
Átadásra került a Rákóczi úti óvoda
felújított és megszépült épülete!
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Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Pesterzsébet-Kapitánypuszta Kutyaiskola Sport Egyesület
2127 Pilis, Kossuth Lajos utca 89. számú székhellyel, 2008.07.26-án alakult, amely jogelődjének, a
Pesterzsébeti Kutyaiskola területén, a Budapest, Kapitánypuszta telephelyen működik.
Megalakulásunk óta eredményesen dolgozunk mind a tömegsport, mind a versenysport tekintetében.
Több munkakutya házi versenyt tartottunk iskolánkban, valamint igen jó eredménnyel szerepeltünk
regionális versenyeken és országos munkakutya versenyeken is. Nem csak tömegsport jelleggel,
hanem versenyszerűen is sportolnak tagjaink Jelenleg, egyik sporttársunk,

,
mely feljogosítja a Franciaország,Chalonsen Champagne-ben 2009. március 18-22-ig tartó
Sportkutya Nyomkövető Világbajnokságon (http:/ /chienplus.com/fci2009) való
részvételre.Szeretnénk, ha a város jó hírnevét gyarapítva térne haza Emír nevű kutyájával, amellyel
már több országos bajnoki címet szerzett összetett számban is. Bízunk benne, hogy a nevezéssel
kapcsolatosan felmerülő költségek előteremtése után versenyzőnk sikeresen fog szerepelni ezen a
világbajnokságon! Ehhez kívánunk neki sok sikert!
Budapest, 2009. február 4.

Hlavács János, pilisi lakos, aranykoszorús mesterkiképző (aki ügyvezető igazgató és alelnök is
egyben!) a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete által 2009.01.31-02.01. között

szervezett országos nyomkövető bajnokságon első helyezést ért el

Pilisi ember kutyás sikere!

Dr. PhD. Bencsik István, elnök
Pesterzsébet-Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület

A Monori Művelődési Központ 1995-ben szervezte meg
először a regionális Ki Mit Tud? -ot azzal a szándékkal,
hogy az általános iskoláknak bemutatkozási lehetőséget
teremtsen a farsangi szezon elmúltával.Ahelyi kisdiákok,
április derekán három éven át mindig újra bemutatták a
farsangi vagy más iskolai ünnepségre összeállított
műsoraikat. Mivel állandó érdeklődés övezte ezeket a
bemutatókat, 2002-re már Regionális Ki Mit Tud? -dá
nőtte ki magát a rendezvény.
2005-ben, az utolsó megrendezett monori Ki Mit Tud?
évében is közel ezer általános és középiskolás diák lépett
fel. Ezt a nagy sikerű rendezvényt alapul véve a Vigadó
Nonprofit Kft. 2008-ban megújult formában rendezte
meg a vetélkedőt, melyet tavaly először Pest Megye
Önkormányzata is támogatott, így már Pest Megyei Ki
Mit Tud? néven találkozhattak az érdeklődők a
rendezvénnyel. A tavalyi rendezvény színvonalát jelezte,
hogy olyan országosan ismert zsűritagok értékelték a
fellépőket, mint Gulyás Dénes operaénekes, Hamar
Dániel a Muzsikás Együttes vezetője, Mihályi Gábor az
Állami Népi Együttes táncművésze, Oberfrank Pál
színművész, Südi Iringó táncművész, Tóth Vera az Év
Hangja. A zsűri elnöke Kudlik Júlia, a műsorvezető
Ókovács Szilveszter volt.
Pest Megye Önkormányzata a tavalyi sikeres rendezvényt
követően, idén is várja azokat a versenyzőket, akik
megyei szinten, szakértő zsűri előtt szeretnék
megmérettetni magukat. Az általános- és középiskolás
versenyzők népdal, népzene, néptánc, modern tánc,
könnyűzene, komolyzene, vers és próza, valamint egyéb
kategóriákban mutatkozhatnak be.

Atovábbjutók részt vehetnek
a szintén Monoron megrendezésre kerülő döntőben. A
vetélkedőt a selejtezőtől a döntőig élőben közvetíti a
Gemini televízió az MTT képújság csatornáján. A
kategóriák győztesei egy hetes balatoni nyaralást
nyernek, valamint lehetőséget kapnak a gödöllői
Millenniumi Pest Megyei Ki Mit Tud? Gálán való
részvételre.
Részletek és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok
a honlapon.
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Amonori regionális selejtező 2009. április 17-18-19-én
a Művelődési Házban lesz.

A jelentkezési határidő 2009. március 6.

www.vigadokft.hu Pest Megye

PEST MEGYEI „KI MIT TUD?”

Az idei esztendő kiemelt kulturális
programjai a magyar nyelv és
Kazinczy Ferenc jegyében szerve-
ződnek, tekintettel arra, hogy a
nyelvünk nagy reformátora és
irodalmi életünk fáradhatatlan
szervezője 250 éve, 1759-ben
született. Kazinczyról az iskolában
mindenki tanul, többé-kevésbé el is
tudjuk helyezni nemzeti művelő-
désünk egészében, azonban művei -
költeményei, prózai írásai, cikkei és
nem utolsósorban levelei - kissé
kiszorultak a napi olvasmányok
közül. Részben érthető okokból,
hiszen a széphalmi mester a
klasszicizmus stíluseszményének
követője és kiemelkedő képviselője
volt, azonban ezt az irodalmi,
művészeti stílust még Kazinczy
életében, az 1820-as években
felváltotta a romantika a maga
eredetiségkultuszával, nyugtalan
lobogásával. Fiatalabb kortársai,
Kisfaludy Károly, Vörösmarty
Mihály géniusza csakhamar
háttérbe szorította Kazinczyt az
olvasók szívében, és még inkább
elavultnak tűnt Petőfi, Arany
költészete mellett. Nem válik
azonban elavult tá Kazinczy
nyelvújító és irodalomszervező
m ű k ö d é s e . S o k é v t i z e d e s
tevékenysége az irodalom elis-
mertetéséért, a magyar nyelv
megújításáért, korszerűsítéséért
nem volt eredménytelen és
hiábavaló. Nagy és maradandó

érdemeket szerzett a polgári
irodalom intézményrendszere
kialakításában (kritika, a minő-
ségelv elfogadása, az irodalom és a
művészetek esztétikai szempontú
vizsgálata, az irodalomtörténeti
gondolkodás kezdetei), amikor
elkezdte írói pályáját az 1770-as
évek legvégén, az irodalmi élet
szinte teljes egészében a mece-
natúrán, vagyis főúri támogatáson
múlt. Amikor meghalt, az 1830-as
években viszont már voltak kiadók,
volt olvasóközönség, voltak folyó-
iratok: az irodalom megteremtette
saját intézményrendszerét, modern-
né, polgárivá vált. Ebben a folya-
matban volt Kazinczy Ferencnek
maradandó és nagy szerepe.
A Kármán József Városi Könyvtár
2009. február 7-én a Zeneiskola
helyiségében tartotta emlékezését.
Talán az időpont - szombat délután 4
óra - volt szerencsétlen, talán más ok
miatt, de viszonylag kevesen voltak
a rendezvényen. A zenés irodalmi
műsorban a közönség megis-
merkedhetett Kazinczy életútjával,
majd műveibő l hangzott el
válogatás. Megismerkedhettek a
jelenlevők Kazinczy kortársainak,
Csokonai Vitéz Mihálynak, Kölcsey
Ferencnek, Orczy Lőrincnek,
Amade Lászlónak költeményeivel
is. A Zeneiskola tanárai és növen-
dékei az irodalmi művekhez kap-
csolódó korabeli zeneszámokat
adtak elő.

Kazinczy Ferenc és kora

Pogány György

A pilisi Kármán József Városi Könyvtár honlapja megújult tartalommal és frissített külsővel
várja kedves látogatóit. Oldalukon immár elérhető a könyvkereső és előjegyző funkció is, és

friss híreket, könyvajánlókat is olvashatnak. Látogasson el hozzájuk rendszeresen:

Telefonszám: 06-29/498-851, e-mail cím: konyvtar.pilis@freemail.hu
Cím: 2721 Pilis, Kávai út 1. Pf. 18.

Nyitvatartási idő: H és Cs: 8-17, K:8-19, P: 12-19, Szo: 8-12, szerda szünnap!

http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html.

Megújult a könyvtár weboldala

A kutyák szeretik a barátaikat és
megharapják az ellenségeiket, nem úgy,
mint az emberek, akik képtelenek a tiszta
szeretetre, és mindig együtt van bennük a
szeretet és a gyűlölet is.

Sigmund FreudÁprilistól ismét Jelentkezz!
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Kedves Pilisi Polgárok!

Hírnök

Nem csak a tavalyi évet, hanem lassan a telet is hátunk mögött hagyjuk, jön a tavasz, a megújulás ideje, és
vele együtt egy csapadékosabb időszak is. Ilyenkor az elszivárogni nem tudó esővíz évtizedek óta
járhatatlanná teszi földútjainkat, amit egyre nehezebben tolerálunk, jogosan elvárva, hogy történjék végre
valami. Az autótulajdonosok számának növekedésével nőtt az autóforgalom, ami tovább túrja, zúzza,
dagonyázza az amúgy is laza szerkezetű útjainkat. A jelenlegi városvezetés egyik legfontosabb céljának tűzte
ki azt, hogy ezen - az emberöltők óta tartó, egyre elviselhetetlenebb - helyzeten változtat. Ciklusának kezdete
óta folyamatosan keresi, kutatja a pályázati- és egyéb forráslehetőségeket, a legmegfelelőbb kivitelezőt,
mindezt a törvény által előírt - önkormányzatunktól független, igen hosszadalmas eljárást igénylő -
közbeszerzési törvény betartása mellett. Bár a fagy is lassította e folyamatot, mégis van

Komoly egyeztető tárgyalások folynak a kivitelező céggel, közösen keresve a város szempontjából
leggazdaságosabb útfelújítási megoldást, melyek várhatóan májusban indulnak - igen nagy intenzitással - és szeptemberre
fejeződnek be. Az önkormányzat kezelésében lévő belterületi, útalappal rendelkező utcák új aszfaltburkolatot kapnak, a földes
utcák pedig útalapot, amelyet később aszfaltlezárás követ. , mert a meghirdetett
útpályázatokon olyan feltételek kerülnek kiírásra (gyűjtőút- és lakóúthálózat vonatkozásában), amelyeknek Pilis a
városszerkezete miatt - néhány utcáját kivéve - nem tud megfelelni. Ezt bizonyítja a tavalyi évben nyert útpályázatunk is: csak
néhány utca felelt meg a kiírásnak, és az 50 millió forint felújítási költségből csak 16 millió forint volt a pályázaton elnyert
pénzösszeg. Mégsem adjuk fel, továbbra is pályázunk, és arra törekszünk, hogy szinte minden belterületi utca egy részén sár
helyett aszfaltúton közlekedhessenk mindenki. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy

, így ez nem teszi lehetővé a kerítéstől kerítésig történő felújítást. Bíztatom Önöket, hogy annak -
még akkor is, ha nem az utca egésze kerül aszfaltozásra, vagy ha „hullámos” a technológia -, hogy minden utca sár nélkül lesz
megközelíthető, nem pedig egy-két utca kiváltsága lesz a sármentesség, így .
A Magyar Közút Kht. kezelésében lévő állami utak: Rákóczi út, Vasút utca és Kölcsey F. u. felújítása - a Kht. terve szerint -
nyáron kezdődik, és kiépítésre kerülnek a buszmegállók is.
Számos jogos jelzés érkezett hozzám ról, főleg a Posta és a Rákóczi úti óvoda környékével
kapcsolatban. A Postánál gyakran kilóg a gépkocsik hátsó része a haladó sávba, ami nagy mértékben akadályozza a
forgalmat, és komoly balesetveszélyt idéz elő. Az óvoda bejáratánál pedig a Rákóczi út másik oldalán lévő megállni tilos tábla
alatt parkolnak sokan, szintén komoly balesetveszélyt okozva. A napokban megnyitásra kerülő Vatyai utcai bejárat használata
nem csak a gyerekek miatt lesz biztonságosabb az autóval érkező szülőknek, hanem a szabálysértések ellen fellépő közterület-
felügyelők ellenőrző munkája végett is.
Pilis határában a 4-es úton már működnek a max. 50 km-es haladási sebességet túllépőknek „lassíts” feliratot villogtató
figyelmeztető berendezések, amelyek környezetbarát módon, napenergiával működnek. Így fordulhat elő, hogy e megújuló
energia hiányában (télen keveset süt a nap) az akkumulátor töltése akadozik, így a felirat villogása is. A gyártó elmondása
szerint, ahogy nő a napos órák száma, úgy lesz egyre biztonságosabb a berendezés működése.
Szintén sokan megkerestek a vasútállomás telepi, Eötvös utca felöli megközelítésével kapcsolatban. A kivitelezők
tájékoztatása szerint

Amint a fagy megszűnik, nagy erővel újraindulnak a munkálatok, hogy minél előbb átadásra
kerülhessen a kényelmes és biztonságos aluljáró.

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Hírnök újság 2oo9. évi első számában.

látható eredménye a
sok tervezési, szervezési, tárgyalási, kivitelezési munkaórának: elkészült a Vadász és a Temető u. eleje, a

Szent István park melletti utca és a vasútállomás melletti terület, ill. a Harang, Táncsics, Széchenyi, Huba, Nyáry P. u.
felújítása.

Mindez a város saját erejéből történik

a város rendelkezésére
álló szerény forrásból - ami egyébként csak 2-3oo méternyi autópálya építését fedezné - közel 6o km-nyi utat kell felújí-
tanunk tudjunk együtt örülni

2010 nyarára Pilis belterületi utcái megújulnak

közlekedési és parkolási anomáliák

a vágányokat kizárólag az állomás épülete felől szabad csak megközelíteni, mert a többi rész zárt
építési területnek számít.

Kérem az Önök türelmét, megértését, hiszen a településünkön folyó felújítások, átépítések éppen az Önök kényelméért,
biztonságáért folynak, és kívánom, hogy mindnyájan tudjunk örülni minden kis lépésnek, amely ezekhez elvezet.

Szabó Márton

Pest Megye
Önkormányzatától érkezett

levél szerint Pilis Város
Önkormányzatának 50%-

kal szükséges hozzá-
járulnia a helyi
működtetési költségeihez.

A Képviselő-testület- a
nehéz anyagi körülmények

ellenére - úgy döntött,
hogy az 50%-on felül
felvállalja az épület

karbantartását és fűtését is,
így biztosítva a helyben

történő zeneoktatást
városunk legkisebb

lakóinak.

Zeneiskola

Tartjuk az ígéretünket
2009. január 20-án a Közép-Magyarországi Operatív
Programból nyert pályázaton a pilisi Rákóczi úti óvoda felújított és
megszépült épülete átadásra került. A beruházásra 193 millió forint
támogatást kapott a város, és az Önkormányzat saját forrásból pedig
több mint 50 millió forinttal egészítette ki a költségeket. A
nyitóünnepségen a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkára, a Pest Megyei

Önkormányzat vezetője és polgármester vágta át a szalagot, majd mondott ünnepi
beszédet. A gyerekek kedves, ünnepi műsora után minden érdeklődő megtekinthette az épületet,
amelyben az óvoda bútorzata és belső kialakítása is megváltozott, illetve kialakításra került egy új
konyha, és ami talán a fejlesztés legfontosabb eleme volt, hogy épült egy teljesen új tornaterem, mellyel
az intézmény eddig egyáltalán nem rendelkezett. A beruházásnak köszönhetően a korábbinál sokkal
korszerűbb körülmények között, a mai igényeknek megfelelő környezetben történik a 200 óvodás
ellátása. Az új óvodának mindenki örül, és ami talán még fontosabb, a kibővült intézmény a gyermekek
fejlődését minden tekintetben segíti majd.

