban az írás.
Legyek férj, hû társ,
Legyek nagybetûs ige,
Mit nem vesznek semmibe.

Legyek messiás a fényhordó,
Legyek ösvény, az útbaigazító,
Legyek eszköz és példa,
Legyek a lábat mosó céda!

Legyek szellem, a tiszta,
Szívedbe legyek írva,
Legyek vezetõ, az erélyes
És barát a kedélyes.

És
Legyek türelmes,
Hogy megértsem,
Mért nincs nekem
Nevem.

(folytatás a 16. oldalról)
megbetegedési veszély esetén, illetõleg külföldre
történõ kiutazás esetén a kiutazó költségén kötelezõ
védõoltás elrendelésének van helye.

58. § (4) Ha a védõoltásra kötelezett személy e
kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget,
az egészségügyi hatóság a védõoltást határozattal ren-
deli el. A védõoltást elrendelõ határozat – jogorvoslatra
tekintet nélkül – azonnal végrehajtható.

A fertõzõ betegségek és járványok megelõzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, figyelemmel a
közegészség védelmére, lehetõséget ad a haladéktalan
pótlásra.

3.) Egy alapjog szükséges és arányos korlátozása
esetén – a korlátozó törvényre is kiterjedõen – a jogál-
lam mûködésének elengedhetetlen feltétele a törvények
tiszteletben tartása mind az állam szervei, mind az
állam polgárai részérõl.

4.) Amennyiben valakinek az a személyes meg-
gyõzõdése, hogy egy jogszabály valamely rendelkezése
nem felel meg egy nemzetközi emberi jogi norma kritéri-
umainak, vagy a magyar Alkotmányban deklarált alapjo-
gok valamelyikével ellentétes, illetve, hogy alapjogát
szükségtelenül és/vagy aránytalanul korlátozza, jogában
áll az Alkotmánybíróság elõtt kezdeményezni a vitatott
jogszabály, vagy annak egyes rendelkezése megsem-
misítését.

5.) Ezzel szemben azonban senkinek nincs joga egy
érvényes és hatályos törvény önkéntes félretételére,
illetve az egyéni véleménynyilvánítás szabadságával
összefüggésben a személyes önrendelkezési jog olyan
kiterjesztésére, mely a hatályos törvényekkel való szem-
beszegülést célozza.

6.) Erre tekintettel a szülõ saját személyét érintõ
önrendelkezési jogát nem szabad összetéveszteni gyer-
meke nevelése során gyakorolt szülõi jogaival. Szemé-
lyes meggyõzõdésen alapuló véleménynyilvánítása nem
terjedhet ki automatikusan arra, hogy milyen gyógy-
kezelésben – jelen esetben: kötelezõ védõoltásban –
részesüljön gyermeke. A szülõk egyéni (szubjektív) meg-
gyõzõdése miatt nem tehetõk félre a gyermekük (és min-
den más gyermek, összességében az egész társadalom)
egészségét védõ objektív (mindenkire kötelezõ) törvényi
normák. Az a szülõ, aki az orvosi javallat és a törvényi
kötelezettség ellenére nem engedi gyermekének beadni
a kötelezõ védõoltásokat, megfosztja õt az egészségügyi
ellátásban megtestesülõ, és az Alkotmányban deklarált
lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez
való jogától, ráadásul a közösség többi tagjának
ugyanezt a jogát veszélyezteti.

ÁNTSZ 
Monori Városi Intézete

Megtagadhatja-e...
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„Egyszerhasználatos” értékeink
Elromlott a néhány éves televíziónkban az érzékelõ,

így csak mechanikusan tudjuk ki- és bekapcsolni. A
kényelemhez szokott énünk azonnal mozgósított minket,
felkerestük az eladót, akirõl tudtuk, hogy a nála vásárolt
készülékeket javítja. A válasza azonban most ez volt:
„dobd el, vegyél újat, már nem foglalkozom javítással!”
Ekkor eszembe jutott az egy napig mûködõ akciós kenyér-
pirítónk, a palacsintába belesült teflonréteg, a cipõm,
amelyet nem rendeltetésszerûen használtam, mert
esõben is felvettem, az elsõ mosás utáni színehagyott,
alakját vesztett ruhám, a szétesõ zipzáram, a nem fogó
tollam, a tompa ollóm, a tiszavirág életû sztárok, a válási
statisztikák, és elgondolkoztam…

