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A klímaváltozás jeleit naponta érzékeljük.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy valamit tenni
kell! De mit tehetünk mi, akik nagy dolgokra nem
vagyunk képesek?
Sok kicsi, sokra megy! tartja a közmondás.

Akkor éljünk vele!
Első ilyen lépés lehet az, ha környezetünk, és
magunk egészsége védelmében pici lépéseket
teszünk, melyeket képesek vagyunk meg-
valósítani.
A pilisi Klímabarát-kör meghívót küldött szét
településünkön lévő üzletek vezetőinek, azzal a
remélt szándékkal, hogy a környezetvédelem
érdekében csatlakoznak terveinkhez. Július
végén a Közösségi Házba vártuk az érdeklődőket.
A megjelentek létszáma kissé elbizonytalanította
a tenni akarókat, de akik ott voltak, segítségükről
biztosították a Klímakör tagjait. Elsőként Szabó
Márton Polgármester köszöntötte a megjelen-
teket. Tájékoztatást adott Pilis város környezeti
helyzetéről, a megvalósult tervekről, mint pl.
- a szelektív hulladékszigetek kialakítása,
- a műanyagok elszállításának megszervezése,
havi rendszerességgel,
- a használt étolaj begyűjtése,
- az autógumik összegyűjtése,
- az évi nagy szemétszedés eredménye.
Igen jó véleménye van a műanyag csoma-
golóanyagok fokozatos kivonásáról.
Pintér Sándor beszélt a KlímaBarát-kör

másféléves munkájáról és terveiről. Arról, hogy
Pilis első körben csatlakozott a Klímabarát
településekhez, hogy májusban városunkban
került aláírásra a magyar és szlovák városok
Klíma egyezménye. Véleménye szerint Pilis
lehetne Magyarországon az első olyan település,

mely fokoza-
tosan lecse-
réli a műa-
nyag csoma-
golóanyagot
papírra, vagy

természetes anyagra, lebomlóra. Fél éve
tervezzük azt, hogy elindítjuk a KlímaBarát
Üzlet mozgalmat, mert tisztában vagyunk azzal
a ténnyel, hogy a műanyag csomagolóanyagok
lecsökkentését csak azokkal az üzletekkel lehet
elérni, akik naponta sok emberrel találkoznak, és
így lehet tudatos vásárlásra szoktatni a vevőket.
Vincze Zsolt tényekkel támasztotta alá, hogy
milyen veszélyeket rejt a műanyagok használata,
s azoknak a szemétbe kerülése. Természetesen
azért is megéri a papírt használni, mert annak
előállítása negyed annyi energiába kerül, mint a
műanyag csomagoló anyagé. Az újrahasznosított
papír kiváltja az élő fák kivágását. Nem beszélve
arról, hogy a szemétbe kerülve kevesebb mérgező
anyagot tartalmaz. Az üzletek vezetőinek
szívesen segít abban, hogy megfelelő gyártót,
forgalmazót találjanak a csomagolóanyagok

beszerzéséhez.
Ismertettem azokat a pontokat, melyekkel el lehet
nyerni a KlímaBarát Üzlet címet. Ezek a
pontok tartalmazzák kötelezőként az átállást a
műanyag csomagolóanyagról, a többi viszont az
egészséges életmóddal, a barátságos környezet
kialakításával, a környezetbarát energia felhasz-
nálásával foglalkozik. Sok környezetbarát üzlet
már alkalmazza pl. a szelektív szemétgyűjtést,
vagy a csomagolóanyag részbeni átállását.
A KlímaBarát-kör szeretné, ha Pilisen minden
üzlet bekapcsolódna a mozgalomba és várja,
hogy a Szándéknyilatkozatot mind többen
aláírják. Ennek érdekében várjuk a környezetért
tenni akarókat megbeszéléseinkre, program-
jainkra, minden hétfőn 18.30 -ra, a Közösségi
Házba.
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Pilisi KlímaBarát Üzlet Mozgalom

Toldi Ker. Kft
Vegyeskereskedés

Környezetünk védelmében július végén az
alábbi két üzlet csatlakozott a Pilisi
KlímaBarát Üzlet Mozgalomhoz:

. (Tejbolt, Rákóczi u. 46.),
(Huba u. 4.).

A mozgalommal kapcsolatos részletes
információk, feltételek, újabb csatlakozók
a Hírnök következő, október végén
megjelenő számában olvashatók.

Hadas Jánosné

Hogyan lehetünk
„KlímaBarát Üzletek

vásárlói?

„

Szeretnénk bemutatni Önöknek az első olyan Közép-európai, Kárpát-
medencei, határokon átnyúló magyar-magyar és magyar-szlovák
KlímaBarát Mozgalmat, amely a Pilisi KlímaBarát-kör munkájának
köszönhetően példa nélküli régiónkban is. Felhasználtuk a
kezdeményezéshez felelős gondolkodású civilek tettrekészségét.

Megnyertük több magas rangú közjogi
méltóság, államelnök, nagykövet, miniszter,
katolikus egyházfő bátorító támogatását.
Mozgalmunk eredményességét növelte, hogy
Pilis 15 magyar és szlovák település képvi-
selőivel, polgármestereivel együttműködik,
információt cserél.
Megalakult Pilisen 2009. május 16-án a Gerje-
Tápió I. Magyarországi KlímaBarát Körzet hét
település részvételével, valamint hét szlovák és
nyolc magyar iskola aláírta a KlímaBarát Iskola

ProgramAlapító Nyilatkozatát.
A Roots&Shoots Mozgalomba is bakapcsolódik majd a KlímaBarát Iskola
kezdeményezés. (lásd: www.janegoodall.hu) A Kárpát-medencei
együttműködést első lépésben magyar-szlovák és magyar-román
relációban látjuk ígéretesnek. Magyarországon már több tucat KlímaBarát
település létezik, Szlovákiában hét. Ez a szerveződés annyiban különbözik
a többi "zöld szervezet"-től, hogy itt településszinten történnek a
megállapodások. A tényleges munkát a KlímaBarát Körök, a KlímaBarát
Iskolák végzik, a hangsúlyt az oktatásra, nevelésre helyezve. A közös
tervek, programok készítése része annak a tevékenységnek, melynek célja,

hogy az unokáinktól kölcsön kapott Föld megóvásában segédkezzünk,
csökkentsük a globális klímaváltozás hatásait, hogy megvalósuljon a
Kárpát-medencében élők új típusú együttműködése. Munkánkat világos
céllal, határozott szándékkal végezzük. Hiszünk a civil mozgalmak
erejében, bízunk abban, hogy a politikai döntéshozók meglátják ebben a
kezdeményezésben a huszonegyedik századi felelős gondolkodásmódot
úgy, hogy mi magunk nem válunk a politika játékszerévé.
A magyar-szlovák InterKlíma KlímaBarát Mozgalomhoz csatlakozott
települések többszázezres lakosságot képviselnek ebben az úttörő
kezdeményezésben. Felvettük a kapcsolatot a világ száztíz országában
működő Jane Goodall Intézettel, így lehetőséget kaptunk ebben a két
országban arra, hogy olyan rendszert működtessünk - elsősorban a
fiatalokat megcélozva és bevonva -, amely képes tömegeket megmozgatni
és átnevelni egy "Föld Barát" életmódra.
Szeretnénk, ha Pilis városában minél több emberhez eljutna a hírünk, akik
informálódnának rólunk és segítenének a helyi közösség építésében. Ne
feledjük azt, hogy ez egy teljesen újszerű gondolatokra épülő, hiánypótló
szerveződés, amely előtt nagy távlatok nyílnak meg mindkét országban, sőt
az egész Kárpát-medencében is. Egészen új helyzet áll majd elő
Magyarországon akkor is, amikor a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
intézményrendszere működni fog, reméljük, a mi szerepünkkel felerősítve.
Tisztelt Pilisi Polgárok! Kérjük, vegyenek részt ebben a felelősségteljes
munkában. Találkozunk a Közösségi Házban hétfőnként 18.30-kor. (Dózsa
György u. 2.) Tel.: 29-696-323 (Pilis Város Önkormányzata).
Honlap: www.pilis.hu, www.klímabarat.hu, www.klímaalap.hu,
E-mail: klímakorpilis@gmail.com