Varju László,
dr. Szűcs Lajos,

Szabó Márton

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Az átadás pillanata

Ovi átadás
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Vörösmarty Mihály

Hírnök

Pilis Város Önkormányzatának 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendeletéről

(székhely: 2721 Pilis, Kossuth
Lajos u. 30., telephelyek: Kossuth Lajos u. 28. és Szabadság tér 1.):Aba
Sámuel u., Aba Sámuel köz, Ady E. u., Akácfa u., Arany J. u., Álmos
köz, Árpád u., Bajcsy Zsilinszky u., Balassi B. u., Batthyányi u.,
Báthory u., Bem u., Bence u., Bercsényi u., Bethlen G. u., Békáskai
szőlők, Bényei út, Bényei tanyák, Bicskei út, Bicskei köz, Bicskei
tanya, Bocskai u., Buckatanya, Csalogány u., Csendes u., Csokonai u.,
Damjanich u., Dankó P. u., Dánosi út, Dárda u., Deák F. u., Dobó I. u.,
Dolina tanyák, Dózsa Gy. út, Elek u., Erkel F. u., Erdei F. u., Erdő u.,
Erzsébet u., Égerfa u., Gerje u., Gubányi Károly u., Gyóni G. u., Fűzfa
u., Harang u., Haleszi út, Haleszi szőlő I, II, III. dűlő, Hársfa u., Hernád
u., Hernád köz, Hétvezér u., Hold u., Homoki u., Honfoglalás u.,

Hunyadi u., Hunyadi köz, Hűvösvölgy u., Hűvösvölgy köz, Jávorka Á. u., Jókai M. u., Jókai M.
köz, József u., Katona J. u., Kálvária u., Kármán u., Kárpát u., Kávai út, Kender u., Kender köz,
Kereszt u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Klapka u., Koltói A. u., Kossuth L. út, Kürt u., Liliom u.,
Luther u., Luther tér, Malom u., Mátyás király u., Mátyás király köz, Mikes Kelemen u., Mikszáth
Kálmán u., Móricz Zs. u., Munkácsy M. u., Munkácsy köz, Nagy Lajos u., Nagy Sándor u., Nap
u., Nefelejcs u., Nádas u., Nádas köz, Nyáregyházi út, Nyáregyházi köz, Nyárfa u., Orgona u.,
Országút, Őz u., Pacsirta u., Pándi út, Pándi köz, Pipacs u., Petőfi S. u., Pongrácz Gergely u.,
Rákóczi út, Rákóczi köz, Rét u., Rózsahegy, Rózsa u., Sas u., Sándor u., Sárkány S. u., Szegfű u.,
Szenderke u., Szilfa u., Szőlő u., Tátra u., Temető u., Templom u., Thököly u., Toldi M. u., Tölgyfa
u., Török I. u., Újerdő u., Újerdő köz, Vadász u., Vatyai út, Vásár u., Vásár köz, Vág u., Vágóhíd u.,
Viola u., Virág u., WassAlbert u., Zrínyi M. u., Zug u., Zsák u.

(telephely: 2721 Pilis, Széchenyi u. 28.): Almáskert u., Aradi u.,
Attila u., Állomás u., Baltáserdő, Bartók B. u., Bárószőlő, Botond u., Csaba u., Dankó Pista u.,
Diófa u., Eötvös u., Gárdonyi Géza u., Gárdonyi köz, Határ u., Homokerdei u., Homoki szőlő I-II-
III. dűlő, Huba u., Huba köz, Kandó Kálmán u., Kikerics u., Kölcsey u., Kucsera Béla u., Krekács
dűlő, Lehel u., Lehel köz, Liebner József u., Liszt Ferenc u., Lövölde u., Madách u., Madách köz,
Matos Mátyás u., Nagyidai Lajos u., Nyáry Pál. u., Nyár Pál köz, Széchenyi út, Széchenyi köz,
Szondi u., Táncsics M. u., Temesvári u., Thököly u., Vaspálya u., Vasút u. , Vasvári P. u., Vasvári
Pál köz, Vörösmarty u., Zsolt u.
A Képviselő-testület kötelező felvételt biztosító iskolát (székhelyet, telephelyet) nem állapított
meg.

(székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.): Ady E. u., Akácfa u., Arany J. u.,
Álmos köz, Árpád u., Bence u., Bocskai u., Csalogány u., Csokonai u., Dankó P. u., Dánosi út,
Dárda u., Dózsa Gy. út, Erkel F. u., Gerje u., Fűzfa u., Harang u., Homoki szőlő I., II., III. dűlő,
Hársfa u., Hétvezér u., Homoki u., Honfoglalás u., Hűvösvölgy u., Hűvösvölgy köz, Kálvária u.,
Kármán u., Kárpát u., Kinizsi u., Krekács dűlő, Liliom u., Malom u., Mikes Kelemen u., Mikszáth
, Kálmán u., Nefelejcs u., Nyáregyházi út, Nyáregyházi köz, Pacsirta u., Petőfi S. u., Rákóczi út,
Rákóczi köz, Szőlő u., Temető u., Templom u., Tölgyfa u., Vadász u., Vatyai út, Vásár u., Vásár
köz, Vág u., Virág u., Zsák u.

(telephely: 2721 Pilis, Attila u. 8.): Almáskert u., Aradi u., Attila u., Állomás
u., Baltáserdő, Bartók B. u., Bárószőlő, Botond u., Csaba u., Dankó Pista u., Diófa u., Eötvös u.,
Gárdonyi Géza u., Gárdonyi köz, Határ u., Homokerdei u., Huba u., Huba köz, Kandó Kálmán u.,
Kikerics u., Kölcsey u., Kucsera Béla u., Lehel u., Lehel köz, Liebner József u., Liszt Ferenc u.,
Lövölde u., Madách u., Madách köz, Matos Mátyás u., Nagyidai Lajos u., Nyáry Pál. u., Nyár Pál
köz, Széchenyi út, Széchenyi köz, Szondi u., Táncsics M. u., Temesvári u., Thököly u., Vaspálya
u., Vasvári P. u., Vasvári Pál köz, Vörösmarty u., Zsolt u..

(telephely:2721 Pilis, Kávai u. 19.):Aba Sámuel u.,Aba Sámuel köz, Bajcsy
Zsilinszky u., Balassi B. u., Batthyányi u., Báthory u., Bem u., Bercsényi u., Bethlen G. u.,
Békáskai szőlők, Bényei út, Bényei tanyák, Bicskei út, Bicskei köz, Bicskei tanya, Buckatanya,
Csendes u., Damjanich u., Deák F. u., Dobó I.u., Dolina tanyák, Elek u., Erdei F. u., Erdő u.,
Erzsébet u Égerfa u., Gubányi Károly u., Gyóni G. u., Haleszi út, Haleszi szőlő I, II, III. dűlő,
Hernád u., Hernád köz, Hold u., Homoki u., Hunyadi u., Hunyadi köz, Jávorka Á. u., Jókai M. u.,
Jókai M. köz, József u., Katona J. u., Kárpát u., Kávai út, Kender u., Kender köz, Kereszt u.,
Klapka u., Koltói A. u., Kossuth L. út, Kürt u., Luther u., Luther tér, Mátyás király u., Mátyás
király köz, Móricz Zs. u., Munkácsy M. u., Munkácsy köz, Nagy Lajos u., Nagy Sándor u., Nap
u., Nádas u., Nádas köz, Nyárfa u., Orgona u., Országút, Pándi út, Pándi köz, Pipacs u., Pongrácz
Gergely u., Rét u., Rózsahegy, Rózsa u., Sas u., Sándor u., Sárkány S. u., Szegfű u., Szenderke u.,
Szilfa u., Tátra u., Thököly u. , Toldi M. u., Török I. u., Őz u., Újerdő u., Újerdő köz , Vágóhíd u.,
Viola u., WassAlbert u., Zrínyi M. u. Zug u.
A Képviselő-testület kötelező felvételt biztosító óvodaként a Pilis, Rákóczi u. 42. szám alatti
székhely óvodát jelöli ki.

.Arendelet rendelkezéseit - a Kotv. 65. ával
és 66. ával összhangban - első alkalommal a 2009/2010. tanév előkészítése során, az ún.
beiratkozási időszakra alkalmazni kell. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti
Pilis Város Önkormányzatának az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár
kialakításáról szóló 7/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendelete.

A rendelet teljes egésze megtekinthető Pilis Város Honlapján: www.pilis.hu

A Gubányi Károly Általános Iskola felvételi körzete az alábbiak szerint került
meghatározásra:
1., 2. és 3. sz. általános iskolai körzetek

4. sz. általános iskolai körzet

Az Óvodai Intézmény felvételi körzete az alábbiak szerint került meghatározásra:
1. számú óvodai körzet

2. sz. óvodai körzet

3. sz. óvodai körzet

Arendelet 2009. február 05. napján lép hatályba

.,

§-
§-

Általános iskolai és óvodai körzethatár kialakítása

dr. Csiki Gábor, jegyző

A pilisi óvodák alapítványai köszönik
Pilis város polgármesterének, hogy év
végi jutalmát felajánlotta számukra.

A Képviselő-testület 2009. év január hó 29.
napján megtartott rendes képviselő-testületi
ülésén meghozott 5/2009. (I .29.) sz.
önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy
2009. évben, az alábbi időpontokban tartja meg
két közmeg-hallgatását.
Az első közmeghallgatás időpontja:

,
helyszíne: Pilis Város Polgármesteri Hivatala,
Díszterem. A Képviselő-testület az I.
közmeghallgatás tárgyalandó napirendi pontjait a
2009. május havi rendes ülésén határozza meg.
Amásodik közmeghallgatás időpontja:

helyszíne: Pilis Város Polgármesteri Hivatala,
Díszterem. A Képviselő-testület a II.
közmeghallgatás tárgyalandó napirendi pontjait a
2009. október havi rendes ülésén határozza meg.

2009. június 25. (csütörtök) 18.00 óra

2009. november 26. (csütörtök) 18.00 óra,

Szabó Márton polgármester határozott
kiállására mégis két közmeghallgatás lesz

2009-ben.  Kérjük, jöjjenek el minél többen,
és tájékozódjanak a közállapotokról!

Pilis Város jegyzője értesíti a Tisztelt
Társadalmi Szervezeteket, hogy Pilis

Város Önkormányzatának a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatása nyújtásának, a támogatás

felhasználásának ellenőrzése rendjéről
szóló 24/2006.(IX.25.) számú

önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdése
alapján, az önszerveződő közösség

képviselője, -a napjáig az
ún. Kulturális Alap vonatkozásában

pénzügyi támogatás iránti írásos pályázatot
nyújthat be a Polgármesteri Hivatalhoz.

A pályázatokat a rendelet 1. számú
mellékletében szereplő Pályázati adatlap
-on lehet benyújtani. Adatlapot igényelni a
Polgármesteri Hivatalban, dr. Ágh Mariann

aljegyzőnél lehet munkaidőben.

§

„ ”

2009. február 28

Köszönetnyilvánítás

Közmeghallgatás
dr. Csiki Gábor, jegyző

Kulturális Alap pályázat
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Egy iskolai napközis tábor nem igazi nyaralás,
hanem majdnem iskola , hiszen ugyanúgy kell
majd reggel indulnia a gyermeknek a megszokott
úton, a megszokott épületbe, mégis hatalmas és
nélkülözhetetlen lehetőség a gyermekük nyári
napközbeni felügyeletét ellátni nem tudó
családoknak. A táboroknak

ük is van, feltéve, ha
jól szervezett, és hivatástudattal, megfelelő
képzettséggel, vagy éppen laikus, segítő
szándékkal és szeretettel rendelkező emberek
bevonásával biztosítják ezt. Mivel mindannyiunk
érdeke, hogy településünkön kiegyensúlyozott,
megfelelő énképpel rendelkező gyermekek
nőjenek fel,

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény szerint elsősorban azon gyermek
számára kell biztosítani a nyári gyermek-
felügyeletet, akinek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való rész-
vételük, betegségük vagy egyéb ok miatt a
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni,
akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni
ellátásra van szükség, akit egyedülálló vagy
időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a
családban három vagy több gyermeket nevelnek,
kivéve azt, akire nézve eltartója gyermek-
gondozási díjban részesül, illetve akinek a
szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem
tud gondoskodni az ellátásáról. Fentiek alapján
Pilis Város Önkormányzata Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 2008. június 18-i
nyilvános és rendes ülésén Gajdosné Nagy Tímea
képviselő indítványozta a 6-14 éves, iskoláskorú
gyer-mekek nyári napközbeni ellátásának
megszer-vezését. A Bizottság az előterjesztéssel
elvileg egyetértve a város Szociális Kerekasztala
részére utalta a javaslatot más közigazgatási

szervekkel, helyi társadalmi szervekkel történő
megtárgyalás céljából. A Szociális Kerekasztal
megvitatta, majd visszautalta a kérdéskört érdemi
döntés-hozatalra a Képviselő-testület szakbizott-
sága részére, ahol az a döntés született, hogy

E szabályozás bekerült a
település Szociális Szolgáltatás Tervezési Kon-
cepciójába. A Képviselő-testület 2009. január
hónapban meghozott döntése alapján, az
Önkormányzat 2009. évtől kezdődően, az
alábbiak szerint
gondoskodik a
nyári gyermek-
felügyelet meg-
szervezéséről:
A tábor időpon-
tja:

ter-
jedő időtartam.
A tábor hely-
színe:

. Résztvevő gyerekek száma:
A 2009. évi nyári gyermekfelügyelet,

táboroztatással összefüggő térítési díjrendszer, az
alábbi:
a) az Önkormányzat a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfo-
lyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő gyermek részére az étkezési térítési díj
100%-át normatív kezdeményként biztosítja,
b) az Önkormányzat a három, vagy több gyer-
mekes háztartásból érkező gyermek részére, az
étkezési térítési díj 50 %-át kedvezményként
biztosítja.
c) Az a) és b) pont alá nem tartozó gyermekek
részére, a térítési díj: 450 Ft/nap/gyermek.

A tábor részére tárgyi eszközöket és részben
személyi feltételeket biztosító Gubányi Károly
Általános Iskola igazgatója, Koblencz Andrea
április 15-e napjáig felméri a település közigaz-
gatási területén élő 6-14 éves korú gyermekek
tárgyévi nyári szünidei felügyelete (szükséglet)
igényét. Az Önkormányzat a gyermekek nyári,
napközbeni ellátásához kapcsolódó személyi és
dologi kiadásokat, mindösszesen bruttó 833 e Ft-
ot az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
terhére biztosítja - a Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtandó,
működési célú pénzeszköz átadásaként.

A tábor koordinátora, a
szakmai terv és a
későbbi beszámolók
elkészítője: Kistérségi
Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
pilisi tagintézménye ré-
széről

családgondozó
Kapcsolattartó a Pol-
gármesteri Hivatal ré-
széről: , az
Egészségügyi, Szo-
ciális és Gyámügyi
Iroda vezetője.
Atárgyi feltételrendszer

biztosításáért felelős személy:
, a Gubányi Károly Általános Iskola

igazgatója.
A gyermekek nyári napközbeni felügyeletének
ellátásáról tovább folynak az egyeztetések mind a
Polgármesteri Hivatal, mind az egyéb intéz-
mények és civil szervezetek között, - amelynek
eredményéről a Hírnök c. időszaki lap,
következő számában részletesen olvashatnak.

„ ”

.

.

„ ”

közösségépítő,
személyiségfejlesztő szerep

a nyáron felügyelet nélkül maradt
gyermekek hasznos és tartalmas szabadidő
eltöltéséről is mindenképpen gondoskodnia
kell a városvezetésnek, illetve a település egyéb
hivatalos és civil szervezeteinek és lakóinak.

Pilis
Város Önkormányzata 2009. évtől kezdődően
rendszeresen és folyamatosan gondoskodik a
települési nyári gyermekfelügyelet megszerve-
zéséről és ellátásáról.

2009.06.15.
július 10-ig

Gubányi
Károly Általá-
nos Iskola Dó-
zsa Gy. u. 33. te-
lephelye és a
mellette talál-
ható Sportpálya
40 fő

Gajdosné Nagy
Tímea

Jenei Ivett

Koblencz
Andrea

–

A 2009. évi nyári gyermekfelügyeletről

dr. Csiki Gábor, jegyző

Gajdosné Nagy Tímea, családgondozó

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilisen 2009.
évben az ebek kötelező - szervezett - veszettség elleni
védőoltására az alábbi időpontokban kerül sor:

Az oltások minden esetben Pilis Város Polgármesteri Hivatala
(Pilis, Kossuth L. u. 47.) udvarán történik. Az oltás díja
ebenként - függetlenül az eb testsúlytömegétől - ,
amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Az
állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet
30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-
állatorvossal beoltatni, az oltást - az első oltást követően -
6 hónapon belül megismételni, majd ezt követően a kutyát
évenként veszettség ellen beoltani. Központi jogszabály
előírása alapján, az eljáró állatorvos az eb részére új oltási
igazolványt, ún. Kisállat Egészségügyi Könyvet állít ki, - a
központi jogszabályban meghatározott esetekben. A Kisállat
Egészségügyi Könyv - amely sorszámozott dokumentum -
kiállításakor 500 Ft fizetendő Ezúton értesítem a Tisztelt
Lakosságot, hogy

- az új típusú sorszámozott
Kisállat Egészségügyi Könyvre.