Tudom, fogyasztói társadalomban élünk. Jó az „egy-
szerhasználatos” tû, borotva, tányér, pohár. Csak azt nem
értem, hogyan fertõzte meg ez a gondolkodás az élet min-
den területét. Reklámok uralják életünket, megmondják
mi a trendi, mitõl leszünk valakik, mit érdemlünk meg,
milyen kocsival járjunk, mit kenjünk magunkra, mivel
mossunk, milyen játék kell gyermekünknek. Van, ame-
lyikünk megveszi, van, amelyikünk elveszi e javakat. Aztán
ott állunk és várjuk a csodát, közben megdöbbenve látjuk,
hogy az általunk megvett dolog már elavult, a szomszéd-
nak már a továbbfejlesztett változata van meg. De már
meg is van a megoldás, hiszen akár nulla forinttal is
vásárolhatunk: a Jézuska hozza, a húsvéti nyuszi fizeti –
harsogja a tévé. Hol van már a régi, jó, öreg közmondás:
„Addig nyújtózkodj, míg a takaród ér”?

Sajnos a családokba is begyûrûzött az „egyszer-
használatosság”. A gyermekünk játékszer lett: mindent
megkap, de nem foglalkozunk vele. Egyre többet vásáro-
lunk neki, mert kéri, pedig az újabb tárgyak birtoklásának
igénye csupán pótcselekvés. Szeretethiány szüli. Ha a

házastársunkkal megromlott a kapcsolatunk, megrekedt
köztünk a kommunikáció, jobb esetben rohanunk a
bíróságra (ez azt jelenti, hogy legalább házasságban
éltünk), rosszabb esetben csak kitesszük élettársunk
ruháit egy zacskóban a ház elé, és nézünk egy újabb után.
Nem vesszük a fáradságot, hogy „megjavítsuk” kapcso-
latunkat akár külsõ segítséggel. Kutatások bizonyítják,
hogy a váláson gondolkodó házaspárok, ha mégis együtt
maradnak és tudnak segítséget kérni, öt éven belül már
boldogságról számolnak be. A többedik házasságok pedig
csak ritkán hozzák meg a várt boldogságot. A hûség las-
san elavult lesz, és ezt a tendenciát erõsen befolyásolja
a média, hiszen tíz testi szerelembõl csak egy-kettõ
történik házastársak között, a többi egyéb helyzetekben
adódik. Gyermekeink pedig ezen nõnek fel, majd felnõtt
korukban újratermelik a sok válási árvát, akiknek
szemében ott lesz a szomorúság, a bizonytalanság, az
önmarcangolás, a félelem, a veszteség feldolgozatlansá-
ga.

Karácsonykor nem a zsebünkbe, hitelkártyánkba kel-
lene mélyen belenyúlnunk, hanem a lelkünkbe, hiszen ott
nem „egyszerhasználatos” értékek vannak: hit, erkölcs,
barátság, megbízhatóság, megbocsátás, áldozatvállalás,
állhatatosság, õszinteség, elfogadás, szeretet, megbe-
csülés, tolerancia, empátia, nyitottság, rácsodálkozás,
együttmûködés, kitartás, hûség, alkalmazkodás, hagyo-
mányápolás, bajtársiasság. Ezek az értékek a legújabb
márkás tárgynál is tartósabb boldogságot adnak.

Magyarország dobogós helyen áll depresszió, alko-
holizmus, öngyilkosság, lelki betegség tekintetében. Gon-
dolkodjunk el, mi lehet ennek az oka…

Törökné Nagy Tímea

A közösség lehetõségén túl ezen a napon, 2005.
december 17-én, szombaton különbözõ programokkal,
foglalkozásokkal ajándékot is szeretnénk adni fiatal
kisvárosunk minden tagjának.