A Pilisi KlímaBarát Mozgalomról

Pilisi KlímaBarát-kör

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját az
ÉLETMÓD SZIGET V. Szűrőnapra

2009. szeptember 12-én  szombaton a pilisi Orvosi rendelő udvarán,
PROGRAM:
VÉRADÁS: 9:00 15:00 Gyermekorvosi rendelőben
SZŰRŐBUSZBAN ÉS SÁTRAKBAN:  9:00- 15:00
HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉRVIZSGÁLAT- Doppler készülékkel
CSONTRITKULÁS SZŰRÉS, GYÓGYTORNÁSZ TANÁCSADÁS
ALLERGIAVIZSGÁLAT
VÉRNYOMÁS-, TESTSÚLY-, TESTMAGASSÁG-, TESTZSÍR-,
KOLESZTERIN-, VÉRCUKORSZINT MÉRÉS
VÉDŐNŐ - Csecsemő és gyermektáplálás, terhes tanácsadás,
táplálkozás- és életmód tanácsok

–

-

PAVILONBAN:
ZEPTER vízminőség ellenőrzés, víztisztítási- és légtisztítási tanácsok,
BIOPTRON fényterápiás próbakezelések
VERNALIS ANTINIKOTIN TERÁPIA dohányzásról leszoktató
terápia
KÉRJÜK, HA TEHETI, VEGYEN RÉSZT VÉRADÁSON!
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TAJ-KÁRTYÁT, ÉS HA VAN VÉRADÓ
KÖNYVE, HOZZA MAGÁVAL!
A VIZSGÁLATOK INGYENESEK, TAJ-KÁRTYA BEMUTATÁSA
SZÜKSÉGES!

–

–

Fő támogatóink: Pilis Város Önkormányzat, Pilisi Sütő KFT, SANOMA
BUDAPEST Zrt., Dolina Szövetkezet

információ: 06-20/575-5969

MEGHÍVÓ

Pilis Városért Közalapítvány és a szervezők
Simó Gáborné
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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton

Hírnök

A 2009/2010-es tanévben kezdi meg a
Gubányi Károly Általános Iskola, mint
jogutód intézmény második életévét .
Iskolánk tanulólétszáma 976 fő, ebből a
székhelyen 358 tanuló, a Szabadság tér 1.
szám alatti telephelyen 359 tanuló, míg a
Széchenyi u. 28. szám alatti telephelyen 259
tanuló végzi tanulmányait. Oktatásuk 39
osztályban folyik. Ebben a tanévben hat első
osztály indítására van lehetőségünk, melyek
átlaglétszáma nagyon kedvező: 22 fő. A
tanévet új vezetői felállásban kezdjük meg. Az
oktatási- és nevelési igazgatóhelyettesi
feladatokat Krizsánné Turcsányi Marianna és
Hanyecz Anita kolléganők, az innovációs- és

szabadidős igazgatóhe-
lyettesi teendőket Gyurkity
Katalin kolléganő látják el.
Az előző tanév végén több
kolléga távozott intézmé-
nyünkből, helyükre kilenc új pedagógus
felvételére került sor. A tanév egyik
legfontosabb feladataként a különböző
telephelyeinken folyó oktató-nevelő munka
színvonalának összehangolását, egy szintre
hozását emelném ki.
Minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak
sikeres tanévet kívánva:

„ ”

Közös örömünkre egyre járhatóbbak útjaink, de az útépítést követő padkázás, csapadékvíz elvezetése még hosszú ideig
tartó munkálatokat igényel. A félbehagyottnak tűnő utcákkal kapcsolatban sokan azt feltételezik, hogy elfogyott a
pénz, pedig ennek más, igen egyszerű magyarázata van: az állami tulajdonú utakhoz csatlakozó önkormányzati
tulajdonban lévő utaknál bonyolultabb engedélyezési, egyeztetési folyamat lassította a befejezést, ám a tárgyalások
befejeztével mára már elhárult minden akadály, és a lakosságnak tavasszal kiadott tájékoztató szerint ezek az utcák is
elkészülnek az utolsó ütemben.
Új útjaink használatával kapcsolatban a Képviselő-testület júliusban elfogadta a város - egy mérnöki iroda által
készített - közlekedési koncepcióját, melyet komoly vita előzött meg azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközökkel és
módon oldjuk meg a szabályozási kérdéseket. Kijelölésre került a gyűjtő (védett) úthálózat: Jókai Mór u., Katona József
u., Pándi u., Bicskei u., Dánosi u., Szőlő u., Harang u., Táncsics M. u., Széchenyi u., Huba u., Nyáry Pál u., Vatyai u.,
Bence u. - egy-egy része.

Szintén döntés született arról, hogy a település négy, közlekedés szempontjából neuralgikus helye biztonságosabbá váljon 1. A 4-es útnál
lévő Kossuth L. u. és a Bence u. kereszteződésénél a Monorierdő felé haladók balrakanyarodásának lehetősége a TESCO-hoz történő
kanyarodó sáv lerövidítésével, a Bence utcába történő balrakanyarodó sáv felfestésével lesz biztonságosabb. 2. A sorompónál találkozó
Bence és Vasút u. is balesetveszélyt rejt, amikor a Nyáregyháza felől érkező, Bence utcába befordulni szándékozó feltorlódott sorra
csukódik a sorompó itt az elsőbbségadás rendjét szükséges változtatni, aminek következtében a Bence út lesz védett a Vasút utcával
szemben. A Bence út védetté nyilvánítását igazolják a forgalomszámlálások, illetve az a tény, hogy forgalma növekedni fog a 4-es elkerülő
megépítésekor, a Kávai utat kikerülő szakasz elkészültekor. 3. A vasútállomás előtti, viszonylag szűk alapterületű, rendkívül bonyolult
tulajdonviszonyú (magán-, városi-, állami tulajdon) tér forgalmi rendjét is szükséges szabályozni, amelynek folyamán figyelembe kell
venni a 4606-os út felújítására kiírt pályázat szerint elkészült terveket is. 4. A szélessé, minőségi úttá váló Szőlő u. jó elkerülő útvonalat
kínál Albertirsa, Cegléd felé/felől, így az alpolgármester javaslatot tett e csomópont megtervezésére, a kanyarodási rend kialakítására. E
négy csomópontnak a közlekedési hatósággal történő egyeztetése folyamatban van, melynek első lépése egy komoly tervezési és
engedélyeztetési eljárás.
A többi utca forgalmi rendjének megtárgyalásán is komoly vita alakult ki a Képviselő-testületben. Mivel városunk szerkezetéből és
adottságából következően nagyon sok olyan utcánk van, aminek sem a szélessége, sem a nyomvonala (kanyargós és beláthatatlan) nem
teszi lehetővé még az 50 km-es megengedett sebesség elérését sem, a koncepciót készítő mérnök két 30-as övezet kijelölésére tett javaslatot.
Ettől eltérően a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 4 ilyen övezet kialakítását javasolta, míg a Képviselő-testület egy
része az egész városra kiterjedő 40-es övezet kialakítását tartotta legjobb megoldásnak. Végül egyik javaslat sem került elfogadásra. A
Képviselő-testület ezután úgy döntött, hogy a közlekedési hatósággal - mint engedélyező szakemberrel - véleményezteti a javaslatokat.
Más a közlekedési hatósággal még egyeztetésre váró javaslatokat is megfogalmaztak a testületi ülésen, ezek a kaminok és a lovaskocsik
kitiltása a Rákóczi útról.