2009. március 10., kedd, 8-12 és 13-16 óra között.
Pótoltás: 2009. március 20., péntek, 8-12 óra között és

2009. március 27., péntek, 12.30-16.30 óra között

3.500 Ft

a régi oltási könyvek 2010. évben
kötelezően lecserélésre kerülnek

.

dr. Csiki Gábor, jegyző

… 2001-ben a 8 éves gyerekek egyharmada
problematikus volt, és az előrejelzések szerint 2020-ra
már a felénél is több lesz a számuk?

Tudja-e, hogy...

2009. február 13-án az Idősek
Napközi Otthonának munkatársai
segítségével harminc pilisi család, és
az Otthon lakói mosóporadományban
részesültek, amelyet saját otthoni
készletéből Szabó Márton polgár-
mester úr adott át a következő
szavakkal: fogadják szeretettel e
mosóport, édesapám emlékére, aki
szappanfőző mesterként - gyakran az
én segítségemmel - állította elő e
tisztítószert gyerekkoromban. E
mosópor nem csak az ő emlékét
jelenti számomra, hanem az első
találkozást Pilissel, hiszen édesapám
több évtizeddel ezelőtt beszállítója
volt Toldi Feri bácsi boltjának.

Mosóporadomány

HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

Kiadja Pilis Város Önkormányzata,
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerk.: Gajdosné Nagy Tímea 06/20-771-0416

e-mail:tnagy.timea freemail.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

Kilátó Kiadó, Ócsa, pf. 33.Tel.: 20/462-8132
Fotók: Varju Zoltán és Viktória.

Készült 3500 példányban

@
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az Önkormányzat, valamint a fenntartásában és működtetésében álló
valamennyi helyi önkormányzati költségvetési szerv, és az önkormányzati
szakfeladat ellátására szolgáló épület, épületcsoport fűtésére szolgáló

. Az ajánlattételi Felhíváshoz
kapcsolódó Dokumentáció-tervezet a Képviselő-testület 2009. február havi
ülésére készítendő el.

Pest Megye Önkormányzatának a Monor és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulással „

megszervezése és ellátása, közös foglalkoztatás
létrehozásával, Monor és Pilis településeken” tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodás tartalmával egyetért. Az együttműködési
megállapodás időtartama: 2009. január 1. - 2009. december 31. közötti
időszak.

vállalja, hogy Pest
Megye Önkormányzata részére a pilisi alapfokú zeneművészeti
intézményegységre (tagintézményre) eső, az alapfokú zeneművészeti
képzésben résztvevő pedagógusok besorolás szerinti bére, ahhoz
kapcsolódó járulékai, a képzés további folytatásához szükséges szakmai
eszközök és anyagok költségvonzata, illetve a központi irányítás tanuló
létszámra vetített költségei 50 %-át viseli. ,

. Mindemellett vállalta, hogy a zeneoktatásnak helyt adó
Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületcsoport

.
a jóváhagyja.
2009. évben június 25. (csütörtök) 18.00 órakor és november 26., 18.00

órakor tart Pilis Város Polgármesteri Hivatala,
Dísztermében, és az I. közmeghallgatás tárgyalandó napirendi pontjait a
május havi, a II. közmeghallgatás tárgyalandó napirendi pontjait az október
havi rendes ülésén határozza meg.

a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzathoz tartozó, önálló,
illetve részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv
közalkalmazottai részére a

a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzathoz tartozó önálló,
illetve részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervek
közalkalmazottai részére

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
részére a

a Polgármesteri Hivatal részére 2009. július 1. napjától
A Polgármesteri Hivatal statisztikai

állományi létszámát 2009. július 01. napjától állapítja meg.
Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzője és

gazdasági vezetője által összeállított, Pilis Város Önkormányzatának
i bevételeiről szóló tájékoztatójában foglaltakat további

tervezésre alkalmasnak tartja. Tárgyalás és döntéshozatal a február havi
nyilvános és rendes ülésen várható.

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménynek a
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
tagintézményeként történő működtetése átvételére, és az intézményi
feladatok működtetésére vonatkozó, 2007. év április hó 18. napján létrejött
megállapodás 1. számú módosításával és annak egységes szerkezetbe
foglalásával egyetért.

hogy június 15-től július 10-ig biztosítja a település közigazgatási
területén élő, 6-14 éves korú gyermekek
a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye
szervezésében, a Gubányi Károly általános Iskola telephelyén (Dózsa Gy.
u. 33.).

az Önkormányzat által szervezendő 2009. évi nyári táboroztatás
lebonyolításához kapcsolódóan, a

a nyári szünidei gyermekfelügyelet szervezéséért, koordinálásáért
felelős személy köteles a tárgyévi, nyári szünidei gyermekfelügyelethez
kapcsolódóan ún. ot kidolgozni, készíteni és e
határozatban foglaltak szerint, a tárgyévi munkájáról feladat ellátásáról
folyamatosan beszámolni.

elviekben egyetért a

val, ezzel kapcsolatban a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Pilis, Rákóczi u. 67. szám alatti épület emeleti szintjére történő
áthelyezésével.

hogy 2009. február 1. napjától kezdődő hatállyal, Pilis Város éves
e hatályba és érvénybe lépéséig (2009. április 16.)

Pilis Város Önkormányzata időszaki jellegű munkavállalói foglalkoztatotti
létszámát 9 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 6 fő munkavállaló (a
közterületi feladatok ellátására vonatkozólag), 2 fő munkavállaló (a
kézbesítési, postai kézbesítési feladatok ellátására vonatkozólag), 1 fő
munkavállaló (a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve
annak Idősek Napközi Otthona területén elvégzendő takarítási feladatok
ellátásra vonatkozólag).

jóváhagyja Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szt.
37/A. §-ában meghatározott települési éves (2009.
április 16. - 2010. január 31.) előkészítésére, önkormányzaton belüli belső
véleményeztetésére, önkormányzaton kívüli külső véleményeztetésére és
elfogadására vonatkozó et.

földgáz ellátás szolgáltatására vonatkozólag hirdetmény közzétételével
induló egyszerű közbeszerzési eljárást ír ki

a logopédiai, pedagógiai
szakszolgálati feladatok

a pilisi alapfokú zeneművészeti intézményegység jövőre nézve is
Pilisen történő további működtetése feltételeként

Kikötötte hogy az alapfokú
zeneművészeti feladat jövőbeni ellátásáról határozatlan időtartamra,
változatlan feltételek mellett a Pilisen létesített telephelyen kell
gondoskodni

működtetésével összefüggő
költségeket viseli

2009. évi munkatervet

közmeghallgatást

2009. évre 100.000.-Ft/fő/év adómentes
CAFETERIAkeretet biztosít.

2009. évben ruházati költségtérítést nem
biztosít.

2009. évre 28.000.-Ft/fő/év adómentes CAFETERIA keretet
biztosít.

egy fő szociális
ügyintézői státuszt biztosít.

46 főben

2009.
évi költségvetés

meghatározza Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala 2009. évi ún. teljesítménykövetelmény rendszerét.

Családsegítő

nyári napközben ellátását (40 fő)

közreműködők részére az étkeztetést
(tízórai, ebéd, uzsonna) térítésmentesen biztosítja.

szakmai program

Kossuth L. u. 49. szám alatti intézményi épület
önkormányzati igazgatás, közigazgatás funkciójú épületté történő
átalakításá

közfoglalkoztatási terv

közfoglalkoztatási terv

eljárásrend

…

A Képviselő-testület januárban úgy döntött, hogy…

A nagyon megszaporodtak. A
közterület-felügyelők kérik, hogy minden
erdőtulajdonos - áldozattá válásuk elkerülése
érdekében - hetente többször is figyeljen oda
saját területére, ne csak a rendőrségtől és tőlük
várják az odafigyelést.
A val is egyre több a
probléma, nehezíti, hogy rövidesen elkezdődik
a tavaszi tüzelési időszak. Egyik héten három
elkóborolt és elütött kutyát kellett elszállítani.
Kérik, hogy ha elütött tetemet találnak, azonnal
jelezzék az önkormányzatnál. Egyre többször
találnak szakszerű hentesmunka nyomait
mutató, szétszórt et
településünkön. Február elején másfél mázsa
csontot mentesítettek a Kávai úton.

A et is sokan megsértik az
óvodai intézmény előtt, ahol a február elsejétől
új közlekedési táblák kihelyezése ellenére sem
tartják be a szabályokat, veszélyeztetve ezzel
saját és mások közlekedésbiztonságát. A
tilosban történő parkolás büntetendő cselek-
mény.
A közúti forgalomban résztvevő

nak és a val közlekedőknek
is be kell tartaniuk a közlekedési szabályokat
(világítás, fényvisszaverő mellény stb.)
Az illegális örök téma.
Továbbra is sok a szemét, elhullott állat a
határban, amelyek elszállítási költsége a várost,
így minden egyes lakót terhel.
A tovább folyik a
településen. Amennyiben a zsákok nem
kerülnek elszállításra a házak elől, kérik jelezni

ennek tényét az önkormányzatban.
Sokan nem tudják, hogy a házak előtti, már
elkészült at, átereszeket,
amelyek a csapadékvíz elvezetését szolgálják,
a lakóknak kötelessége karbantartani. A
közterület-felügyelők kérik e kötelezettség
teljesítését.
A megelőzésében nagy szerepe van
a megelőzésnek. Kérik, hogy figyeljenek oda
szomszédban lévő ingatlanokra is, és időben
értesítsék az illetékes szerveket, ha szokatlan
mozgást észlelnek.
Avonatállomást környező utakon tapasztalható

megszüntetése érdekében
különharcot vívtak a MÁV-val a helyzet

javult, az ellenőrzés folyamatos.

falopások

kutyák, ebek zárásá

vágóhídi melléktermék

parkolási rend

kerék-
párosok lovaskocsi

hulladékelhelyzés

szelektív hulladékgyűjtés

szikkasztóárkok

betörések

sárfelhordás
„ ” –

A közterületi híreink

…milyen a legújabb hőszigetelő ablak? Már három üvegrétegből áll, amelyek közé nemesgázt (argont) töltenek. Ez jobban
szigetel, mint a levegő. Emellett két üvegtábla belülről még egy láthatatlan ezüstréteget is kap, ami visszaveri a hőt a szobába.
A peremek speciális kialakítása gondoskodik a légmentes zárásról, butyl- és polysulfid tömítések védenek a párától és
nedvességtől, amelyek megakadályozzák, hogy az ablak belülről bepárásodjon.

Tudja-e, hogy... Tudja-e, hogy... Tudja-e, hogy... Tudja-e, hogy...
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02.07.: Magyar Kultúra Napja, Liebner-kúria, Dózsa Gy. út ( Kármán J. Városi Könyvtár)
03.15.: Nemzeti ünnep, Petőfi Park (Móricz Zs. Közösségi Ház)
04.05.: Szemétgyűjtési akció, Pilis közigazgatási területe (Pilisi Motoros Egyesület)

05.01.: Május 1 Kupa, Sportpálya (Kovács Károly)
05.02.: Góliát Labdarúgó Emléktorna, Sportpálya (Kovács Károly)
05.09.: Karbantartó nap, Vatyai úti Sportpark (Pilis Városért Közalapítvány)
05.16.: Összefogás Napja (Pilisi Összefogás Egyesület)
05 hó Kréher Péter könyvtervező művész kiállítása (Kármán J. Városi Könyvtár)

.: Tuck Trial teherautó ügyességi verseny, homokbánya  (Pilisi Motoros Egyesület)
05.26.: Demjén Ferenc Koncert (Pilisi Motoros Egyesület)

.: Veterán motoros börze, Piactér (Pilisi Motoros Egyesület)
06.05.: Pedagógus Nap, Városháza Díszterme (Móricz Zsigmond Közösségi Ház)
06.20.: vagy 06.27.: Szlovák Nemzetiségű Megyei Ünnepség (Szlovák Nemzeti Önkormányzat)
07.26.: Republic Koncert (Pilisi Motoros Egyesület)
08.02.: Nyári-Nyáry Muzsika, Kastély udvara, Kossuth L. u. 31. (Móricz Zs. Közösségi Ház)
08.15-17., vagy 08.21-23.: Pilisi Gerjedelem és Könnyűzenei Fesztivál (Pilisi Motoros Egyesület)
08.20.: Nemzeti ünnep, Szent István park (Móricz Zs. Közösségi Ház)
09.05.: Szüreti bál és felvonulás, Piactér (Pilisi Nép- és Gazdakör)
09 hó : Magyar Népmese Napja (Kármán J. Városi Könyvtár)
09.19.: Életmód sziget V., Orvosi rendelő udvara, Sportpark (Pilis Városért Közalapítvány)
10.03.: Díjugrató Országos Lovasverseny, Csilló Lovasiskola, Luther tér 5., (Csilló Lovasiskola)
10.10.: Szemétgyűjtési akció, Pilis területe (Pilisi Motoros Egyesület)
10.23.: Nemzeti ünnep, Evangélikus Templomkert (Móricz Zs. Közösségi Ház)
12.05.: Jótékonysági gyűjtés, Penny Market parkolója (Pilisi Motoros Egyesület)

04 18: Költészet Napja (Kármán J. Városi Könyvtár)

:
……

……

2009. évi eseménynaptár
az Alkotmánybí-
róság elé szociális
ellátásokról szóló
rendeletünk.
Ahogy az előző
számunkban
jeleztük Önöknek, a
december havi
képviselő-testületi
ülésünkön - a
törvényességi
felügyeleti jelzés
ellenére -
fenntartottuk a
segélyért munka
elven alapuló
rendeletmódosításun
kat, vállalva az
alkotmánybírósági
eljárást is. Az
ÉLET azonban
másképp írta meg a
folytatást:
valószínűleg a
hozzánk hasonló
lépéseket
foganatosított
önkormányzatok
határozott
fellépésére
született meg az
„Út a munkához“
program, amelynek
lényege a mi
rendeletmódosí-
tásunkkal
összhangban van,
így Pilis Város
szociális rendelete
is ennek alapján
változik.

Mégsem kerül

2008. december 15-én úgy döntött az
Országgyűlés, hogy módosul a tartósan
munkanélküli, de munkára képes
személyek támogatási rendszere:

, hanem
ehelyett három ellátási formát alakí-
tottak ki számukra: 1.) Munkavég-
zésbe bevonhatók (közfoglalkozta-
tásban kell részt venni, munkabérért - és
ha az önkormányzat nem tud munkát
biztosítani számukra, akkor ún. rendel-
kezésre állási támogatást - RÁT -
kapnak). 2.) Képzésbe bevonhatók (a
35 éven aluli, általános iskolai végzett-
séggel nem rendelkezőknek kötelező
lesz befejezni az iskolát - ez időre vagy
keresetpótló juttatás, vagy RÁT illeti

meg őket). 3.) Munkavégzésre nem
kötelesek (továbbra is kapják a rend-
szeres szociális segélyt - RSZS-t -, ők az
egészségkárosodott, vagy 55. életévü-
ket betöltött személyek, illetve a 14
éven aluli kiskorú gyermeket nevelők,
ha a gyermekük ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem
tudják biztosítani.) Amennyiben az
önkormányzat tud munkát biztosítani, a
munkabér 95%-át az állam, 5%-át az
önkormányzat fizeti. Ha az önkormány-
zat nem tudja foglalkoztatni a munka-
képes munkanélküli személyt, akkor az
állam már csak 80%-át fizeti az ekkor
adható RÁT-nak, míg az önkormány-
zatnak 20%-ot kell finanszíroznia.
Mind a két megoldás komoly terhet ró a

városra és az önkormányzatokra, mert a
szervezési költségek mellett biztosítani
kell a munkaeszközöket, munkaruhát, a
különböző orvosi vizsgálatok költsé-
geit, a munkafelügyelők bérét stb.
Nagy probléma, hogy az Út a
munkához program csak áprilisban
kezdődhet, ugyanakkor az eddigi
közmunka program már január 31-gyel
megszűnt, így az eddigi közmunkások
munkaviszonya is véget ért január
végén. A kieső két hónap feladatait az
önkormányzat csak szerződéses mun-
kaviszonyban tudja megoldani - teljes
egészében Pilis város költségvetéséből.