Részletes program:
15 óra MAKÁM koncert

Az elõadáson egyedülálló meditatív elemekkel tarkított
világzenei és népzenei hangzásvilág, gyermekdalok és
adventi énekek hallhatók.
A koncert ingyenes, adományokat elfogadunk!
16-19 óráig alternatív programok

Karácsonyi csendesség: Templomi elcsendesedés és
közös éneklés, énektanulás gyülekezeteink énekkaraival.
Keresztény könyvvásár: Bibliák, énekeskönyvek, gyer-
mekkönyvek, hitmélyítõ kiadványok vásárolhatók.

Karácsonyi ajándékvásár: mézeskalács, dekoratív kará-
csonyi ajándéktárgyak vására.
Kézmûves foglalkozások gyerekeknek: itt a legkisebbek
karácsonyi ajándéktárgyakat készíthetnek.
HELYSZÍN: Evangélikus Templom és Gyülekezeti Terem

Mindenkit várunk szeretettel!

Az ökumenikus program szervezõi:

Baptista Gyülekezet
Evangélikus Egyházközség
Református Egyházközség
Római Katolikus Plébánia

Karácsonyi csendesség 
Most elõször Pilisen, advent 4. hetében mi, a keresztény gyülekezetek, együtt ünnepeljük

a karácsonyt Karácsonyi csendesség címmel. Az ökumenikus imahéten már évek óta átéljük
a keresztyén testvériség közösségének áldását. Reménységünk, hogy ebben a zaklatott,

hangos világban van igény az elcsendesedésre, közös éneklésre, imádságra.
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Református gyülekezet 

• December 18. advent 4. vasárnapja du. 4 órakor

Gyermekek karácsonya. A templomban felállított

karácsonyfa körül ünnepeljük Jézus Krisztus

születését. Hittanos gyermekeink mûsora, ének-

lés és az ajándékok teszik még bensõségesebbé

karácsony-ünneplésünket.

• December 20. kedd 10.00: Óvodások látogatása

a templomban.

• December 23. péntek délután: Kántálás. Fiatal-

jaink karácsonyi énekekkel, dicséretekkel

köszöntik gyülekezetünk családjait.

• December 24. szombat este 8 óra: Szentesti

istentisztelet

• December 25. vasárnap 10.30: Ünnepi isten-

tisztelet, úrvacsora

• December 26. hétfõ 10.30: Ünnepi isten-

tisztelet, úrvacsora

• December 31. szombat 18.00: Évzáró, hálaadó

istentisztelet

• 2006. január 1. vasárnap 10.30 : Évkezdõ isten-

tisztelet

Gyülekezetünk közössége szeretettel vár mindenkit!

Alkalmaink lehetõséget kívánnak teremteni a már sok-

szor megélt és mindig jólesõ együttlétekre.

Áldás, békesség!

Evangélikus gyülekezet
• December 11. 

10 óra Advent 3. vasárnapi istentisztelet

18 óra Esti istentisztelet

• December 18.

10 óra Advent 4. vasárnapi istentisztelet

18 óra Esti istentisztelet

• December 24.

18 óra Szentesti istentisztelet

• December 25.

10 óra Karácsony 1. napi ünnepi úrvacsorai isten-

tisztelet

18 óra Esti úrvacsorai istentisztelet

• December 26.

10 óra Karácsony 2. napi ünnepi úrvacsorai isten-

tisztelet

18 óra Esti úrvacsorai istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ünnepi isten-

tiszteleteinkre! Áldott adventi várakozást és megszentelt

karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Pilisi Evangélikus Gyülekezet

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tõle kapok
reménységet. Csak õ az én kõsziklám és szabadítóm,
erõs váram, nem ingadozom.”  (Zsoltár 62,6-7)

Ez a bibliai vers magáért beszél. Hosszan magyarázni
nem szükséges. Próbálkozhatunk sok mindennel,
kereshetjük a békét magunkban, másokban, várhatunk
segítséget millió-egy különbözõ helyrõl, de az igazi
békesség Istennél van.