Augusztus 2-án a Nyári-Nyáry Muzsika koncert keretén belül ünnepeltük Pest megye fennállásának 1000 éves évfordulóját,
melynek során Dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke átadta Pilis Városának - a minden Pest megyei településnek járó -
Milleniumi zászlót. A koncert helyszíne és tartalma igazodott Pilis címeréhez, ill. Pilis és ezáltal Pest megye történelméhez, hiszen Pilis
címerében ott a Beleznay Nyáry Kastély, a borra utaló szőlőfürt, és ezzel összhangban a Pilisi Zenész Egyesület és a Vivat Bacchus
Énekegyüttes csodálatos előadásban zenélt, énekelt borról, örömről, vígságról. Dr. Szűcs Lajos elnök úr beszédében utalt mind a négy
Szent István korában alapított megyére, amelynek egyike a Pilist is magába foglaló Pest megye. E rendezvény során fontosnak találtam
kihangsúlyozni ezt a hatalmas időt: az ezer évet, hiszen még a Római Birodalom sem tudott ilyen hosszú ideig fennállni. Legyünk büszkék
erre mi, Pest megyeiek, magyarok, hogy Európában szinte nincs olyan közigazgatási rendszer, ami ezer éven keresztül folyamatosan úgy
működött, mint a miénk, és ami továbbra is alkalmas arra, hogy a közigazgatásnak megfelelő színtere legyen!
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Tanévkezdés

Koblencz Andrea igazgató

Egyszeri segítség a válság miatt krízishelyzetbe kerültek részére, a 136/2009. VI.24) korm.r. határozza meg feltételeit. A Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodáján beszerezhető formanyomtatványon igényelhetik a Magyarországon lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorúak a krízislapból a
támogatást, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, ill. a kérelmező részére nyugellátást nem
folyósítanak, továbbá a gazdasági válsághoz kapcsolódóan olyan esemény történt, ami krízishelyzetet eredményezett. Krízishelyzetnek minősül, ha
valaki 2008. szept. 30-át követően elvesztette a munkáját, vagy 2008. szept. 30-át követően csökkent a jövedelme legalább 20% os mértékkel, vagy pedig
a lakástörlesztő részlete 2008. szeptemberéhez képest 20%-kal emelkedett. A formanyomtatvány mellé csatolni kell a jövedelemigazolást, a lakáscélú
kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot, ill. célszerű beadni azokat az egészségügyi papírokat, orvosi szakvéleményeket, amelyek

-

segíthetik a támogatás megállapítását.
Nem jogosult a korm.r. szerint a nyugdíjas
és akinek 2009-ben 15.000 Ft-nál több
átmeneti segélyt állapítottak meg. A
jogosultságról a kormányrendeletben
előírtak alapján a település jegyzője
határoz, de a végső döntés és az összeg
megállapítása azonban a Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok kezé-
ben van. A támogatás legalább 20.000 Ft,
de legfeljebb 50.000 Ft lehet, különös
méltányolás alapján azonban 100.000 Ft
is adható. A támogatás egy alkalommal a
család egy tagja számára állapítható meg.
Kovárik Erzsébet szociálpolitikai állam-
titkár szerint ez méltányossági támogatás,
vagyis előfordulhat, hogy valaki minden
feltételnek eleget tesz, mégsem kapja meg
a kért támogatást, mert nem neki ítélik
oda.

Krízislapról

Szabó Márton polgármester



4. oldal XV. évf. 4.sz.

Vörösmarty Mihály
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a Képviselő-testület
- 2009. július 1-jei

hatállyal -

elfogadja az
vezetői által készített - a

ról szóló írásbeli tájékoztatáso-
kat.

az alábbiak szerint állapítja meg a
t: alsó

tagozat: 522,00 óra/hét, felső tagozat: 648,85
óra/hét, napközi tanuló szobai foglalkozások

óraszáma: 172,50 óra/hét (7 napközi csoport, 1 tanuló szoba), mind-
összesen: 1.343,35 óra/hét. Órakedvezmények (vezetői, szakszervezeti,
KT., kötelező, Of., M.k. vez., könyvtári feladatok, gyermekvédelem):
152,6 órakedv./hét. Álláshelyen lévők: 60 fő Egyéb kötelező feladaton
felüli álláshelyek: 1 fő gy. ped. Fenntartó által engedélyezendő túlóra
mennyiség száma (kerekítve): 168,00 óra/hét.

Maly András piacfelügyelő írásbeli javaslata alapján elfogadja, hogy
2009. augusztus 2. napjától - minden hét vasárnapi napján kerüljön
megtartásra

a jellege és rendeltetési módja továbbra is élelmiszer- és
használtcikk piac legyen, és az első két vasárnapi piacnapon részt vevő -
helypénzt fizető - kereskedő a következő két piacon ingyenesen vehet részt
(e kedvezményt bérletes megoldással veheti igénybe), majd meghatá-
rozta a csütörtöki és a vasárnapi piacnapok időtartamát: reggel 5-13 között,
és módosította a piacokról szóló rendeletnek 1. (5) bek hc) pontját.

a pénteki, szombati, valamint
vasárnapi napon árusító személyek 2009. augusztus 02. napjától - a jövőre
nézve ingyenesen kizárólag - a

visszavonja a 100/2009.(III.26.) sz., ill. 101/2009. (III.26.) sz.
határozatát, mert az azokban szereplő bölcsődék, óvodák, általános iskolák
infrastrukturális fejlesztése tárgyú, illetve a sportlétesítmények
felújításának támogatása tárgyú (kötelezettség-
vállalás visszavonása).

módosítja a Gerje-Forrás Kht. 2009. évi üzleti tervét elfogadó és
jóváhagyó 30/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatát: a

: 252.362 e Ft, módosított árbevétele:
205.682 e Ft, Pilis Város Önkormányzata részéről, a Gerje-Forrás Kht. által
végzett önkormányzati közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó 2009.
évi, önkormányzati működési célú módosított finanszírozás: 46.680 e Ft az
alábbi ütemezésben: január-március 6.000 e Ft/hó április-június 4.000 e
Ft/hó, július-december 2.780 e Ft/hó. A módosítások 2009. július 1-től
érvényesek.

felhatalmazza az Képviselő-testület állandó Bíráló Bizottságát, hogy
bonyolítsa le a t és hozza megdöntését A pilisi
Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás tárgyú
pályázattal kapcsolatban. Állandó Bíráló Bizottsági tagok: Greksza János
elnök Településfejl. és Városgazd. Biz.), Varjú Zoltán elnök (Pénzügyi
Biz.), Nagy Attila képviselő, dr. Csiki Gábor jegyző, Soltész Józsefné
irodavezető (Gazdálkodási Iroda). Szakértők: Földesiné Töpper Ilona
közbeszerzési tanácsadó (TOPIL Betéti Társaság) (közbeszerzési
tanácsadó), Veres Endre szakértő (a KEVITERV AQVA Mérnöki
Vállalkozási Kft.), Farkucza Katalin agrármérnök köztisztviselő
(Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Iroda).