2009-
től nem jár nekik automatikusan a
rendszeres szociális segély „

”

„Út a munkához” program

2009. január 12-én Pilis Városért Közalapítvány megtartotta 2009. évi I.
kuratóriumi ülését, ahol elfogadásra kerültek 2009. évi programjaink és
vállalásaink:

: Karbantartó nap. Helyszín: Pilis Vatyai úti Sportpark.
Időpont: 10-14 óra.

. szombat: Életmód sziget V. Egészség- és Sportnap.
Helyszín: Pilis Orvosi Rendelő udvara, Vatyai úti sportpark. Rossz idő esetén
Gubányi Károly Iskola földszint, tornaterem. Időpont: 09-20 óra.

: Szemétgyűjtés (civil szervezetekkel közös
szervezés). Helyszín: Pilis. Időpont: 08-16 óra.
A rendezvények mellett vállaltuk, hogy a sportpark területén lévő
drótkötélpálya kerüljön felújításra egy keményfa keret, valamint az elejéhez
szükséges feljáró kialakításával, valamint a tavaly megvásárolt játszóeszköz
felállításra kerül. Az ahhoz szükséges költségeket köszönjük szépen
Adományozónknak (nevét nonem kérte!)
További feladatunk a településen kihelyezendő új információs táblák
tekintetében, hogy 10 db táblára kérünk be árajánlatokat, majd ezt követően
elkészíttetjük és a határozatban foglaltak szerint felállítjuk.
Ebben az évben további 7 kukát vásárolunk közterületre, a köztisztaság
érdekében.

Május 09. szombat

Szeptembert 19

Október 10. szombat

Kérjük ebben az évben is támogassák törekvéseinket, adományaikkal,
illetve adójuk 1%-ának felajánlásával!

Pilis Városért Közalapítvány hírei
A Gerje-Forrás Kht. díjbeszedői a 2008. évi
november-december havi víz-, csatorna- és
szemétszállítási díjak beszedése során
elvégzik a 2009. évi első leolvasást is. A
leolvasás alapján március hónap során kerül
kiszámlázásra a január-február havi
fogyasztás. Ezután a számlák kiállítása
havonta történik.

A díjbeszedők az óraállásokat
június, szeptember és december hónapban
fogják Önöknél ismét leolvasni. A köztes
időszakban minden hónap 4-5. munkanap-
ján lehetőség van az óraállások bediktálásra
a következő elérhetőségeinken:

A havi számlázásra történő átállás kiala-
kításával szeretnénk megkönnyíteni az
Önök részére a díjak kiegyenlítését azzal,
hogy a gyakoribb számla kiállítás esetében

A március havi
óraállások bediktálására a Lakosságnak
április hó 4-5. munkanapjáig lesz
lehetősége.

29/499-261, Fax: 29/499-262,
Email cím: gerfor@monornet.hu.

havonta kisebb összegek
terheljék a háztartásokat.
Bővül a díjak fizetésének
módja is. A fogyasztók a
részükre eljuttatott szám-
lákat befizethetik az OTP
bármely fiókjában, vagy
ügyfélfogadási időben a
Kht. pénztárában is.
Az évzárással kapcsolatban
felmerülő kérdéseik meg-
válaszolásában, valamint az
átalakítás és az új rendszer
kialakítása során felmerülő
esetleges problémáik egyez-
tetésében munkatársaink
készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.

Havi számlázás

Simó Gáborné, elnök Csapó Attila
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Ovis Ovis Ovis Ovis
Az elmúlt időszak is mozgalmasan telt intézményeinkben.
napján a pilisi Motoros Egyesület tagjai ismét megajándékozták
óvodásainkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Egyesületnek
és városunk lakóinak a támogatást, amellyel örömet szereztek
gyermekeinknek. Óvónőink igyekeznek a at
megőrizni a népszokások felelevenítésével. A Csillagszem és a
Bóbita csoport óvodásai a Luca napi kotyolást mutattak be a
Rákóczi és a Kávai úti óvodában.AKiscsikó és a Kerekerdő csoport
a betlehemi hagyományokat elevenítette fel. Az Attila úti óvoda
dolgozói egy kal kedveskedtek mindhárom óvoda
óvodásainak. Karácsony előtti héten a

és az új tornateremben a
is meghallgathattuk. Január 20-án került sor a felújított és

kibővített Rákóczi úti óvoda ára. Az átadás a

következőképpen zajlott: Pilis Város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket, majd az ünnepélyes szalagátvágás
következett. A vendégeket az óvoda épületében körbevezették,
majd a tornateremben beszédet mondott: , a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, , a
Pest megyei Közgyűlés elnöke, VÁTI Kht területi
irodavezető, Szabó Márton Pilis város polgármestere,

, az Óvodai Intézmény vezetője. Szabó Márton
polgármester úr a beszédek után megköszönte több
évtizedes áldozatos munkáját. A gyermekek erre az alkalomra egy
kis műsorral készültek, énekeltek, verseltek, körjátékot játszottak és
népi játékokat adtak elő. Az ünnepség után állófogadással
vendégeltük meg a jelenlévőket.

Mikulás

régi hagyományok

téli mesejáték
református templomba

látogattunk Zeneiskolások hangverse-
nyét

ünnepélyes átadás

Szabó Márton

Varju László
Szűcs Lajos

Rádics Balázs
Bársonyné

Pálinkás Éva
Malik Jánosné

Fazekasné Pálinkás Éva, óvónő

hírek

Eseménydús időszakon van túl a
legutóbbi bejelentkezésem óta.Anapos fácáncsibék
2008. június elején megérkeztek. Ettől kezdődően a
társaság tagjainak és az akkor még újdonsült
vadőrünknek, Nagy Károlynak még nagyobb
felelősség volt a vállán, hogy minél eredmé-
nyesebben sikerüljön a csibék felnevelése,
kihelyezése és a területen történő őrzés, melyet a
vadásztársaság tagsága teljesít. A napos korban
vásárolt csibék esetében a nevelés első négy hete
zárt, fűtött, kifejezetten fácánnevelésre alkalmas
épületünkben zajlott. A fogadás előtt az épületet

alaposan fertőtlenítettük és kör alakú volierekből 1,5 m átmérőjű
udvarokat alakítottunk ki. Egy-egy ilyen elkerített részbe kb. 200

darab napos fácán került. A nevelő épület fogadási hőmérséklete 30 C
volt, amely a nevelés előrehaladtával folyamatosan csökkent. A
madarak szétengedése az épületben 6-7 nap után történt meg attól
függően, hogy tapasztalható volt-e valamilyen betegség az egyes
udvarokban vagy sem. A nevelés első négy hetében a madarak

takarmányozása kizárólag fácánok számára bekevert táppal történt. A
madarak ezek után életterük növekedési ütemében kerültek a
középnevelőbe, amely egy 0,5 ha alapterületű hálóval fedett terület,
amelyet előzetesen előkészítettünk a nevelésre. Az idei év során
bővítést is alkalmaztunk a fácánnevelés sikeressége érdekében. Egy
szintén 0,5 ha alapterületű hálóval fedett területet, ún. kifutót
építettünk. Szeptember 1-én helyeztük ki a fácánokat a nevelőterek
környékén kialakított vadföldekre, amelynek növényzetébe a
kieresztés előtt utakat vágtunk, mely utak mentén etetők és itatók
kerültek kihelyezésre. A vadászatok is elsősorban ezen területek köré
koncentrálódtak. Az eredményes nevelés és kibocsátás egyik alapköve
a ragadozók gyérítése, amelyet a területen folytattunk, és amelynek
lényege, hogy a fácánok nevelési időszakában olyan mértékben
lecsökkentsük számukat, hogy az ne veszélyeztesse a haszonállatok
létét. Ez azonban csak átmenetileg jelent megoldást, mert a környező
területeken ugyanez nincs elvégezve. Ennek ellenére a gazdálkodás
eredményesnek ítélhető meg. A csibéknek mintegy 80-85%-a éri meg a
felnőtt, huszonegy hetes kort és kerül kibocsátásra.
A kibocsátott mennyiség közel 50%-a kerül minden évben terítékre a
külföldi és hazai bérvadászok, valamint a környékbeli és helyi
vadászok eldördülő puskacsöve által. Kétféle vadászati módot
szoktunk alkalmazni a fácánok hasznosítására. Az első a
keresővadászati mód, amikor a vadászok vonalban fejlődve hajtanak
egy keskenyebb részt és az előttük felrepülő madarakat lövik. Ezen
vadászatok alkalmával kerül terítékre a hasznosított madármennyiség
közel egyharmada. Ezek az ún. hazai kisterítékes vadászatok, melyek
alkalmával 50-150 db madár került terítékre. A másik mód a fácánok
hajtóvadászata, mikor a vadászokra egy közel nyolcvan főből álló
hajtósor tereli a madarakat, három ilyen vadásznapot rendeztünk és a
teríték kétharmada így került lelövésre, visszajáró külföldi
bérvadászok által. A vadgazdálkodási évről kijelenthető, hogy
eredményes volt. A társaság tagjai immár a 2009/2010-es szezon
nevelési feladatait készíti elő

Pilisi Petőfi Vadásztársaság
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Az egyesület 2009. május 16-án megrendezi a negyedik

Tervezett programok a következők: Bánhegyi Ferenc Asztalitenisz
verseny, kispályás foci, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves
foglalkozások, Burgonyás ételek főzőversenye, zenés délután.
A Pilisi Összefogás Egyesület tagjai erre a rendezvényre szeretnék
meghívni az érdeklődőket, és a pilisi civil szervezeteket, hogy ezt a
napot együtt töltsék, akár résztvevőként vagy vendégként. Az elmúlt
évben nyolc pilisi civil szervezet vett részt a sport és a főzőverse-
nyeken. Szeretnénk, ha az idén még többen tisztelnék meg a
rendezvényt, hogy az színvonalasabb legyen.

Tel.: 06-29-497-467, 06-30-566-7088
Email cím: hadasne@pilis.org

Honlap: www.PilisCivil.org  www.Pilis.org  www.Pilis.biz

ÖSSZEFOGÁS NAPJÁT
„ ”

„ ”
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Pilisi Összefogás Egyesület felhívása

Hadas Jánosné

Az Ökovíz Kft. köszöni
a pilisi lakók szelektív hulla-

dékgyűjtésben nyújtott együttműködését. 2009 első negyedévében
továbbra is biztosítják Pilisen a házhoz menő műanyaggyűjtést a
következők szerint:
Minden hónap második csütörtökjén a 4-es úttól délre -
Nyáregyháza felé eső területről (e lap megjelenését követően:
március 21-én), minden hónap második péntekjén a 4-es úttól
északra - Káva felé eső területről (megjelenést követően: március
13-án) szállítják el a műanyag hulladékokat.
Kérik, hogy a zsákokat a szállítási napokon 7.30-ig helyezzék ki,
melyek helyett munkatársaik újakat helyeznek el a postaládában.
A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett
zsákokat nem áll módjukban elszállítani. A sárga zsák kizárólag a
műanyag hulladékok gyűjtésére szolgál. Egyéb hulladék nem
helyezhető el benne, mert azt a gyűjtőjárat munkatársai nem
szállítják el! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a
Gerje Forrás Kht.-nál és a Polgármesteri Hivatalban korlátozott
mennyiségben többlet zsák igényelhető
Házhoz menő gyűjtéssel kapcsolatos kérdésekre szívesen
válaszolnak a 06-30/690-0459-es telefonszámon.

.

Lendér Csilla

Puskavégen
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cigány zászló

Tisztelt Olvasók!

társadalmi munkában végezzük a
CKÖ vezetését

köszönetet kell
mondanunk Szabó Márton Polgármester úrnak is, hogy támogatja
munkáinkat.

Miniszterelnök Ur

felesége hívott fel telefonon, hogy nagyon sajnálja, de nem
tudnak fizetést biztosítani nekünk

A Munkaügyi
Központ Monori kirendeltségén annyian
vannak február 2-a óta, hogy a sornak a vége
kint van az utcán

Hiszen mi is azon a véleményen vagyunk, hogy a felmerülő
problémákat nem segélyekből kell megoldani. Aki munkaképes, az
tudjon munkát vállalni, és aki munkát vállal az kapjon fizetést a
munkájáért.

Sokan Önök közül, akik figyelemmel kísérik
városunkban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
munkáját, azt gondolhatják, hogy mi is, mint a
képviselők általában tiszteletdíjat kapunk. Sok embertől
hallottam már: neked most biztos jól megy, hiszen elnök
vagy, mennyi pénzt vehetsz fel? Őbennük nem is merül
fel az, hogy mi

. Pedig ha hiszik, ha nem, ezért a
titulusért semmilyen juttatás nem jár. Én és a

munkatársaim úgy végezzük a munkánkat, hogy a számláinkat nem tudjuk
fizetni. A kisebbségi törvény ugyan lehetővé teszi,
hogy az éves költségvetésünk terhére tiszteletdíjat
állapítsunk meg magunknak, de bárki, aki egy
kicsit is tud számolni, könnyen rájön, hogy ez
lehetetlenség, főleg ha az ember működő
Önkormányzatot akar látni. 2009-ben az éves
költségvetésünk 570.000 Ft. Ebből ugyan senki
nem gazdagodik meg, hiszen ha csak havi nettó
50.000 Ft-tal számolunk is, az is 600.000 Ft lenne
egy évre, és akkor ez még csak egy fő tiszteletdíja,
pedig a kisebbségi önkormányzatoknál öt elektor
van. Ha pedig nincs tiszteletdíj, akkor jó lenne
munkánkért fizetést kapni. Ehhez viszont szükség
van a települési önkormányzat jóindulatára,
hiszen ha ők nem alkalmazzák az embert, akkor csak a társadalmi munka
maradna a számunkra. De kérdem én, kitől lehet ma elvárni, hogy pénz
nélkül dolgozzon. De mindezek mellett különböző felzárkóztatásokat
próbálunk indítani, mindazok számára, akik úgy érzik, hogy szükségük
van különböző szakképesítésekre. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy
felvettük 2007-ben a kapcsolatot a Szegényeket és Rászorultakat Segítő
Alapítvánnyal, amely kapcsolatban áll az Oktatási Minisztériummal.
Rajtuk keresztül tudjuk a képzéseket megvalósítani. Örömmel tölt el
minket, hogy városunk lakosait ezáltal tudjuk segíteni. És

Többször tárgyaltam vele a fizetés dolgáról, de mivel nincs
munkakör megállapítva a számunkra - korábban roma munkaszervező
menedzserként lehetőség volt alkalmazni az elnököt - így a

foglalkoztatásunkat csak közhasznú munkásként lehetett megoldani, ami
ráadásul kötött számú. A monoki kezdeményezés hatására, azonban
megszűnt a közhasznú munka, így én ugyanúgy
munkanélküli lettem, hiába vagyok a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Írásban
megkerestem a at, hogy a
Kisebbségi Önkormányzatok vezetőinek vala-
milyen úton-módon biztosítsanak fizetést. Válasz-
képpen a

, mert ehhez törvényt kellene
módosítaniuk. Amit persze nem fognak megtenni, mivel pénzügyi válság

van, ezért nem is terjesztik elő. A monoki ügyet
a parlament elé tudták terjeszteni, ami által a
visszájára fordították az egész országot.
Mondva azt, hogy azok az emberek dolgoz-
zanak, akik idáig szociális segélyből éltek.
Kérdem én, miért nem lehetett azt felül-
vizsgálnia minden Önkormányzatnak, hogy ki
jogosult szociális segélyre és ki nem. Mert most
olyan emberek kerültek ki a munka folya-
matából, akik idáig dolgoztak.

. Köztük voltam én is.
Siralmas dolognak tartom, hogy ilyet kell

megélnünk. Nekem négy gyerekem van, ráadásul elnök is vagyok. Nekem
senki nem mondja azt, hogy itt van egy darab kenyér, mert azt gondolják,
hogy nekem úgyis van. Én cigány létemre, bárki is forduljon hozzám, nem
utasítom el a segítségkérőket, akár a kisebbséghez, akár a többséghez
tartozik. Hál Istennek sok jelentkező van nálunk aki tovább szeretne
tanulni, vagy valamilyen szakképesítésben részt szeretne venni, közülük
80 %-a nem cigány. Ennek mi nagyon örülünk, mert végre valahára
belátják az itt élő emberek, hogy közös összefogással több mindent el
tudunk érni.