Ott rejlik az imádság csendjében, az igehirdetés
szárnyalásában, valahol a dicséretek dallamában. És
bármily furcsa, de nem egyszer a gyermek pillantásában,
a szerelmes simogatásában, a nagymama derûjében.
Meghatározni, helyhez kötni nem lehet, hiszen ki tudná
megmondani, a lélek békéjét hová rejtette el a Mennyei
Atya!?

Magyarázat helyett érdekesebb egy kérdés: Tudsz-e
ráhagyatkozni erre a békességre? Mert azt tudjuk, hogy
sokan hisznek, „remélnek” Istenben. A legtöbb
embernek nem Isten létezése a kérdés, hanem a Vele
való kapcsolat.

Ennek alapján kérdezem: Jelent-e ez a zsoltárvers
többet annál, hogy jól hangzik?

Ha igaznak találod ezt a bibliai verset, akkor kérlek,
jusson eszedbe az a béke, ami Józsefbõl, Máriából árad,
annak ellenére, ami körül veszi õket. Fontos, hogy bármi
is történik velük (körülöttük), nem a körülményekre
néznek. Inkább imádkoznak: Uram irgalmazz! Uram
könyörülj rajtunk!

És megtörténik. Megszületik egy fiúcska, aki több
mint egy egyszerû gyermek.

Megszületik a világ világossága, az Út, Igazság. Aki
maga az Élet.

Ez a gyermek 12 év múlva a templomban tanítja a
jeruzsálemi bölcseket, majd 20 évvel késõbb mindent
magára vállal. Aki most is velünk, köztünk van.

Ha igaznak fogadod el a 62. zsoltár szavait, akkor
vedd észre, ez neked is jelenthet békességet. Csak
kérni, várni, akarni kell. És meglátod, az õszinte szívet
nem utasítja el magától az Úr.

Kívánok áldott készülést! Áldott találkozást!

Morva Ákos

Neked is jelenthet békességet
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A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 
széleskörû banki szolgáltatással 

várja régi és leendõ ügyfeleit.
A Takarékszövetkezet ügyfelei számára jelentõs elõnyt jelent a gyors,
rugalmas, helyben történõ ügyfélszolgáltatás nyújtása.

Ingyenes Internet Bank és kedvezményes SMS szolgáltatás!!!
ATM-en keresztül történõ készpénz-kiszolgálás helyben.

Kereskedõi POS terminál telepítése

Hitel kiváltás: Váltsa ki más banki hitelét
kedvezményesebb kamatozású hitelre, gyors ügyintézéssel Nálunk!!!

Lakossági Ügyfelek részére

- Lakossági bankszámla-vezetés
- Lakossági számla mellett lekötött betét
- Takarékszelvény
- Kamatjegy
- Takaréklevél-betét
- Könyves betét
- Takarékszámla-betét
- Lakáshitelek
- Állami kamattámogatásos hitel új lakás 

vásárlásához
- „Fészekrakó” lakáshitel program
- Használtlakás vásárlásához
- Lakásfelújításhoz, bõvítéshez
- Áthidaló kölcsön
- Földhitel- és Jelzálogbank Rt. kölcsönei
- Folyószámlahitel
- Fogyasztói hitel
- Jelzáloghitel

Vállalkozói ügyfelek részére

Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés, pénzfor-
galmi számla mellett lekötött betét

HITELFELVÉTELI LEHETÕSÉGEK

- éven belüli forgóeszközhitel

- éven belüli folyószámlahitel 

- éven túli forgóeszközhitel

- éven túli beruházási hitel

- mezõgazdasági hitel

- midihitel

- refinanszírozott hitelek

- Magyar Fejlesztési Bank Rt.

- Gazdasági Minisztérium

E g y é b  s z o l g á l t a t á s o k
bankgarancia (éven belüli, éven túli), faktoring, Széchenyi Kártya, üzleti bankkártya 

NetBOSS (Internet Bank), VIBER szolgáltatás, deviza-mûveletek 

Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 
Pilisi Kirendeltsége

2721 Pilis, Rákóczi u. 34.
Tel./fax: 29/496-174

Honlap: www.delpesttksz.hu
E-mail: kozpont@delpest.tksz.hu