2009. október 15-re módosítja az OTP Bank Nyrt-vel 2008. december
12-e napján megkötött 34.607.000.- Ft összegű

lejárati határidejét.
jóváhagyja a SUN 3358 Szolgáltató Kft-vel a pilisi vallásfelekezeti

hoz
kapcsolódóan 2009. június 11. napján megkötött vállalkozási szerződést.

pénzügyi lízingbe vétel útján engedélyezi a Fiat Üllő Kft. árajánlatát

elfogadva - az Önkormányzat 2009-2012. évi költségvetés kerete terhére -
1.1 8V Actual 54 LE 5 ajtós gépjármű megvásárlását

bruttó 1.760.000,-Ft értékben (hitelö.: 1.208.000,-Ft, önerő 52.000,-Ft,
beszámítandó autó értéke: 180.000,-Ft, lízingdíj 36 hónapra: 45.525,-
Ft/hó

elfogadja és jóváhagyja Közbeszerzési Szabályzatának 1. számú
módosítását, mely 2009.07.1-től alkalmazandó

jóváhagyja annak a háromoldalú szerződésnek a módosítását, amelyet
2008. február 8-án kötött az Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel és az Európa Educatio Oktató és Szolgáltató Kht-val,

hosszú távú, nem kizárólagos jellegű
bérbeadásával kapcsolatban.

az t 2009. július hó 1-
től 1 fővel (takarító) megemeli, így az új állandó statisztikai létszám 52,5
főre változott. Ezzel egyidejűleg Krahulcsán Jánosné takarítónő az orvosi
rendelőből áthelyezéssel az Óvodai Intézményhez kerül 2009. július 1-től.
Az orvosi rendelő további takarítási feladataira háromoldalú megállapodás
született az Önkormányzat, az Óvodai Intézmény és az Orvosi rendelő
között.

az Óvodai Intézmény állandó statisztikai létszámát 2009. július 1-től
további 1 fővel (karbantartó) megemeli, így az új állandó statisztikai
létszám 53,5 főre változott. Ezzel egyidejűleg a Gubányi Károly Általános
Iskola állandó statisztikai létszámát 2009. július hó 1-i hatállyal 1 fővel
(karbantartó) csökkenti, így az iskola statisztikai létszáma 75,5 főre
változott.

az Óvodai Intézmény állandó statisztikai létszámát 2009. július 1-től
további 1 fővel (logopédus) megemeli, így az új állandó statisztikai
létszám 5,5 főre változott.

június 25-i hatállyal jóváhagyja e 1. sz.
módosítását.

Jókai Mór utcából nyíló Gerje patak és környéke területére tervezett
megvalósítására vonatkozólag elfogadja a NÁNA

Építész Stúdió Betéti Társaság építési engedélyezési tervdokumentáció
készítésével kapcsolatos árajánlatát,

melynek tartalma: nettó 2.900 e Ft
+ ÁFA.

elviekben egyetért a

i rész-
vétellel, bölcsődei intézmény
létesítése céljából, ezzel kap-
csolatban a beruházás fő összegét:
bruttó: 385.000.000.- Ft-ban
állapította meg.

az alábbiak szerint határozza
meg a

műszaki és beruházási
tartalmát: Kármán J. Városi
Könyvtár: hőszigetelés, külső
homlokzat felújítása, színezés,
tetőszerkezet cseréje, fűtéskor-
szerűsítés Móricz Zs. Közösségi
Ház: hőszigetelés, külső homlok-
zat felújítása, színezés, nyílás-
zárók cseréje, tetőszerkezet
cseréje (felújítás) Gubányi K. Ált.
Isk.: hőszigetelés, külső homlok-

zat felújítása, színezés Polgár-mesteri Hivatal: külső homlokzat felújítása,
színezés, napkollektoros vízmelegítő rendszer részleges kialakítása
Települési térfigyelő rendszer.

részt kíván venni
on. Kiemelt cél: a

Pénzügyi Bizottságának
külső jogállású tagjává

Oláhné Takács Erzsébetet választja
meg.

Óvodai Intézmény és a Gubányi
Károly Általános Iskola
nyári feladatok

Gubányi
Károly Általános Iskola keretóraszámai

további egy piacnap.

pilisi piac

Polgármesteri Hivatal épülete előtt

pénteki és szombati napon árusíthatnak.

pályázatai nem nyertek

Kht. 2009.
évi tervezett, módosított költsége

közbeszerzési eljárás

rövid lejáratú áthidaló)
hitel

temetők meghatározott földrészleteinek térburkolási munkái

1 db Fiat Panda

oktatás
céljára használt helyiségek

Óvodai Intézmény állandó statisztikai létszámá

Közbeszerzési Terv

bölcsődei intézmény

Bölcső-
dei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának bő-
vítése tárgyú pályázat

Pest Megyei Telepü-
lésközpontok Fejlesztése -
kisléptékű megyei fejlesztések
c. pályázat

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -
Innovatív intézményekben tárgyában kiírt pályázat

-
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
, a Gerje Kft. szakemberei a

vízhálózaton és a víztárolókon mosatási és fertőtlenítési
munkálatokat végeznek el. A vízhálózat öblítése folyamán

. Előre is elnézést kérünk az esetleges
kellemetlenségekért. A mosatási munkálatokkal az üzemeltető

továbbra is biztosítja a jó minőségű ivóvizet a Tisztelt
Fogyasztók részére.

2009. október 1-től október 31-ig

előfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de egészségre
ártalmatlan marad

Pilisi Piac
A hagyományos csütörtöki piac

mellett -től
Pilisen -

cal egybekötött - piac
megtartására kerül sor, melyre

várjuk vásárlóinkat.

Vasárnaponként eladhatja
megunt, feleslegessé vált

holmiját, ugyanakkor olcsón
hozzájuthat különböző

árucikkekhez.
a piac

területén (Jókai u. felől), a hátsó
bejáratánál a Cédulaház

udvarán.
Kerékpár tároló a piac

főbejáratánál.

augusztus 2
vasárnaponként

bolhapiac

Legyen Ön is eladó

Ingyenes parkolás

Várjuk Vásárlóinkat!

!