LOVÁRI cigány nyelvtanfolyam!
A tanfolyam államilag elfogadott, középfokú
C típusú nyelvvizsgára készíti fel hallgatóit.
A 120 órás tanfolyam ára 1000,- forint/óra.

A tanfolyam helyszíne Pilis.
Nyelvtanár: Choli Daróczi József

Jelentkezni Pilis Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodájában lehet, vagy

telefonon: 06-20/665-2692.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

,
„ ”

Rafael Oszkár, elnök

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet
irányítási rendszerének változásáról. .

a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának
csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében

. A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer
működésének előnyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén működő Mentőállomás teljes vagy részleges integrációban
együttműködik a központi ügyeleti központtal, folyamatos hozzáférhetőséget biztosít, a kórképet
súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást, közvetlen kapcsolat biztosított a szolgáltatón belüli és
szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (tetra-rádiórendszer).
2. Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás
kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton
keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg
ellátó intézménybe.
3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a
riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi,
rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez
legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége, az irányítás ebben is a
segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia
felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő (felnőtt és
gyermekek számára) igénybe vehető az alábbi címen:

1. : fel kell ismernie az életveszélyes állapotot, döntését meghozva értesítenie kell az egységes
számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia, elsősegélyt kell
nyújtania, illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.
2. : a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja,
tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról, helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a
helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet.
3. : KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA, ORVOSI ÜGYELETI KOCSI -
szakorvos/szükséges életmentő eszközzel, KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentőszakápoló, ESET-
KOCSI - mentőorvos/mentőtiszt, ROHAMKOCSI - speciális sürgősségi szakorvossal(oxyologus).

2009. február 1-től az Emergency Service Kft és az Országos
Mentőszolgálat

ügyeleti irányításra
együttműködési szerződést kötött

Ügyeleti hívószám : 06-29-496-011 Mentőszolgálat/mentési hívószám:104.

ügyeleti AMBULANCIA
2721.Pilis,Rákóczi út 40.

Asürgősségi ellátás láncszemei/teendői :
Beteg

Mentésirányító

Sürgősségi egységek

1. TELEFONÁLJON!

2. MONDJA EL!

3. VÁLASZOLJON!

4. NYÚJTSON ELSŐSEGÉLYT!

5.

06-29/496-011, vagy 104

Mit lát, mi a panasza.

Az irányító minden kérdésére.

A mentésirányító utasításainak
megfelelően.

A mentésirányító riasztja a megfelelő
sürgősségi egységet, tanácsot ad,

Az Ön teendői tehát:Az Ön teendői tehát:A sürgősségi hívószám : 06-29/496-01106-29/496-011

Simó Gáborné

Szityu Romanesz! Tanulj cigányul!–

…a 13. havi bérnek semmi köze
nincsen a hónapok számához, a
Gergely naptárhoz azonban igen?
Hazánkban a XX. század elején heti
fizetést kaptak a dolgozók. Mivel ez
sok adminisztrációval járt a költségek
csökkentése végett nagyszüleink
átálltak a havi bérfizetés rendszerére.
Osztásban igen jók voltak, s
kiszámolták, hogy 52/4=13. Majd
társadalmi megegyezés született, hogy
12 hónapon keresztül havi fizetést
kapnak, s az elveszett négy hétben
megtermelt fizetést 1 hónap
kifizetéseként kapják meg.

Tudja-e, hogy...Tudja-e, hogy...
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2009. február 6-án,
pénteken, 18 órakor
tartotta a Pilisi
KlímaBarát-Kör az
1. éves évfordulóját
egykori alakuló-
ülésének helyszí-
nén, a pilisi Rákóczi
úti óvodában.

1 éves a líma arát- örK B K

Tisztelt Olvasóim!

Mi az öröklés?

Hát, először is nézzük meg, miért is fontos
végrendelkezni?

Milyen végrendelkezési formák vannak?
Végrendelet:

Öröklési szerződés

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

Végrendelkezési formák: a)

b)
c)

Alakszerűségi követelmények
a)

b)

c) d)
e)

f)

Tartalmi elemei: a)
b) c)

d) e)
f)
Végrendelet tárolása:

Amennyiben további kérdései merültek
fel, kérem, keressen meg az alábbi
elérhetőségeken: 06-70/666-1752,
06-30/201-4925, 06-30/827-6562.

Elhatározásra jutottam, hogy 2009-ben
cikksorozatot indítok a leggyakrabban hasz-
nált jogügyletekről, ilyen pl.: végrendelet,
adás-vétel, válás, együttélés, albérlet stb. Azt
mindannyian tudjuk, hogy a jog nem tudása
nem mentesít a jogkövetkezmények alól! Ezt a
sorozatot azért indítom, hogy egy adott
témával kapcsolatban hasznos informáci-
ókhoz juttassam Önöket. Minden magyar
állampolgárnak szüksége van a jogszabályok
alapszintű ismeretére, ezért döntöttem úgy,
hogy köznyelven, érthető módon feltárom a
leggyakoribb élethelyzeteket érintő témákat a
sorozatomban.

Az ember halálával a
hagyatéka (az örökösökre átszálló teljes
vagyon) beleértve a vagyontárgyakat, vagyon
jellegű jogokat és kötelezettségeket egyetem-
legesen, tehát, mint egész száll át az örökösre.
Örökölni ennél fogva tartozást is lehet.
Örökölni kétféleképpen lehet: a) törvény
alapján b)végintézkedés (pl. végrendelet)
alapján.

Halála esetén végrendelet
nélkül Önnek nincs a hátrahagyott vagyona
felett kontrollja. Ha nincs végrendelet, akkor
halála esetén nem tud beleszólni abba, hogy ki,
mit örököljön, viszont, ha készül végrendelet,
akkor befolyásolhatja a vagyonfelosztását az
örökösei között. Gyámot nevezhet meg
kiskorú gyermekei számára, de akár a temetés
módjáról is rendelkezhet. Fontos megje-
gyezni, hogy számos polgár él olyan
élethelyzetben, amelyben (az örökhagyó
halála esetén) nagy meglepetés érheti őket az
öröklési vagyon felosztásakor. A felosztás
kimenetelére nem számítanak. Megeshet,
hogy nem azok kapják meg (nem olyan
mértékben), akik arra számítanak. Olyan
személyek lesznek váratlanul jogosultak,
akikkel az örökhagyó nem volt napi
kapcsolatban, akikre biztosan nem hagyott
volna semmit. Sajnos a törvényi szabályozás-
ról kevesen tudnak, és meg is lepődnek, hogy
miért nem alakul úgy, ahogyan ők gondolták.A
végrendeletírás számos országban szinte
minden felnőtt számára természetes. A
végintézkedésen alapuló öröklés elsőbbséget
élvez a törvényes öröklés rendjével szemben.
Vagyis, ha Ön végrendeletet ír, az lesz az
elsődleges, és nem a törvényes öröklési rend.
Ezzel akár azt is elérheti, hogy minden fordítva

történjen, mint a törvényes öröklésnél. Pl. A
törvényes öröklés esetén a gyermeke örökölne,
de a végrendeletben akár ki is zárhatja az
öröklésből, és akkor ez fog érvényesülni
(kivéve a köteles részt, de bizonyos feltételek
esetén az is elvehető

A legismertebb, amelyben az
örökhagyó a vagyonáról, vagy annak egy
részéről halála esetére rendelkezik. Az
örökhagyó végrendeletét egyoldalúan, tehát
saját elhatározásából teszi.

: szemben a végren-
delettel, olyan kétoldalú jogügylet, amelyben
az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy
életjáradék fejében örökösévé teszi, feltéve, ha
az utóbbi túléli őt.

esetében azzal a feltétellel történik, hogy a
megajándékozott az ajándékozót túléli (a
megajándékozottnak nem kell a hagyatéki
terhekben részt venni).

magán-
végrendelet (magánokiratban) örökhagyó
kézírása által, más által vagy gépi írással + 2
tanú, közvégrendelet (közokiratban)
közjegyző vagy bíróság előtt, szóbeli
végrendelet.

a magán-
végrendelet esetén: örökhagyó által ismert
nyelven (pl. magyar), saját írással vagy
géppel vagy más által, de ebben az esetben két
tanú szükséges, végrendeleti jelleg, kel-
tezés helye, ideje (konkrét nap), alá kell írnia
az örökhagyónak (családi és utónév), tanúk
aláírása - minőségük feltüntetésével (felnőtt,
cselekvőképes, írástudó stb.)

örökös nevezés (helyettes
örökös nevezés), növedékjog, kizárás,

hagyományrendelés, meghagyás,
gyám nevezés.

érintettek számára
ismert, biztonságos helyen érdemes tárolni,
ahol nem férhetnek hozzá, csak az ön halála
után. Például erre szakosodott irodánál már
havi 300 Ft-ért el lehet helyezni végrendeletét
a végrendelet tárban.

).

A halászlé már nem, a pezsgő még nem fűt belülről.
Hideg van, de a Nap ragyogóan süt, majdnem melegen.
Az ember egy meleg takaróba képzeli magát, forró
itallal, vagy eltakarítja az ajándékok csomagolását
(szelektív!). Kivéve 32 elszánt bejgli-égetőt .
Személy szerint a bejglit tábortűzben égettem volna, de
mivel elfogyott, inkább az elraktározott kalória
formájában kellett tennem. Fiatalos és nálam fittebb
társaimat elnézve, köztük Szabó Márton polgármestert,
Jászberényi Tamást (Albertirsa második embere),
sejtettem, hogy este nagyon fáradt leszek. A fő
célkitűzés, a vadmadarak etetőinek feltöltése még
messze volt, és társaim hátának távolodásával egyre
távolibbnak látszott. Az oxigéntől kitisztult a fejünk,
volt idő az elmúlt évet átgondolni, az elkövetkezőt
megtervezni. Átgondolni, hogy jó volna a világot
megmenteni, de legalább kimosni az ünneplő ruhákat.
Jó volna, ha átadhatnánk mindenünk a gyerme-
keinknek, és jó volna, ha az emberek jobban szeretnék
egymást, mint a pénzt. És a céljainkat elérni is jó volna.
A KlímaBarát Iskolát, a kerti komposztálással
foglalkozó szülőket segíteni abban, hogy menjen a
szekér. És jó volna, nagyon jó volna, ha az emberek
meglátnák a szépet. Eddig jutottam gondolataimban,
mikor beértek a hátul jövők. Stramm kutyájuk majd
megfagyott, de tűrte hősiesen, jót tett volna neki az
orvosság . Kedves emberek, jó beszélgetések

tarkították az utat, és gyönyörű, hol havas, hol nem
havas tájak, míg célba értünk. Ahány év, annyi
madáretető. Mindig egy újat építenek az irsai
gyerekekkel a kör tagjai. Feltöltöttük rendesen, hadd
legyen eleségük, mert ha oda szoknak, és nem kapnak
rendszeresen, akkor éhen is halhatnak a kis madarak. A
hangos csicsergésből ítélve már vártak ránk, de azt is
várták, hogy elmenjünk, hogy elkezdhessék a lakomát.
Vidáman teltek a kilométerek, már nem is éreztem,
hogy a lábam helyén jégcsap lóg, már nem is
keseregtem, hogy itt is fáj, meg ott is fáj. Még vagányan
a Sas-hegyet is megmásztam volna, ha nem látom meg
a lábánál, hogy milyen magas. Inkább rövid úton a
pincesorra sétáltunk, és bemelegítettük Csikós János
pincéjét. Volt ott minden, mi a fáradt turistát jókedvre
deríti, friss pogácsa (köszönet Bathó Gézának), jó bor,
ízes tepertő. De a gyerekek már vártak, a fittebb
csapatnak átadtuk a helyünket. Este, ha az ember jó
élmény után lehunyja a szemét, látja maga előtt, amit
átélt, színekkel, hangokkal, madárdalokkal. Amikor a
gyerekeknek már háromszor elmeséltük, hogy merre
jártunk, mit csináltunk, és négyszer megígértük, hogy
igen, jövőre őket is elvisszük, meg a barátaikat, meg
azok szüleit is elhívjuk, már alig bírtam állni. De azt
gondoltam, hogy ehhez a fáradtsághoz szívesen
hozzászoknék és mást is hozzászoktatnék.

„ ”

„ ”

Bejgli égető túra
2008. december 28.

Schäfferné Varga Márta

Dr. Barna Ildikó, jogász, mediátor

Jogász-mediátor
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1242 február haváig tartották a tatárok megszállva a megye területét. A pilisi
templomot újjáépítik a tatárjárás után (ezért van kétféle méretű tégla, lásd: az
1967-es feltáró ásatást). 1273 május: pilisi származású Szillasi Miklós
választott esztergomi érsek és királyi kancellár (W. IX 17.18. Fejér VII. V.
383). Pest megye Szent Istvántól alapított első megyénk sorában foglal helyet.
A megye középpontja és a legrégibb lakott helye Pest volt. Öt mezőváros alakult
a megye területén. Ezek: Cegléd, Kecskemét, Kishatvan, Kőrös és Szecső. Pest
megye helyiségei közt leírva Pilist 1300 után gyakran említik. Pl.: Inárchi
Barnabás fia, Miklós (1302) leányát, Klárát Pilisi László veszi el. Inárchi
Farkas János felesége: Pilisi Jolán.
A királynak minden birtok felett főhatalma volt. A nagybirtokok megoszlottak a
király és a főúri családok között. A XIII. századba nyúlik vissza, és a megye
törzsökös köznemességéhez számítjuk a Pilisi családot (1326), akik magukról
nevezik el a falujukat, és közös őstől vezetik le származásukat.
Róbert Károly (1308-1342) király uralkodása idejében keletkezett oklevélben
1326-os dátummal az alábbiak olvashatók: Amit Nagy Lajos (1342-1382)
király által 1351-ben kiadott parancslevelében az 1326-os megállapodás
végrehajtását rendeli el. Az oklevél a következőt tartalmazza: a budai kpt. előtt
Pylis-i Pous fia, Pethew (de Comitatu Pestiensi) a maga és testvére Chyllei
Miklós nevében, minthogy Töreki (Twerc) Pál fia, János, Miklós és Gergely
nővérének gyermekei örökölt Pilis birtokának egy részét a Szentlélekről nevezett
templommal leánynegyed címén neki átengedi.
A Szentlélekről elnevezett templom alapjainak rekonstruálása, valamint a Váci
Egyházmegye iratai alapján készült a templom rajza. A templom a tatárdúlás
előtti formában van.

Pilis múltjáról

Reis József, ny.isk.ig.

Új évet kezdtünk, vajon mit hoz?
A BARÁTSÁG Klub is megtartotta
az Óévbúcsúztatót . 105 főt fogadtunk
vendégül a FÉLIX-féle Falatozóban.
Marci, mint mindig, finom vacsorát
tálalt fel, igen kultúráltan. Meglepe-
tés vendégünk Madarász Katalin volt
(nótaénekes), emelte a hangulatot,
köszönjük neki. Nagy öröm látni,
hogy kis Városunk apró léptekkel
szépül, rajtunk is múlik, vigyázzunk
rá, becsüljük meg. A Vatyai úti
játszóteret igen szeretik kis unokáink,
gyermekzsivajtól hangos, mi nagy-
mamák, dédik örülünk neki, mert az
unokákat nekünk csak szeretni kell,
a szülők nevelik őket.
Mi, idős emberek több évtizedes
munka után éljük a megérdemelt
pihenésünket, de azért ha tudjuk,
hasznosítjuk magunkat. A Hírnök ol-
vasóinak kívánok sikerekben gazdag,
boldog új évet.

„ ”

„ ”

Tisztelettel: Bretka Pálné
Ui.: Timi! Kívánom, legyen sok örömöd a
kis unokádban!

Kányádi Sándor:
Ballag már az esztendő
Vissza-vissza nézve.
Nyomában az öccse fő
Vígan fütyürészve.
Beéri az öreget,
S válláról a terhet leveszi,
Pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul,
S mikor éjfél eljő
Férfiasan kezet fog,
Múlttal a jövendő

,

,

,

.

Kedves Erzsike!
Nem feledve a Vele-
tek töltött szép éve-
ket, köszönöm a szív-
ből jövő jó kíván-
ságaidat, és kívánok
Neked, Családodnak
és a Klubtagoknak jó
egészséget, harmó-
niát és még sok örö-
möt az életben.