„ ”

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

…akik lakossági megkeresésre vállalnak kisebb-nagyobb javítási
munkákat is, - újságunkban térítésmentes megjelenést biztosítunk.
1. Számítógépszerelés és -telepítés:
2. Gázkészülék javítás, víz-, fűtés kivitelezés garanciával

20/592-5140 Strázsi Mihály

20/9384-975 Nagy András

Mesteremberek kerestetnek továbbra is…

Júniusban és júliusban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy …

Hírnök

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.
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kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széles körű
elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a
tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott
fejlesztése és megerősítése, a közoktatási rendszerben meglévő szelektív
hatások mérséklése, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség
szempontjainak érvényesítése az Óvodai Intézményben és a Gubányi K.
Általános Iskolában.

a baleseti kockázatok elkerülése és mérséklése érdekében elrendeli - az
ARMAUT Bt. tal kapcsolatos forgalomszabályozási
koncepcióját figyelembe véve - a jelenleg érvényes és hatályos KRESZ
hatálya alatt kihelyezett, nem megfelelő jelzésű és nem egyértelmű
közlekedési jelzőtáblák eltávolítását 2009. szeptember 30. napjáig.
Ugyanezen koncepció alapján kezdeményezi az állami illetve országos
közutakat kezelő Magyar Közút Nonprofit Kft.-nél a településen a 4606
jelű Káva-Nyáregyháza összekötő út Kölcsey Ferenc utca részén, a
Kölcsey Ferenc utcára csatlakozó, valamennyi helyi kiszolgáló lakóutak
(javított makadám utak, földutak) vonatkozásában az Elsőbbségadás
kötelező táblák soron kívüli kihelyezését, és elhelyezését illetve ezen
útszakaszon, az elmúlt időszakban eltűnt Elsőbbségadás kötelező táblák
soron kívüli pótlását.

2010. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint fogadja el Szabó Márton
polgármester önálló indítványát a települési ún.

ára vonatkozóan: 1./ Jókai Mór u. - Katona József u. -

Pándi u., 2./ Bicskei u., 3./ Dánosi u.- Szőlő u., 4./ Harang u. - Táncsics
Mihály u., 5./ Vatyai út - Huba u., 6./ Nyáry Pál u. Huba u. Széchenyi u.,
7./ Bence u. A jelzőtáblák készítését, kihelyezését az alábbi kikötésekkel
rendelte meg: alumínium anyagból nem készülhetnek, beton ágyazatba kell
elhelyezni. Max. ktg: 900.000 Ft.

külső tervezést végző céget von
be több utca közlekedési rendjének
felülvizsgálatához (4. sz. főút
(országút-Kossuth Lajos út) Bencze
úti kereszteződése, Vasút u. - Bence
u. kereszteződése, 4. sz. főút
(országút-Kossuth Lajos út) Szőlő
úti kereszteződése, Vasútállomás),
felhatalmazza a polgármestert az
ARMAUT Bt-val való tárgyalásra,
és forgalomszámlálást rendel el augusztus és szeptember hónapra az
érintett területeken.

egy összegben (6.415.250 Ft), átutalással engedélyez a Gerje-Forrás
Kht. részére - a Közfoglalkoztatási Tervében foglalt állandó és időszaki
feladatok folyamatos és rendszeres ellátásához kapcsolódóan

t.
elfogadja a Magyar Államkincstár

ra (7.271.580 Ft, 2007. évre) vonatkozó felülvizsgálati
megállapításait - az összeg az általános és a működési célú tartalékból kerül
megfizetésre.

augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja a Gerje Forrás Természetvédelmi,
Környezetvédő Közhasznú Társasággal 2006. április 11. napján megkötött
Közhasznú Támogatási Szerződés 1. számú módosítását az átalakulás
következtében a

, székhely:
2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz., statisztikai számjel: 20182072-
3700-113-13., adószám: 20182072-2-13, közhasznúsági fokozata:
közhasznú gazdálkodó szervezet. Ugyanezért jóváhagyja a 2007. december
5. napján megkötött együttműködési keretszerződés 1. sz. módosítását.

engedélyezi és készfizető kezességet vállal azért, hogy a Gerje-Forrás

Nonprofit Kft. t vegyen fel a Dél-
Pest megyei Takarékszövetkezet pilisi fiókjától.

elfogadja a Gubányi K. Ált. Isk. és az Óvodai Intézmény
ra (belső átépítésére) vonatkozó

Intézkedési Tervet - pénzügyi fedezetét (4.049 eFt) a felhalmozási célú
céltartalék terhére biztosítja.

a monori rendőrkapitányság-vezető által
javasolt, a gyermekek védelmében tervezett rendőrségi internetes tartalmú
ismeretterjesztő kiadvány előállítási költségéhez a képviselők, valamint
külső jogállású bizottsági tagok tiszteletdíjából képezett céltartalék
keretösszegből.

módosítja a
beruházási

célokmányát.
2009. augusztus 1-jei hatállyal kiadja a Gubányi K. Ált. Isk. és az Óvodai

Intézmény ainak 1. számú módosítását
2009. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja és kiadja az Óvodai

Intézmény át és Házirendjét, illetve a
Kármán J. Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.

elviekben egyetért és támogatja Miklós Károlyné pilisi lakos által
kérelmezett ingatlanok Má-s jelű alövezetből Má-f-es alövezetre történő
átminősítését (külterületi út, Csokonai út), és az alövezet átminősítésére
irányuló eljárást önálló szabályozási (módosítási) eljárásként folytatja le a
PESTTERV Kft részére adott megrendelés, háromoldalú beruházói-
tervezési megállapodás alapján.
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pilisi úthálózat

belterületi gyűjtő út
rendszer kiosztás

1 db Toyota Dyna-150 típusú tehergépjármű megvásárlásá
visszafizetendő állami

támogatások

jogutód cég adatai: Gerje-Forrás Természetvédelmi,
Környezetvédő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

10.000.000 Ft éven belül lejáratú hitel

konyhai és
kiszolgáló helyiségeinek felújításá

70.000 Ft támogatást nyújt

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása pályázat

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat
„

”

„ '
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Pilis Város Önkormányzata a tulajdonában álló, alábbi belterületi
építési ingatlanok értékesítését hirdeti meg:

.: nettó 3.400 Ft/m2+Áfa (ún. Bazsam TESCO
Kisáruház mögötti terület)

Szegfű és Orgona u.: nettó 2.100 Ft/m2+Áfa
.-Szegfű u.: nettó 2.500 Ft/m2+Áfa

. nettó 400 Ft/m2+Áfa
Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban érdeklődni lehet
személyesen és levélben Pilis Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Építéshatóság és Műszaki Irodájában
(Kossuth L. u. 47.), e-mail: muszak@pilis.hu, tel.: 29/696-328.

Was Albert u

Gyóni Géza,
Kender u
Sándor és József u

„ ”

Hirdetmény

Pilis Város Képviselő Testülete    felelős gondolkodás
és gazdálkodás által vezérelve    úgy döntött, hogy a

bizottsági és testületi döntés-előkészítésekhez,
előterjesztésekhez, munkaanyagokhoz a jövőben
papír alapú adathordozót nem használ. Mindez
több millió forintos megtakarítást jelent a Város
gazdálkodásában és KlímaBarát településként a

természeti környezetünket is óvja.

–

–

A Pitvaros Szlovák Önkormányzat
vendégei voltunk. Kis frissítővel fogadtak
bennünket. Pihenés után megtekinthettük a
templomot, a tájházat és Tószegi Gyuláné
magángyűjteményét. Ezúton is köszönjük
az emlékezetes napot.

Tótkomlós Szlovák Önkormányzatánál is lehetőségünk volt
vendégeskedni. Felújított szlovák légióházban fogadtak, ahol régi
mesterségek képkiállítását tekinthettük meg. Ismerkedés után
közös fürdésben vettünk részt. Csodálatos napot tölthettünk el.
Köszönet érte.

Vidám Tavasz Klub eseményei

Paulovicz Pálné, klubvezető

Ahagyományoknak megfelelően ez évben is

kerül megrendezésre a Pilisi Nép- és Gazdakör szervezésében a
Szüreti felvonulás és a Szüreti bál. A gyerekek ismét nagy
örömmel jártak a táncpróbákra, lelkesen készülve a nyitótáncra.
A Szüreti felvonulás 12-kor indul, az útvonalról a honlapon, a
Polgármesteri Hivatalban és a kihelyezett plakátokon tájéko-
zódhatnak. ASzüreti Bál este nyolc órakor kezdődik a Piactéren, a
gyerekek színpompás és nagyon sok munkával begyakorolt
nyitótáncával. Minden pilisi lakost szeretettel várunk!

szeptember első szombatján, 5-én

Dr. Csiki Gábor  jegyző:,

Szüreti Bál

Pilisi Nép- és Gazdakör

Mindenkit értesítünk

Falconeri Használt Bútor-
boltunkat.

K-P 8-16, Szo: 8-12
Érdeklődni: 70/432-3473

- aki értékelni tudja a minőségi,
szép bútorokat, lámpákat -, hogy
Pilisen, a Vasvári P. u. 35. sz. alatt
(volt Hízlaldában) megnyitottuk

Érdemes betérni,
változó árukészlettel várjuk
leendő vásárlóinkat.
Ezek a bútorok bármely lakásban
megállják a helyüket.

Nyitva tartás:
:

Hírnök
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Csapó Attila,
Gerje-Forrás Kht

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2009. június havi ülésén
módosította a köztisztaságról alkotott rendeletét. Ennek alapján a hulladék
szállítási és kezelési és közszolgáltatás díja a 2009. 07. 01-jétől 2009. 12. 31-ig
terjedő időszakban: nettó 3,1 Ft/l + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA
egységárról, nettó 2,6 Ft/l + vonatkozó jogszabály szerinti
ÁFA egységárra módosította. 2009. 07. havi hulladék-
szállítási és kezelési díj számlázása az Ön részére a
módosított díj alapján történt. Így a 80 l-es kuka ürítési
díja bruttó 1.126 Ft/hó, a 120 l-es kuka ürítési díja bruttó
1.690 Ft/hó lett
2009. július 1-jét követően a szolgáltatások 2009. évre
elfogadott nettó díja nem változik, módosul azonban az
ÁFA törvény változása miatt az adó mértéke 20%-ról, 25%-ra. A változás első
alkalommal az Ön júliusi fogyasztásához kapcsolódóan jelenik meg számláin.

.

Társaságunk a 2006. évi IV. tv. (Gt.) a gazdasági
társaságokról szóló törvény 365. (3) bekezdése
értelmében, valamint Pilis Város Önkormányza-
tának 103/2009. (III.26.) határozata alapján Alapító

Okiratának módosításával Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult
át. A Cégbíróság a 13-14-000067/52
számú végzésében, melyet részünkre
2009. július 7-én küldött meg, a

Az alábbi adatainkban változás nem történt:
Adószámunk: 20182072-2-13

Címünk: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz.
Az OTP Banknál vezetett számlaszámunk:

11742238-20004855
11742238-20005492

Takarék Szövetkezetnél vezetett számlaszámunk:
65800052-11028835.

§

Gerje-
Forrás Természetvédelmi, Környe-
zetvédő Kht-t törölte, és ezzel egy
időben jogutódként a Gerje-Forrás

Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit
Kft-t bejegyezte.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.,
mint a Pilis Város hulladékgazdálkodási üzemeltetője,

lomtalanítási akciót szervez
Az utcákban történő

. Ezért kérjük, hogy fenti
időpontban a háztartási hulladékot tároló szemetes kuka mellé helyezze ki a
lomtalanításra szánt hulladékokat, reggel 7-ig. Kérjük továbbá, hogy a
lomtalanításra szánt kisebb hulladékot lehetőség szerint zsákokban, vagy
összekötve helyezzék ki.
A lomtalanításra szánt nagyobb mennyiségű ( feletti) hulladékok
elszállítására biztosítjuk az utcákban történő amit

a központunkban (Pilis, Temesvári u. hrsz:
0251/28, a város vízmű telepén) . A
konténerigény esetén a saját kezű aláírással ellátott kérelemben fel kell
tüntetni a kérelmező nevét, címét, telefonszámát az elérhetőség céljából,
valamint a konténer helyét, ahová ki lesz helyezve.
A lomtalanítás alkalmával kihelyezhető anyagok azok, amelyek a
háztartásban szükségtelenné váltak, és nem férnek bele a szeméttároló
edénybe (kukába), kivéve a veszélyes (állati tetemek, vegyi anyagok,
háztartási gépek) hulladékok, zöldhulladékok és építési törmelékek
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a konténer igénylése esetén
is tilos a veszélyes hulladékokat, zöld hulladékokat és az építési
törmelékeket a konténerbe belehelyezni.

2009. október 6-tól
október 10-ig

lomtalanítás ideje megegyezik a szemétszállító autó
megszokott menetrendjének idejével

2 m3
konténer kihelyezését,

2009. szeptember 30-ig
lehet írásban megrendelni

.

.

LOMTAL ANÍTÁS

2009. augusztus hónaptól kezdődően a Gerje - Forrás Nonprofit Kft.
minden hónap 3. szombatján díjbeszedői
ügyfélfogadást tart a Közösségi Házban
9-től 12 óráig. Felhívjuk szíves figyel-
müket arra, hogy a vízóraállás bediktá-

lására Önnek minden hónap utolsó hetében van lehetősége. Az adatok
rögzítésének zárását az adott hét utolsó munkanapjának munkarendje
szerint végezzük.

FIGYELEM!

Tisztelt Lakosság!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket a  közszolgáltatáshoz
kapcsolódó, elmúlt időszakban történt aktuális eseményekről.

Pilis Városért Közalapítvány idén is megszervezi
az Életmód szigetet .
Sajnálattal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az előző évekhez képest lényegesen csökkent kapacitású lesz
a rendezvény, hiszen a támogatásokat szinte minden cégnél megvonták a nehéz gazdasági helyzetre
hivatkozva. Ezért idén csak Szűrőnapnak nevezzük, sajnos nem tudunk sport és kézműves
foglalkozásokkal, zenés- és kulturális programokkal kedveskedni.
A szűrésekhez szükséges tesztanyagok 80 %-át a Pilis Városért Közalapítvány önerőből vásárolja meg, a
fennmaradó 20 %-ot támogatóink segítségével tesszük lehetővé.