Tisztelt Szerkesztőség!

Gajdosné Nagy Tímea

„
Egy olyan ember, aki az ifjú elméket műveli.

. Megkapja a palántákat, cserjéket, s
utána évekig öntözi, ápolja, gondozza, metszi az ágakat, mint a
pedagógus a gyerekek gondolatait. Igyekszik távol tartani a
kártevőket, és ha szükséges, sebeket is kötöz. Mindezt úgy teszi,
hogy sokszor előre látja, drága, féltve őrzött fácskái milyen
gyümölcsöket teremnek majd a fáradságos munka jutalmaként.
A beérett tudásról a későbbiekben az egyetem vagy főiskola
sikeres elvégzése is bizonyítékul szolgál. A mai társadalom
valahogy elsiklik a pedagógusok erényei felett.

. (Gondoljunk csak a „tanár-verésekre”…)
A társadalom valamiképpen úgy tekint a pedagógusokra, mint
különbségek nélküli, teljesen egyöntetű munkaerőre, mert nem
ismerik a valódi munkájukat. Nincsenek igazán tisztában azzal,
mennyi - korábban nem létező - feladat, kötelesség nehezedik a
vállukra. Hiszen munkájuk az elmúlt 10-20 év során tetemesen
megnőtt. Sok mindennek a megtanítása, ami azelőtt
elsajátítható volt a családban és a helyi közösségekben, ma
magától értetődő módon az iskolákra hárul.”

Apedagógus nem egyszerűen egy tanár, vagy tanító. Sokkal
több annál.
Olyan, mint egy kertész

Megbecsülés,
virág és a nekik kijáró tisztelet helyett egészen más
„jutalmat” kapnak

Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke

A 2008-as év rendkívül megterhelő volt bűnügyi, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági szempontból is, tekintettel arra, hogy az állam és a
különböző szervek által a rendőrségre - és ezen belül a Pilisi Rendőrörsre - osztott
feladatok megsokszorozódtak, ezek mellett a tömeges nyugdíjazás és a fluktuáció a
rendőrörsöt sem kerülte le. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a pilisi
bűncselekmények vonatkozásában az örsön a felderítést - a rendszeresített
státuszok alapján - két fő nyomozó végzi. Pilis városában 440 db bűncselekmény
vált ismertté a tavalyi évben. A legnagyobb számot a vagyon elleni
bűncselekmények tették ki, számszerűen: 304 db (lopás, csalás, sikkasztás,
kifosztás, rablás, jármű önkényes elvétele). Ezek közül a betöréses lopások száma
94 db volt (2007-ben 70 db). Sajnos a tavalyi évben elért betöréses lopás
csökkenést nem sikerült megtartani, köszönhetően annak, hogy az év utolsó két
hónapjában egy betöréses lopássorozat ütötte fel a fejét Pilisen, melynek
köszönhetően közel 28 rendbeli betöréses lopás történt a két hónap alatt. E
bűncselekmények felderítése roppant aprólékos és körültekintést igénylő feladat.
Ahatóság a hatályos jogszabályi normák alapján végzi a munkáját, ezért valakinek
a büntetőeljárásba történő gyanúsítottként bevonásához konkrét bizonyítékokra
van szükség. Csupán szóbeszédre és hiányos adatokra gyanúsítást alapozni nem
lehet. Ezúton is kérem a Tisztelt Lakosok segítségét abban, hogy az egyes
bűncselekmények felderítéséhez nyújtsanak segítséget, hiszen ez valamennyiünk
közös érdeke. Kérem, Önöket, hogy bármilyen információ is jut birtokukba, osszák
meg a rendőrökkel, mert lehet, hogy ez segíti őket közelebb jutni az elkövetőkhöz.
A Pilisi Rendőrörs és a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály nyomozói
kitartó munkájának - több mint három hónap - köszönhetően az év végi és a 2009-
es évbe is átnyúló betöréses lopássorozatot elkövető személyek felderítése
megtörtént. A beszerzett információk alapján 2009. januárjában összehangolt és
nagyszabású - PMRFK és Készenléti Rendőrségi erőkkel - bűnügyi akció
keretében az elkövetők elfogásra, majd őrizetbe vételre kerültek. A beszerzett
adatok alapján a Monori Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezett két

személyt, akik a fenti bűncselekmények elkövetésével gyanú-
síthatók.Aharmadik társukra elfogató parancs került kiadásra.
2009. január 11-én a hajnali órákban ismeretlen tettesek
ajtókifeszítés módszerével behatoltak a Pilis, Nagy Lajos u. 1. sz.
alatt lévő élelmiszerboltba, és onnan kávét, cigarettát, kávéfőző
gépet és egyéb élvezeti cikkeket tulajdonítottak el. A nyomozás
során beszerzett adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személyek K. Krisztián, H. János és
M. Dezső jászberényi lakosok, akiket őrizetbe vételük után - a Pilisi
Rendőrőrs előterjesztési javaslatára - a Monor Városi Bíróság
előzetes letartóztatásba helyezett.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén
kérem Önöket, hogy hívják munkaidőben - tekintettel arra, hogy
éjszakai ügyelet nincs a helyi Rendőrörsön - a Pilisi Rendőrörsöt a

-as, vagy a Monori Rendőrkapitányságot a
-os, -es, illetve a -es telefon-

számon.

06-29/498-128
06-29/410-726 06-29/410-367 107

Kiss Gábor r. őrnagy, örsparancsnok

Rendőrségi hírek

Kedves Timi!
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2009. február 3-án, kedden kora este több órát töltöttem el a Gubányi Károly Általános Iskola telepi
tornatermében, az USE Pilisi Kempo Klub edzésén, ahol egy csapat lelkes, küzdeni tanulni akaró, illetve
tudó fiatallal és Mesterükkel találkozhattam. , szerényen visszahúzódva
mikrofonomtól maga elé engedte tanítványait, hadd mondják el ők, mit kapnak ettől a sporttól, hogyan
élnek Pilis Város Önkormányzata által is támogatott, testet-lelket fejlesztő edzési lehetősséggel.
A 9 éves, harmadik osztályos, kiváló tanulmányi eredményű büszkén mesélte, hogy
nemrég kapta meg Budapesten az Ázsia Centerben a sportág elmúlt évében legjobban fejlődő fiú díját. A
lányok közül kapta ugyanezt az elismerést, ami megerősítette őt abban, hogy tovább
folytassa az edzéseket.Adíj meglepetés volt számára, így még nagyobb volt öröme az átvételekor.

nagyon készül a csapattal a tavasszal megrendezésre kerülő újpalotai megmérettetésre és a Bicske
Kupára, de nem csak az eredményekért küzd, hanem nyugalmáért is, amikor olyan technikákat, fogásokat
tanul, amelyekkel az utcán is megvédheti magát és társait. A narancssárga öves, 15 éves is
nagyon várja a megmérettetést.Az edzés alatt komoly munkát végzett, arcán erős koncentrálás volt látható,
ugyanakkor könnyedség és lelkesedés lengte körbe minden pillanatát, amit a teremben töltött. Mesterét
szigorú és igazságos edzőnek, EMBER-nek tartja. A 13 éves zöldövesként sokat segít a
Mesternek, amikor annak egyéb elfoglaltsága miatt játszik és gyakorlatokat végeztet a kisebbekkel, köztük
a narancssárga öves testvérével is. Kérésemre szinte levegővétel nélkül sorolta az övfokozatokat: fehér
egy, kettő, három csíkig, utána citromsárga, narancssárga és zöld, majd kék, lila, barna - abban is van három
csík -, aztán meg a fekete . A lányok a közelmúltban lezajlott Európa Kupán a bírók jobb kezeként írták a
pontszámokat, szólították a versenyzőket, szívták magukban a versenyhangulatot, és sokszor jobban
izgultak, mint az indulók. A 20 éves, barnaöves szerencsés helyzetben van: nyáregyházán
szerzett övfokozatát megtartva most már itthon, Pilisen edzhet, a dojo-ban . Megyei és országos szintű
versenyek második, harmadik helyezettjeként jó példa arra, hogy 10. osztályosként kezdve is lehet szép
eredményeket elérni ebben a sportban. A Magyar Kempo Szövetség támogatásával jelenleg oktatói
tanfolyamra jár, ahol az edzéselmélet és gimnasztika mellett pszichológiai képzést is kap. Edzőjét, Magyar
Zoltánt abszolút MESTER-nek tartja, nem azért, mert külön, személy szerint is támogatja őt
tanulmányaiban, hanem azért, mert látja, hogyan kutatja, karolja fel a nehezen kezelhető fiatalokat,
bevonva őket e csodálatos művészetbe, megismertetve velük a sikerélményt, megváltoztatva ezzel életüket
- és mindezt teszi ingyen, hivatástudatból, szeretetből. A többi fiatal is hasonlóan fogalmazta meg a
Mesterrel való viszonyát: nem csak tisztelik, hanem nagyon szeretik és elismerik őt, aki nem csak
szakmailag és anyagilag támogatja sportpályafutásukat, hanem lelkileg és mentálisan is sokat ad magából
mindenkinek, és ami nagyon fontos: egyformán. Közben olyan játékos formában motiválja őket a kemény
munkára, hogy szinte észre sem veszik.

, szülő örömmel tapasztalta, hogy fia, amióta edzésre jár (még betegen sem akar
kihagyni egyet sem!), egyre jobban kezeli indulatait, megtanulta fegyelmezni magát, és tisztelni másokat.
Amióta megígérte a Mikulásnak, hogy nem fog verekedni, valóban javult közösségi magatartása, társaihoz
való viszonya, a Mesternek megadja a tekintélyt, betartja a közösen hozott megállapodásaikat. Mivel a
versenyzés költségeit sok család nem tudja vállalni, Ferenc sokszor felajánlja a gyerekek szállítását, közben
a szülők is megismerik, elfogadják, nevelik egymást - így lesz a fizikai sportból szellemi. Nagy dolog ez a
mai közönyös, anyagias világban.

, szülő örömmel tapasztalta a nyári edzőtáborban (ahol végig részt vett), hogy
milyen hősök a gyerekek: futottak, edzettek mindenhol, esőben, vízben, szárazon, segítettek egymásnak, és
eszükbe sem jutott a bermuda-háromszög : Internet, tévé, videójáték, és az edzés mellett a helyes
étrenddel is ismerkedhettek. Napról napra látja gyermekén a növekvő önbizalmat, aminek következtében
az osztálytársak piszkálódása is elmaradozik. Közben a szülői közösség is formálódik: ünnepek alatt
megvendégelték egymást, időt, szeretetet adva ebben a rohanó világban.
Mindkét szülő kiemelte a Mester építő, fejlesztő, mintát adó személyiségét, aki olyan hatással van
gyermekeikre, így rájuk is, ami pénzért nem kapható, meg nem vásárolható, mégis nélkülözhetetlen, mint a
levegő vagy a víz. A gyerekek színvonalas tanításának érdekében folyamatosan képzi saját magát: nemrég
volt háromnapos lengyelországi edzőtáborban.

A Mester, Magyar Zoltán

Ábrahám László

Kurucz Nikolett
Kurucz

Brigitta

Erdős Melinda

Antal Cintia

Tímár Géza

Makszin Ferenc Szilárd

Csikósné Pálinkás Csilla

Jó lenne, ha minél több olyan ember lenne a világon,
akik önmaguk fölé emelkedve - ugyanakkor maguk mellé emelve embertársaikat, letéve az
anyagiasságot - képesek lennének meglátni és megláttatni az élet szépségét és lényegét.
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Életkép az edzőteremből
Alexa Christián

Magyar Zoltánnal
táncoktató egy terem-

ben oktat . A két
szakember azonnal megtalálta a közös
pontot: kölcsönös segítség és tisztelet
egymás és munkájuk iránt. A szimpátia
gyakorlati téren is megmutatkozik:
Krisztián a mozgáskordináció fejlesz-
tésével próbálja növelni a karate
alaptechnikájának színvonalát, míg
Zoltán önvédelmi lépéseket ad át a
táncolni tanulóknak, akik szórólapokról
tudhatták meg az új lehetőséget: ezentúl
Pilisen is lehet modern táncot (hip-hop,
latin-amerikai tánc, salsa stb.) tanulni
kedden és csütörtökön, 6 éves kortól -
felső határ nincs. Látogatásom napján 14-
en tették meg az első tánclépéseket
Krisztián vezetésével, aki a másik
oktatóval, Varga Zsolttal együtt remélik,
hogy élnek a pilisek e lehetőséggel: nem
kell Budapestre utazniuk színvonalas
szabadidős programért, tanulásért,
hanem helybe jön az, felkínálva a
tehetségek felfedezését, új kapcsolatok
építését és fellépési lehetőséget is. A
tánciskola jelenleg 120 főből áll (Vecsés,
Lőrinc, Telki), és ha Pilisen is legalább
húsz fő kedvet kap ehhez a ritmusos,
hangulatos, szívet-lelket átjáró, minden
porcikát megmozgató szabadidőprog-
ramhoz, ők örömmel jönnek Pilisre
hetente kétszer ezt biztosítani. Christián
zongorázik, dobol, zenét ír, és a vezetése
alatt álló tánciskola profi csapattal is
rendelkezik, amely csatlakozott a
RapSzínHázhoz. Nyáron tánctáborban,
Vecsésen pedig három órás tánckoncer-
ten ismerkedhetnek meg a táncok
kedvelői egymással, előkészülveesetleges
előadói pályafutásukra is. Christiánék
számos társcéggel dolgoznak együtt, így
biztosítva van minden: rendezvény-
szervezés, báli ruhakölcsönzés, nyomda,
varroda, hangosításstb.

Infovonal: 30/691-0102.
Internet: www.newdanceworld.com.

Gyere, táncolj!(Képek a hátsó borítón)

Gajdosné Nagy Tímea

Csapatunk a 6. helyen végzett az őszi szezon végén, az idény közepén egy kisebb hullámvölgybe került csapatunk, mert
a 6. forduló után a következő pontszerző meccsünk csak a 10. fordulóban volt. Az idény végére megint összeszedtük
magunkat és a befejezés szép lett. Szokásos szilveszteri bálunkat megtartottunk, amit nagy sikerrel lezajlott. A tavaszi
szezonra a játékoskeret nem változik nagy mértékben: az egyik fontos távozó Szluka János lehet, aki feltehetőleg
Monoron folytatja a pályafutását, valamint öccse Szluka Gábor, ő a Monorierdőt választotta. Az érkezési oldalon egy
játékossal tárgyal a vezetőség. A tavaszi idény során egy új kezdeményezést szeretnénk bevezetni: a

t, amivel a csapatot lehet támogatni, valamint belépőként funkcionál a hazai meccseken. Külön
öröm számunkra, hogy Szabó Márton Polgármester Úr is jelezte szándékát aTámogatói Kártya kiváltására. A kártyáról
érdeklődni lehet telefonszámon. Kérjük, idén is támogassa adója 1 %-ával a Pilisi
Labdarugó Klubot. Számlaszámunk 18701530-1-13. Dudás Tibor, Kondor Tamás (kapusok), Cseh
Norbert, Földvárszki Tamás, Gál Szilárd, Juhász Károly, Kerepeszki Zoltán csk., Koltai Tamás, Kovács Gábor, Krizsán
László, Kurucz Gergő, Malik Gábor, Mezei Róbert, Perjési István, Petyán Gábor, Poncok Csaba, Simó Tamás, Singljár
Krisztián, Zila Zoltán. Edző: Varró Zoltán.

. Kovács Károly edző vezetésével az ifi csapat a negyedik
helyen áll. A csapat érdekessége, hogy az átlagéletkort tekintve a legfiatalabb a megyében - a teljes tavalyi
serdülőcsapat került fel az ifihez. A serdülők az őszi idény végén az első helyen állnak ami még edzőjüket is meglepte.
A csapatról bővebb információt a www.pilisilk.atw.hu weblapon olvashatnak. az idei
szezonban nyújtott segítséget:

Szurkolói
Támogatói Kártyá

Turcsán Gábornál a  06/205567640
A tavaszi keret:

Külön köszönjük szép számú szurkolóinknak, akik idegenbe is elkísérik,
és hazai hangulatot nyújtanak  Kitűnő a pilisi utánpótlás:

Köszönjük támogatóinknak
Pilis Város Önkormányzata, Unyi Tüzép, Platán Festékáruház, Varju Fotó (pf)

Internetes szavazás
eredménye:

1. Malik Gábor
2. Szluka János
3. Gál Szilárd

4. Kerepeszki Zoltán
5. Cseh Norbert

A Pilisi Labdarúgó
Klub legjobb

játékosai:

Malík Gábor
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Mi enne, ha mindenki rászánna az életéből hetente egy órát arra, hogy segítsen valakinek?