Kérjük idén is, aki teheti, jöjjön el vért adni, hiszen a vérraktárak üresek, sokan várnak az
életet jelentő vérkészítményekre!Agyermekorvosi rendelőben 9-15 óra között lehet jelentkezni személyi
igazolvánnyal és TAJ-kártyával. Véradóinknak igyekszünk meglepetéssel kedveskedni.

. Reméljük idén is sokan kihasználják a lehetőséget és
saját egészségük megőrzése érdekében részt vesznek a vizsgálatokon.
Aprogramról részletes információk a rendezvény előtt két héttel a pilisi honlapon, plakátokon olvashatók.
További célzott adományokat fogadunk Életmód sziget közleménnyel a 11742238-20004628
számlaszámunkra.

2009. szeptember 12-én, szombaton 9-15 óra között

Az elmúlt négy évben
rendezvényeinken szervezett véradásokon átlag hetven véradó jelent meg, amely megyei szinten
példaértékű!

A szűrővizsgálatokon való részvétel ingyenes

(meghívó a 2. oldalon olvasható - a szerk.)

„ ”

„ ”

Simó Gáborné elnök

Tisztelt Pilisi Lakosok!
Jó hír az aktív korú
nem  foglalkoztatottaknak!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Monoron működő integrációs
programjához kapcsolódóan sikeresen
pályázott a TÁMOP 5.3.1 nevű,
Európai Uniós pályázatra. A nyertes
pályázat indulása 2009 szeptemberében
várható. A pályázatból a pilisi aktív
korú nem foglalkoztatottak is
profitálhatnak, hiszen képzések,
tréningek, illetve különféle mentorálási
technikák segítségével próbáljuk majd
Őket munkához segíteni. Részletekről a
kihelyezett szóróanyagokból lehet majd
tájékozódni. Kiss Dávid

Hírnök

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA

2009. november 03-tól november 27-ig

nagyobb faágakat, nyesedékeket összekötve, a
faleveleket, fűzúzalékokat átlátszó műanyag zsákokba helyezzék ki

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

zöldhulladék begyűjtési és szállítási akciót szervezünk.
Az utcákban történő zöldhulladék begyűjtés ideje megegyezik a

szemétszállító autó megszokott menetrendjének idejével, ezért kérjük,
hogy a fenti időpontban a háztartási hulladékot tároló szemetes kuka

mellé helyezzék ki a zöldhulladékot.
Kérjük, hogy a

.
Amennyiben a Tisztelt Ingatlantulajdonos nem rendelkezik átlátszó

műanyag zsákkal, úgy biztosítjuk ingatlanonként a 3 db átlátszó
műanyag zsákot. Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Pilis Város Önkormányzata között
környezetünk védelmére szolgáló akciót szervez, melynek
keretében begyűjti a használt gumiabroncsokat, és új
elemként a már használaton kívüli elektromos
berendezéseket is várják hivatali időben a Polgármesteri
Hivatalban. A felhívás megjelenik majd a kábeltévén, a
települési plakátokon és a honlapon is.

október 5-9.

Használt gumi és -elektromos
berendezések gyűjtése

Megélhetési szervkereskedelem?! Eladná a veséjét egy kétegyházi
asszony, hogy a pénzből kifizethesse tartozásait. (Békés Megyei Hírlap)
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A volt Gubányi Kastély

Amikor városunk múltját próbáljuk lakosságunk széles körében ismertté tenni,
feltétlenül szólni célszerű, és emlékezni kell a jeles családokról, személyekről, akik Pilis
életében jelentős szerepet vállaltak, és fejlődését elősegítették. Ilyen volt pl. Kakucsi
Liebner József földbirtokos és famíliája. Az idős Kakucsi Liebner József 1850-ben
született. A mezőgazdaság és a mezőgazdasági irodalom terén szerzett érdemeiért 1896.
dec. 18-án Kakucsi előnévvel magyar nemességet nyert. 1904-ben a pápa a Szent-
Gergely Lovagrend parancsnoki Rendjével tüntette ki. 1908-ban császári és királyi
asztalnoki kitüntetett. Élénken részt vesz a vármegyei és különböző közigazgatási
mozgalomban. A vármegye állandó választmányának tagja volt. A pilisi birtokaihoz
öröklési jogán 1891. június 16-án jutott. Birtoka 1021 kh. Katolikus iskolát létesített a
mostani Dózsa Gy. u. 27. sz. ház helyén. Birtokainak határánál kőkeresztet helyezett el:
az egyiket a sportpálya kerítésénél, a másikat a volt Liebner major közelében (a 405 sz. út
mentén), míg a harmadikat a Kölcsey u. 50. sz. ház előkertjében. A katolikus templom
udvarán lévő kőkeresztet is ő ajándékozta az egyháznak, az ún. Euharisztikus
Kongresszus magyarországi ünnepségi tiszteletére. Két leánygyermeke nevéről nevezte
el az általa felparcellázott Mária és Ilona telepet. A telepi iskola építéséhez telket
adományozott, és az iskola előtti területet is ő adta (epres), ma tornaterem áll a helyén. A
katolikus templom Lourdes-i oltárának kialakítását már fia fizette, ifj. Kakucsi Liebner
József, aki született 1879-ben, és meghalt 1945.02.24-én. Hozzájárult a harangok
vásárlásához is. Támogatta az irsai római katolikus zárda (iskola) működését. A Liebner
kastély előtt az utcán közkutat létesített. 1940-ben helyet adott az állami sertéshizlalda
létesítéséhez. A II. Világháború pilisi harcai elől menekülni próbált, de csak Nagykátáig
jutott. A front alatt a kastélyát kirabolták. A mai Malom és Dózsa Gy. u. sarkán lévő
Kuczbacher-féle házban húzta magát, ahol 1945.02.24-én, szombati napon
öngyilkosságot követett el, óriási mennyiségű altatót vett be. A következő hétfőn a
katolikus temetőben a Gubányiak sírkertje előtt helyezték örök nyugalomra. A katolikus
egyház a közelmúltban az alábbi szövegű márványtáblát helyeztette el sírján:

Az utókor Kakucsi Liebner Józsefről
2008-ban Pilisen utcát nevezett el.

„Itt nyugszik
Egyházunk és városunk jótevője
Kakucsi Liebner József
Földbirtokos
és
Boda Mária
Hűséges házvezetője”

Kakucsi Liebner József

Reis József ny.isk.ig.