Tudom az idő pénz

Szerintem sokat számítana.

És hogy kinek?

Szóval, mi lenne, ha hetente egy órát arra szánnánk, hogy segítsünk valakinek?

Ingyen, minden fizetség nélkül! Mi lenne, ha ez a heti egy órányi segítség éppen azokhoz jutna el, akik
erre rászorulnak? Mert idősek és egyedül maradtak, vagy mert betegségek korlátozzák őket. Talán
csak átmenetileg vannak bajban, talán esélyük sincs arra, hogy kimásszanak belőle.

, és a pénz ma különösen is diktál, meghatározza egész életünket. De mégis! Mi
lenne, ha… Egy óra egyrészt nagyon kevés idő. Még egy focimeccs is hosszabb. Valószínűleg
mindannyian eltöltünk valahol egy órát feleslegesen a hetünkből. TV vagy számítógép előtt ülve egy
óra olyan gyorsan tűnik el, hogy észre sem vesszük. Mi lenne, ha egy ilyen órát segítségre fordítanánk?

Annak, akin segítenénk, biztosan sokat. Mert másrészről egy óra
rengeteg idő, ha például arra fordítjuk, hogy leülünk valakivel beszélgetni, akivel nem nagyon
beszélget már senki. Egy óra rengeteg idő, ha valakinek segítünk ügyek elintézésében, mert ő

mozgáskorlátozott, és neki a házból kijönni, a kapuig eljutni több mint egy óra. Nagyon sok lehetőség
rejlik egy órában! Rengeteg lehetőség arra, hogy segítsünk valakinek. Azt nem mondom, hogy nekünk
ez nem kerül semmibe, mert hiszen éppen egy óránkba kerül. De mégis! Olyan jó elképzelni azt,
ahogyan a segítő és a segítségre szoruló ember találkoznak. Kiegészítik egymást. Az egyik ad, mégis
mindketten többek lesznek.

Nem hiszem, hogy sokáig kellene keresgélni. Elég nyitott szemmel körülnézni. Lehet,
hogy már a családban meg lesz az, akinek segítség kell, akinek elég lenne heti egy órányi
beszélgetés is ahhoz, hogy jobban érezze magát. Lehet, hogy a szomszédságban, az utcában, a
környéken találunk rá arra, aki rászorulna az egy órányi segítségre. Biztosan ott van valahol a
közelünkben.

Egy héten egy órát!

Krámer György evangélikus lelkész

A székely-magyar rovásírás ügye túllépett a Kárpát-
medencén, a nagyvilág szeme elé készül

A székely-magyar rovásírás az
emberiség egyetemes kulturális örökségének része, egy
ősi civilizáció szellemi terméke, melyet a magyarok és
elődeik hoztak létre a történelmi időkben

székely-magyar rovásírás az ősök csodálatos kincse,
bűvös hagyatéka a mindenkori utódok számára, melyet
kellő tisztelettel és alázattal a kor igényeihez alakítva
továbbadni kötelesség.

A könyv kapható a Hagyományőrző Boltban
(Pilis, Rákóczi út 22., 70/942-3128)

. A mára százezres
nagyságrendűvé gyarapodott rovásírók közössége
elhatározta, hogy Európa élő és a való életben használt írásai
közül utolsóként, nemzeti írásunkat is az általános
számítástechnikai alkalmazás feltételét jelentő Unicode
szabvány részévé emeli. E folyamat lépéseként a könyv
szerkesztői a rovásírást gyakorlókat, kutatókat és oktatókat
nemzetközi tanácskozásra hívták össze, ahol a közösség a
Dr. Hosszú Gábor által vezetett szabványosítási munka
támogatása mellett döntött. A könyvben a tanácskozáshoz
vezető útról, a tanácskozás eredményeiről, a rovásírás
érdekességeiről, valamint a benyújtott szabvány-tervezetről
olvashat a nemzeti írásunk iránt érdeklődő. A könyv nem
csupán érdekfeszítő olvasmány, hanem egyben meghívás az
olvasó részére a székely-magyar rovásírás jövőjébe vezető
közös útra.
Részlet a előszóból:

... kétséget
kizáróan, tárgyi emlékekkel bizonyított, hogy a IX. századi
magyarok saját nyelvükön, kiterjedten alkalmazták a
rovásírást, ami több évszázaddal korábbi időtől való
használatra enged következtetni. Európa legtöbb
országához hasonlóan a XI. századtól kezdve a Magyar

Királyságban is a latin nyelv és latin írásjegyek váltak
meghatározóvá a hivatalos államigazgatási és egyházi
írásbeliségben. Ennek ellenére a rovásírás a mai napig
folyamatos használatban maradt a magyar nyelvterület
egyes részein, az egyszerű pásztornéptől és székely
fafaragóktól kezdve a nemességen át a papságig, sőt
koronként titkosírásként is szolgált. A rovásírás azonban
nemcsak túlélte a középkori és újkori történelem viharait,
hanem közben szüntelenül fejlődött, a közelmúlt néhány
évtizedében pedig példa nélküli népszerűséget elérve
alkalmazkodott a jelenkori igényekhez is. Ma már könyvek,
újságok és honlapok jelennek meg székely-magyar
rovásírással, képzőművészeti alkotások, formatervezési
megoldások és köztéri feliratok alkalmazzák, valamint
elhivatott tanítóknak köszönhetően gyermekek tízezrei
tanulják a nemzeti írást. Akönyv szerzői úgy vélik, hogy a

Ez különösen ma időszerű, hiszen a
nemzeti írás gondolat- és képvilága, valamint a magyar
nyelvvel és a magyar műveltség szinte minden területével
való szerves kapcsolata révén az egyik kulcs lehet az annyira
áhított magyar szellemi megújuláshoz.

„

…

most éppen egy 12 hetes embriót látunk az ultrahangos készülék részfényképező kameráján keresztül most
épp a gyermek fejét kezét láthatják, amint épp a szája felé nyúl majd felfedezhetjük a szemet, még az
agykamrát is szemügyre vehetjük a bordák sziluettje a combok, a test folytatása Nos, lássuk mi is történik.
Most a magzat mellkasában a szívét látjuk dobogni, megközelítőleg száznegyven dobbanással percenként. Végül
láthatjuk, miként mozog a méhben a magzat Ez az árnyék, amit
most a képernyő alján láthatunk, a szívóberendezés vége a művi vetélést végző orvos most kitágította a
méhnyakat, bevezeti a szívócsövet, ami most ide-oda mozog a képernyőn. Láthatjuk, ahogy a szívócső a magzat
felé mozog. A kicsi igyekszik elmozdulni előle, méghozzá sokkal erőszakosabb, igyekvő mozgással sokkal
céltudatosabban mozog menekül a magzat szája most nyitva van láthatjuk, ahogy a szívócső előre-hátra
mozog annak eredményeképpen, hogy az orvos a magzat testét igyekszik megtalálni. Még egyszer láthatjuk, hogy
a magzat szélesre tátja a száját, hogy sikoltson egyet. Ez az a amelyet az elpusztítása előtt álló magzat
hallat. A szív szemmel láthatóan erősebben dobog, eléri a kb. kétszáz dobbanást percenként. Mivel a műszerben
negatív nyomás van, a testet a szerkezet szisztematikusan próbálja letépni a fejrészről az alsó nyúlványokat már
elvesztette, és időről-időre látható, ahogy a szívócső feltűnik a képernyőn, mint egy tájfunszerű rezgéssorozat, a
magzatot ide-oda dobálja, ahogy szívócsövet a magzat testébe bevezeti, és az orvos igyekszik a magzatot ily módon
eltávolítani.Afej még kivehető, de a testet már nem látni többé a 12 hetes magzat feje egyszerűen túl nagy ahhoz,
hogy egy darabban kihúzhassák a méhből. Ezért az orvos ezt a szerszámot fogja alkalmazni - amelyet polipfogónak
hívnak - azért, hogy megragadja, és összenyomhassa a fejet, hogy aztán darabokban távolíthassa el a méhből.Amit
most látunk, az nem más, mint szilánkok, sérült részek, szövetdarabok, amelyek arról tanúskodnak, hogy
valamikor egy

„… …
… … …
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…

…
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…
…

…

…”

az ujját szopja... csendesen, saját fészkében

néma sikoly,

védtelen piciny lény élt itt http://www.youtube.com/watch?v=t_3COaK2_V0
Gajdosné Nagy Tímea

…
„ ”

1,2 a magyar nők
szaporodási rátája ,

ezért számos szakember -
ezt a tényt nemzeti
öngyilkosságként értel-
mezve - hívja fel a
figyelmet arra, hogy a
század végére vélhetően
meghal az utolsó magya-
rul beszélő ember?

Tudja-e, hogy...Tudja-e, hogy...

Tudja-e, hogy...Tudja-e, hogy...

Dr. Hosszú Gábor
- Rumi Tamás - Sípos László: Az élő rovás - Nemzeti írásunk a szabványosítás útján

"Aki hallgat, azt
elfelejtik

aki nem foglal állást,
azt szaván fogják

aki nem halad többé,
az hátrál

aki megáll, azt
felülmúlják, megelőzik,

eltapossák
aki megszűnik

gyarapodni,
az máris hanyatlik

s aki félreáll, az lemond
az életről:

a változatlan állapot a
vég kezdete."

;

;

;

;

;

Amiel, Emberi gondolatok:

…mi a megújuló energia?

a nap-, a szél-, a víz-, a geo-
termikus energia és a biomassza

teljesen in-
gyen és bármikor, bárhol a
rendel-kezésünkre áll!

Azok az
energiaforrások, amelyek folyama-
tosan újratermelődnek, éppen ezért
készleteik kimeríthetetlenek. Ilye-
nek:

.
A szélenergia olyan energia-
hordozó, amelynek hasznosítása
közben a forrás nem csökken,
hanem újratermelődik, megújul, és
mód van az adott területről
ugyanolyan jellegű és mennyiségű
energia kitermelésére, mely ingyen
áll rendelkezésre ezen kívül kör-
nyezetkímélő. Itt az ideje, hogy a
Napot és a szelet, mint természetes
energiahordozót a meglévő épület-
állományainknál is hasznosítsuk,
annál is inkább, mert

Láttam egy
kisfilmet a neten:
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Varju Zoltán

Hírnök

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat! Először is szeretném megköszönni, hogy az olvasók is megoszthatják másokkal gondolataikat.
Én egy pilisi fiatalembert szeretnék Önöknek bemutatni, aki saját erejéből és családja segítségével jutott el idáig. Egy olyan
embert, aki jelenleg is szolgálatot teljesít távol feleségétől és két kisgyermekétől, Afganisztánban. Ő

akinek 1997-ben kezdődött pályafutása a Ceglédi 66-os Puskás Tivadar Híradós Zászlóaljnál. 2003.
augusztusától 2004 márciusáig szolgált Irakban az Al Hilla MH Szállító Zászlóalj Híradós részlegénél, mint rádiós. Miután a
Ceglédi Laktanya bezárta kapuit, a Szolnoki Nagy Sándor József Alföldi Híradó és Informatikai Főközpontba helyezték át.
Jelenleg is itt dolgozik, mint parancsnoki sofőr. 2008-ban újra lehetőség nyílt arra, hogy csatlakozzon az Afganisztáni
Misszióhoz. Kemény felkészülés és kiképzés után szeptember 9-től 2009 márciusáig az Afganisztán Pal-e Khumri PRT-5
Híradó Részleg, jelenleg 43. Nagy Sándor Híradó és Vezetés Biztosító Ezrednél teljesíti szolgálatát, ahonnan reméljük, épen,
egészségesen tér haza, a többi magyar katonatársával együtt.

„ ”
Rácz Attila,

szakaszvezető,

Nagyon büszkék vagyunk rá!

Nagy tisztelettel olvastam a pilisi Hírnök karácsonyi számában Sedró
Jánosné, Zsuzsika néni félelmét az 1956-os forradalom idejéből.
Férjével, Jani bácsival, sok évig voltam munkakapcsolatban a Surányi
János által vezetett építőcsoportban. Abban az időben 1956 még tabu
kérdés volt. Alkalomadtán elmondta, hogy amikor gyűjtés volt Pilisen a
pesti forradalomnak, a Sedró család is adott egy szakajtó tojást. Még a
szakajtót is a gyűjtőknek adta, nehogy idő előtt összetörjön a
tojásadomány. Bizonyosan az ilyen szikrának tűnhető cselekedetek
lobbantották lángra, és tartották égve a forradalom lángját 1956-ban.
Nagyon sokan a veszélyt is vállalva végezték áldozatos munkájukat, úgy,
mint Zsuzsika néni. A veszélyhelyzetet, a forradalmi helyzetet, ami
végül forradalomhoz és szabadságharchoz vezetett, nem az alattvaló NÉP,
hanem a hatalom idézte elő, zsarnoki uralkodásával, ami az egész
országra kiterjedő elégedetlenséget, népfelkelést eredményezett. Az
okozatukból néhányat érdemes az emlékezetbe idézni: kötelező terv- és
békekölcsön kötvényjegyzés, a teljesíthetetlen beszolgáltatással az
egész országot nyomorba döntő jóvátétel fizetés, és a szabadságjogok
gyakorlásával is gondok voltak: a DOLGOZÓ NÉP nem utazhatott külföldre.
Több olyan család volt Pilisen, akik csak rendőrségi engedéllyel
hagyhatták el a települést. Nem voltak bűnözők. Vagyont örököltek, és
azt hozzáértéssel gondozták - ez volt a bűnük. Általános élelmiszer- és
áruhiány volt, sorbaállással vigasztalódva a remélt áru
birtokbavételéért. A SZOCIALIZMUST ÉPÍTENI marhavagonokban, állva
utaztunk a munkahelyre, és a visszaút sem volt kényelmesebb.
Visszatérve az alaptémához, félelemben és szegénységben tartani a
népet, így lehet fölöttük a leghatásosabban uralkodni. Ez a diktatúrák
alapmódszere. Ahhoz, hogy ezekről a történelmi tényekről ilyen nagy
nyilvánosság előtt beszélhessünk, 1956 is hozzájárult – veszélyeivel
együtt. Pilis, 2009. január 30.

2008. október 28., Budapest SOTE, Gyógyszerész
Nagygyűlés
Téma:Az egészségügyi ellátás mellett a gyógyszerellátás
nemzeti kézben tartása
Jelenlévők: Gyógyszerész szakmai szervezetek (MOSZ,
MGYK, MGYE), társkamarák (orvosi-, szakdolgozói
képviselők), parlamenti pártok (MSZP, FIDESZ, KDNP
MDF), egészségügyi miniszter, az ETIKUS Szakmai
modellt követő személyi jogos gyógyszerészek (kb 500).
Az egészségügyi minisztert kivéve mindnyájan
egyetértettek abban, hogy a liberalizáció alatt eltelt
időben a hozzáfűzött remények egyike sem teljesült,
viszont a nemzeti kézben lévő, főként kis gyógyszertárak
- de a nagyobbak is - ellehetetlenültek, van, amelyik még
hitelekből elvegetál, de kérdés: meddig? A pártok
képviselői (köztük a FIDESZ.M.P.P. Kupper András),
valamint a nem csak a saját érdeküket képviselő
patikusok kívánsága összecseng: miszerint az
egészségügyet (gyógyszerellátást) nemzeti kézben kell
tartani, és meg kell akadályozni a külföldi és magyar tőke
számára annak kiárusítását. Továbbá az álláspontok
szerint nem támogatható az u.n. komplett egészségház
modell sem! A gyógyszerészek petíciójukban többek
között azonnali moratóriumot követelnek a patikanyitás
vonatkozásában. Ezt, mint tényt ajánlom a helyi
döntéshozók szíves figyelmébe is!

„
”

Megtalálta világát

Egy szakajtó tojás és a forradalom lángja

A postás hozta :

Maradok rokoni tisztelettel: Nagy Sándor

Kommentár nélkül

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy sasfióka.
Kicsivel azután, hogy kibújt a tojásból,
elkezdett iceregni-mocorogni, addig-addig,
míg egyszer csak elérte a sasfészek peremét,
és átbucskázott rajta. Szerencséjére egy
szalmával jól behintett tyúkudvaron landolt,
ami zajos kotkodácsolástól volt hangos. A
tyúkok hamar észrevették a kis madarat, és
gondjukba vették, sajátjukként kezdték
nevelgetni. A sas így megtanult kapirgálni,
kotkodácsolni, s minden egyebet, ami a tyúk-
léthez feltétlen szükséges. Egyszer csak, egy
napfényes reggelen, leszállt egy sas a tyúkól
tetejére. Nagy örömmel látta, hogy a tyúkok
között egy másik sas is megpihent, így azon
nyomban alászállt, hogy üdvözölje testvérét.
-Légy üdvözölve sas testvérem!
A kapirgáló sas értetlenül nézett a
jövevényre, és zavartan kapirgálni kezdett.

Én nem vagyok... sas... Én tyúk vagyok.
- Ugyan, testvér! Nézz rám, és láthatod,
hogy Te is az vagy, ami én. Sas. Hisz épp
olyan vagy, mint én.
- Tévedsz, biztosan. Te odafentről szálltál
alá  Én tyúk vagyok, amióta az eszemet
tudom, itt élek, kapirgálok, ezen az
udvaron.

Értem én, de mondom néked, Sas vagy
Te! Bármiért is hiszed, hogy tyúk vagy,
tudd, hogy tévedsz. Szárnyalhatsz az égben,
láthatsz ezer tájat, versenyezhetsz a széllel.
- Miért mondod, hogy tehetem, miért
lennék én képes arra...? Eddig csak

-

.

-

kapirgáltam, sose szárnyaltam, sose
hagytam el a helyet, ahol növekedtem...
A kapirgáló teremtmény szíve összeszorult.
Persze, hogy vágyott az égbe, mindig is
vágyott oda, de körülötte senki sem vágyott
oda őrajta kívül. Mindenki boldog volt az
udvaron naphosszat kapirgálva..., így hát ő
is megtanult itt boldognak lenni, időről
időre csendet parancsolva az újra és újra
szívéből felszínre törő vágynak. A
jövevény, látva testvére vívódását, szelíden
folytatta:
- Tetted, amit tanítottak néked, rendjén volt
így eddig. Szeretettel nevelgettek,
megtartottak téged, és megadtak neked
mindent, amijük volt. És amijük volt, azzá
váltál magad is. De semmi sem takarhatja
el a lényeged: való Sas éned.
- Mi a lényegem?
- A lényeged az, amire születtél.

És mivégre vagyok...?
- Arra születtél, hogy szárnyalj, mint én, s
ezernyi testvérünk. Lásd magad, és láss
engem. A csőröd, a tested, a tollad... épp,
mint a sajátom, ami a fellegeket szántja.
Sas vagy Te, otthonod az ég. Élhetsz tovább
tyúkként, vagy élhetsz sasként, aminek
teremtett az ég. Ha egyszer is kiterjeszted
szárnyaid, és érzed, ahogy a tollaidat
megrebbenti a szél, érezni fogod, hova
tartozol. Azzal a sas felröppent a magasba.

-

Hányan kapirgálunk sasként a tyúkok
között …

Sasként
E-mailen érkezett:

Spieglné B. Zsuzsanna”

Elfogadta a 2009-es költségvetést a Közgyűlés. Évről-
évre egyre több forrást von el a kormány az
önkormányzatoktól, így Pest megyétől is. Az állami
költségvetésből kapott bevételek már nem fedezik az
állami feladatok ellátását, ezért Pest megye saját
forrásból kényszerül megoldani azokat a feladatokat,
amelyeket a törvény szerint el kell végeznie.
A kormány hibás gazdaságpolitikája miatt Pest megye
idén is válságkezelő feladatokra kényszerül.

, ami olyan drámai
mértéket jelent, hogy veszélyezteti az állam által átadott
feladatok ellátását.

Pest megye ugyanakkor elkötelezett az oktatási, a
szociális és egészségügyi intézményei mellett, és a
megyében élők érdekei mellett is következetesen kiáll.
Ennek érdekében a szükséges működési forrásokat, és
fejlesztésekhez szükséges összegeket is előteremti. A
2009-re elfogadott költségvetés továbbra is biztosítja
ezeket a forrásokat, így az intézmények továbbra is
biztonságosan működhetnek.

Az elvonás
mértéke 2006 óta 7,6 milliárd forint

Az önkormányzatok fenntartása
az alkotmány szerint az állam feladatai közé tartozik,
az állami normatíva azonban az önkormányzatokra
áthárított feladatok költségének csak 40%-át fedezi.

Még több elvonás Pest megyétől

Pest Megye Közgyűlésének sajtóközleménye

Skorpió

Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának
van igaza, de az optimista jobban érzi magát közben.

Daniel L. Reardon
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Pilis Város Önkormányzata,

Polgármester
Alpolgármester

Jegyző
Műszaki Osztály
Közterület-felügyelő
Gerje-Forrás Kht.:

:

Főépítész:
.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:
Pilisi Rendőrörs
Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Polgárőr Egyesület:
Rendelőintézet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Idősek Napközi Otthona,
Kármán József Városi Könyvtár:

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete,

KÉPÜSZ Kft., Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16, Cs.: 19.00 óráig.
Posta: Rákóczi út
Vigadó

2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., 696-310, 498-090,
fax: 696-320, 498-113, E-mail: , Ügy.fog.: H: 8-12 és 13-18, Sz: 8-12, Cs: 8-12

: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
: Mala Ferenc, 498-948, ,

fog.óra.: minden hónap második péntek, Közösségi Ház, 18 óra, illetve egyeztetés szerint.
: dr. Csiki Gábor, 498-143, fog.óra: csüt: 9-12.

: 696-328
: 696-326

Külterület, Viziközmű, Temesvári út, 499-261,-262
fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap. E-mail: .
Ált.ügyfélfogadás H.: 8.00-18.00 óra, K. és P.: nincs, Sz., Cs.: 8.00-12.00 óra
Víz-csatorna-hulladékszállítási díjak ügyintézése: H: 15-18 óra, K., Sz., P.: nincs, Cs.: 8-12 óra.

minden hónap első és harmadik szerda, 9-12 óra között,
Önkormányzat Építéshatósági és Műszaki Iroda helyisége

Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692, 06-20/973-3574
Kossuth L. u. 47.06-20/665-2691

: Luther u. 12.,  498-128,
: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726

06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04 óra között.
: Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156, gyermekorvosok: 498-149,

orvosi ügyelet: 496-011.
Kossuth L. u. 49., 498-108, fax: 496-652,

H.: 8-12, 13-18, Sz., Cs.: 8-12, óra között. Ingyenes szolgáltatások:
jogász mediátor (06-30/827-6562), jogász, pszichológus.

Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
Kávai út 1., 498-851, e-mail: ,

Könyvkölcsönzés már előjegyzésben is ( )
fénymásolás, Internet-használat (nyomtatás is).

Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854,
, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme,

Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)

, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67.,

410-409, 413-212, e-mail: , honlap:

hivatal@pilis.hu

mala.ferenc@monornet.hu

gerfor@monornet.hu

konyvtar.pilis@freemail.hu
http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html

www.moec.hu

vigado@vigadokft.hu www.vigadokft.hu
(a vonalas telefonszámok 29-es körzetszámmal hívhatók!)

Városi Kisokos!
Börtön papírgalacsin-dobálásért

Február elsejétől akár azt,
aki tojás- vagy
(mostantól ez erőszakos magatartásnak minősül),
mert veszélyezteti ezáltal a közrendet. Új elem a
Büntető Törvénykönyvben az egyesülési, a
gyülekezési szabadság, valamint a választási
gyűlésen való részvétel jogának megsértése, ami a
hivatali bűncselekmények köréből került a
szabadság és az emberi méltóság elleni
bűncselekmények körébe, és három év adható az
elkövetőnek. Több évi elzárással büntetik azt is,
aki még csak készül a hivatalos rendőrségi eljárás
alatti bántalmazásra, kényszervallatásra, vagy
éppen a hivatalos személy elleni erőszakra, illetve
a könnyű vagy súlyos testi sértésre. A gyanús,
félelemkeltő küldemények (fehér por) küldői két
évnyi börtönbüntetésre számíthatnak. A bírósági
ülésteremből eltávolítható lesz az a hallgató, aki
állapotával vagy megjelenésével sérti a tárgyalás
méltóságát (pl. rágógumizik). A bíró ezentúl
meghatározhatja a hallgatóság létszámát is.
A visszaeső szabálysértők kiszűrésére létrehozták
az ún. központi szabálysértési nyilvántartást.

két évre elzárhatják
papírgalacsin-dobálást követ el

GÉPKÖLCSÖNZŐ MONOR
Tel: 06-29-411-888          06-30-935-3540

Monor, Deák F. u. 29.

A kölcsönzéshez szükséges:

A kölcsönzésről kép és hangfelvétel készül

Lapvibrátor, Döngölő ("béka"), Bontókalapács,
Fúró- vésőgépek, Horonyvágó, Ipari porszívó
Áramfejlesztő, Rotációs kapa, Motoros kasza

Gyepszellőztető, Gyephenger, FÖLDFÚRÓ, stb, stb…

fényképes igazolvány, lapcímkártya, kaució

TEMETKEZÉS
2721 Pilis, Dánosi út 5.

Tel.: 06-30-331-9122

tervezés, kivitelezés
Kályhacsempék, kandallótűzhelyek nagy választéka

Bemutatóterem: Üllő, Ócsai út 17.
Telefonos egyeztetéssel: Vad Gábor Cserépkályhás mester

Tel.: 06-20/9608-156

Cserépkályha,
kandalló,

kemence

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gerje-
Forrás Kht., mint Pilis Város hulladék-
gazdálkodási üzemeltetője,

lomtalanítási akciót szervez. Az
utcákban történő lomtalanítás ideje megegyezik a
szemétszállító autó megszokott menetrendjének
idejével. Kérjük Önöket, hogy az aktuális napon
hét óráig a háztartási hulladékaikat tároló
szemeteskuka mellé helyezzék ki a lomtalanításra
szánt hulladékaikat is. Kérjük továbbá, hogy a
lomtalanításra szánt kisebb hulladékokat -
lehetőség szerint - zsákokba helyezve, vagy
összekötve tegyék a kuka mellé

2009. március 24-től
március 28-ig

.

Gerje-Forrás Kht.

A lomtalanításra szánt nagyobb mennyiségű (2 m3 feletti) hulladékok
elszállítására a Gerje-Forrás Kht. biztosítja az utcákban történő

. Ennek igénylését 2009. március 13-ig, a Gerje-Forrás Kht.
központjában (Pilis, Temesvári u. hrsz: 0251/28, a város vízmű telepén)
lehet írásban megrendelni. A konténerigény esetén a kérelmező - az
aláírásával ellátott írásos megrendelésében - fel kell hogy tüntesse nevét,
címét, telefonszámát elérhetősége céljából, valamint a konténer leendő
helyét. A lomtalanítás alkalmával kihelyezhető anyagok: a háztartásban
szükségtelenné vált, és a szeméttároló edényekbe, kukákba mérete miatt
el nem helyezhető anyagok, kivéve a veszélyes (állati tetemek, vegyi
anyagok, háztartási gépek) hulladékok, zöldhulladékok és építési
törmelékek.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítás idején, azaz 2009.
március 23-tól március 27-ig, a Polgármesteri Hivatal fogadja az
elhasználódott gépjármű gumiabroncsokat. A kor
a Polgármesteri Hivatal recepciósánál, Rácz Zoltánnál lehet jelentkezni.

konténer
kihelyezését

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a konténer
igénylése esetén is tilos a veszélyes hulladékokat, zöld hulladékokat és
az építési törmelékeket a konténerbe belehelyezni.

gumiabroncsok leadása

„ ”



Tisztelt Közönségünk! Elkészült honlapunk, megte-
kinthető a címen. Naprakész
hírek és információk programjainkról, sok-sok képpel.
Kövessék soron következő rendezvényeinket!

, péntek, 18 óra: fellépése
a monori Vigadóban. Dalok a Minden ami szép volt című
szólóalbumról.

. péntek, 14:30: Bartos Erika a népszerű
könyvsoro-

zatok szerzőjének e a Művelődési Házban.

www.vigadokft.hu

Február 27. Keresztes Ildikó

Március 6
Anna, Peti és Gergő és a Bogyó és Babóca

diavetítés

VIGADÓ - programajánlat

2008. december 21-én 17.00 órakor gyújtották meg a fényt Szent
Mihály hegy csúcsán, a Börzsönyben. A jelzőfény a környező
hegycsúcsokat bevilágította, és további fények gyúltak, amelyek
fényláncot alkotva bejárták az országot. Mi is csatlakoztunk a
Magyarok Szövetsége által szervezett fénylánchoz.Ahideg és a szél
ellenére sokan összegyűltünk, hogy együtt ünnepeljük meg a Téli
napfordulót itt, Pilisen. Közösen elénekeltük a magyar nemzeti
imádságunkat, a Magyar Himnuszt. Felolvastuk a MSz által írt
üzenetet, megemlékeztünk az ősi magyar pálosunkról, a
magyarság kiemelkedő személyéről, Árva Vince Atyáról, aki
decemberben távozott az égiekhez, majd közösen gyújtottuk meg
tüzünket, hogy vigye tovább a fény üzenetét, és mondtuk el
jókívánságainkat a haza, az ország érdekében.
Márciusban a Tavaszi Nap-Éj Egyenlőség ünnepén, ősi hagyo-
mányainkat megünnepelve ismét találkozunk, ismét meggyújtjuk
a tüzünket, hogy a Fényt tovább tápláljuk, erősítsük.
Sok szeretettel várunk mindenkit! Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület

Varga Jánosné, Tel:06-70-942-3128

„USE Pilisi Kempo Klub"

Fény ünnepe

A FÖLD KIÁLTÁSA

Én a Föld, hozzátok kiáltok:
A szennyezést megállítsátok!
Már nincs elég tiszta levegőm,
Nincs párát adó, esőerdőm!

Méhembe aktív anyagot, ne rakjatok!
Én élni, s éltetni akarok!

Nektek adom szívem, és lelkem,
Tengereim és szárazföldem!
A forrásaim tiszta vizét,
A hegyeimnek jég-gleccserét!

Bányáimnak minden kincsét,
Mélyből törő kristályvizét!
A szivárvány kecses ívét,
Virágaim csodás színét!

Hűsítő szellőt, forró nyarat,
A vetést betakaró, havat!
Ne zavarjátok létezésem!
Engedjétek szabad lélegzésem!

Füstöt, szmogot már ne adjatok!
Minden rosszat kitakarítsatok!
Még, nem késő! Most, ébredjetek!
Érettem mindent, megtegyetek!

Ha majd hagytok élni, én nektek,
Adok egészséges környezetet!

Hadas Jánosné

Honlapkészítés, weboldal tervezés: 06-30/3973144

A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Elnevezése és a
legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás
király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is.

A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási
ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül.

A farsang változó hosszúságú ünnep.

A farsang csúcspontja. Farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres
karneválokat (Rio de Janeiro, Velence). Magyarországon „a farsang farkának” nevezett időszak
legnevezetesebb eseménye a mohácsi busójárás.

A farsangvasárnap a farsangi időszak végén levő farsang farkának első napja. Számos helyen ezen a
napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. További elnevezései:
csonthagyóvasárnap, ötvenedvasárnap, sonkahagyóvasárnap, hathagyóvasárnap, kilencben hagyó
harmad vasárnap, piroskavasárnap (piroska nevű kalács után), vővasárnap (ifjú férj a lány családjának
kontójára mulatott), sardóvasárnap (sodrózás jelentése szerencsekívánás), vajhagyóvasárnap (görög
katolikusoknál)

A farsanghétfő a farsang farkának középső napja. Gyakran ezen a napon tartották az
asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra
mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom. További elnevezései:
húshagyóhétfő, böjtelőhétfő

A húshagyókedd, a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés időpontja.
További elnevezései: húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd (ez utóbbi utalás a madzagon
lógó ételek elfogyására) Ezen a napon általában szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen
lezárták a farsangot és a telet.

A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, ami a 40 napos nagyböjt kezdete. Az ezt követő nap a
torkos csütörtök.

A farsangról