Pilis múltjáról

2009. augusztus közepén ismét megszaporodtak
a motorosok kis városunkban, ugyanis
augusztus 14-16. között rendezte meg a Pilisi
Motoros Egyesület a VI. Pilisi Motoros
Gerjedelmet. A rendezvény színvonalát évr l-
évre próbáljuk emelni. Így volt ez idén is, ennek
fejében pénteken olyan együtteseket láthat-
tunk, hallhattunk a színpadon, mint a rend-
szeresen visszatér LazulALánc, az összes
motoros bulin újra és újra fellép rock and roll
királyok, a Rock In Rockcats, DEÁK BILL GYULA,
és a dalszövegeivel ismertté vált Blues Company.
Szombaton délel tt a 8 községen átnyúló
motoros gerjedés, a motoros tájékozódási
verseny és a mókás vetélked k után az immáron
hat éve hagyományosan megtartott motoros
felvonuláson vehettünk részt. Jó volt látni, hogy
az utcákon nem kevesebben, hanem egyre
többen vannak és integetnek az ide ellátogató
embereknek, motorosoknak. Azt hiszem, ez
igazán fontos lehet Pilis város messze szálló
hírnevének. Örülünk, hogy mikor a sor elejér l
visszanézek soha nem látom a sor végét, ez
valahogy elégedettséggel tölt el mindenkit. A
rituálénak számító felvonulás után mindenki
evett-ivott egyet, és elkezdett telít dni a tér!
Szürkületre ismét a gerjedéshez közeli állapotba
került az egész tömeg, már csak meg kellett
gyújtani a zsinórt. Ezen feladat elvégzésére
pedig a színpadon fellép zenekarok voltak
hivatottak: Cool Head Clan, Hollywood Rose,
Takács Tamás Dirty Blues Band, F nix. Azt
hiszem,akiottvolt, jóléreztemagát.
Összefoglalva: válogatott résztvev k, 8 koncert,
kempingezési lehet ség és a jó pár program
megérteazárát. Aki nem hiszi, járjonutána…

Az esős őszi estéken is megéri figyelemmel
kísérni a www.pilismotor.hu internetes
oldalunkat, mert folyamatosan kerülnek fel
fotókésvideókarendezvényről.
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VI. Pilis Motoros Gerjedelem

Ifj. Haluszka Zoltán
P.M.E.

Hírnök

2009. június 19-én (pénteken) harmadik alkalommal megrendezésre került, a hagyományőrző Gerje Kupa labdarúgó torna.
Szabó Márton Polgármester Úr ünnepélyes megnyitói beszéde után, 6 város közszolgáltató szervezetei között, megkezdődtek a
csoportmérkőzések. Gerje Kupa 2009. résztvevő csapatai: DAKÖV Kft. (Dabas), ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd), KÖVÁL Zrt. (Monor),
KŐVA Zrt. (Nagykőrös), ABOKOM Kft. (Abony), Gerje-Forrás Kft. (Pilis).
„ ”

–

–

–

A csoport:
Pilis Nagykőrös 4:0
Nagykőrös Cegléd 2:0
Cegléd Pilis 1:9

„ ”

–

–

–

B csoport:
Abony Monor 3:1
Monor Dabas 3:2
Dabas Abony 1:1

Helyosztó mérkőzések:
5-dik helyért: Dabas Cegléd 9:2
3-dik helyért: Nagykőrös Monor   3:0
Döntő Pilis Abony             5:1

–

–

: –

Gerje Kupa végeredménye:
1. Gerje-Forrás Kft. (Pilis)
2. ABOKOM Kft. (Abony)
3. KŐVA Zrt. (Nagykőrös)
4. KÖVÁL Zrt. (Monor)
5. DAKÖV Kft. (Dabas)
6. ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd)

A Kupa győztes
Gerje-Forrás Kft.

(Pilis) csapat tagjai
kapus: Juhász Károly,

mezőnyjátékosok:
Végh Attila,
Pap Albert,

Chudoba Mihály,
Tóth Károly,
Varga Albert,

Krizsán László,
Haluszka István,
Gyepnár János,
Gáspár János,

és Csapó Attila.
A versenykiírásnak megfelelően a Gerje Kupa 2009. labdarúgó torna

: Ország László (Nagykőrös), : Kovács Ferenc (Dabas),
: . A KÖVÁL Zrt. (Monor) felajánlása alapján külön díjazásba kerültek: : Kovács Pál (Abony),

: KÖVÁL Zrt. (Monor), (citrom díj): ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd)

legjobb kapusa gólkirálya
legjobb játékosa Csapó Attila(Pilis) a legidősebb játékos
a legsportszerűbb csapat a legtöbb gólt kapott csapat

GERJE KUPA 2009.GERJE KUPA 2009.

Miből készül az eperfagyi? - Jobb, ha nem tudja! Ne ámítsuk magunkat! Aki
reggelire "kakaóitalt" iszik, a laboratórium ízeit nyeli, aki eperjoghurtot
kanalaz, fűrészport fal, aki bolti citromlevet tesz a teába, az a penészgomba
"váladékát" kapja, bármennyire tiltakozik is. Az édeset idomított
baktériumok "köpik ki", a savanyú a mikroorganizmusok "izzadmánya".
Érzékeinket (észrevétlenül) manipulálja egy világhatalommá szerveződött
maffia, az ízipar, s laboratóriumokban előállított (titkos) aromákkal,
ízfokozókkal megváltoztatja ízlelésünket.Veszélyben az ízlés szabadsága, a
kulináris önrendelkezés joga. Nem azt esszük, amit enni vélünk. Mert semmi
sem az, aminek látszik. Az eperaromát egy Holzmindenben székelő német

aromagyár állítja elő ausztrál fűrészpor, alkohol, víz és néhány titkos
összetevő keverékéből. (A Föld teljes epertermése az „eperből” készült
fagylaltok, joghurtok, desszertek mennyiségének egy százalékát sem
fedezné!) Egy amerikai konszern baktériumból kávétejszínt és krémsajtot
varázsol, egy másik vörös áfonyából cseresznyét, ricinusolajból őszibarack-
aromát. Az Athlon nevű cég (nem vicc!) madártollból péksüteményt, a
General Foods vízből, fehérjéből és gyanús zsiradékból műszalonnát. A
Procter andGamble nevű amerikai vállalat még a gyapotszálat (pamutot) is
fogyaszthatóvá teszi: a növény rostjaiból kenyeret sütnek. Az ízek e szép új
világában a menthenthiol nevű vegyület a grape fruit, az acetyl-pyrolin
egyik változata a ropogós kenyérhéj, a filberton a mogyoróíz illúziójáért
felel. Mint a Mátrix című filmben.

E-mailen érkezett

folyt.köv.

Ízmaffia
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Fotók: ME

A születés körüli várakozás örömteli
és csodálatos. A természet mindenre
gondol és az anyukáknak lehető-
ségük van készülni az újszülött
fogadására. Ez jelenti a lelki és a testi
felkészülést egyaránt. A kisbaba
egészsége érdekében igen fontos a
szoptatás. Augusztus első hete a
Szoptatás Világhete, amelynek a
WHO /Egészségügyi Világszervezet/
által 2009 évre kiadott jelmondata a
következő Szoptatás: Egy válasz
vészhelyzetben/szükséghelyzetben -
Ön felkészült erre? A jelmondat is
utal arra, hogy a szoptatás az anyának és a gyermeknek olyan élményt
nyújt, amely az üvegből való táplálás során nehezen jöhet létre, mindezek
mellett a szoptatás kényelmes, egyszerű, nem igényel eszközöket és
minden helyzetben alkalmazható. Az anyatej mindig rendelkezésre áll,
megfelelő hőmérsékletű és steril.
Az anyatej összetételében és mennyiségében folyamatosan alkalmazkodik
a gyermek igényéhez. A szoptatott gyermeknek féléves koráig sem más
folyadékra, sem táplálék kiegészítésre nincs szüksége.Az anyatej speciális
védelmet nyújt a gyermek környezetében megjelenő kórokozókkal
szemben, és soha nem vált ki allergiás reakciót. Kizárólagosan szoptatott
csecsemők között szinte soha nem találni vérszegényt, ritkábbak és
gyorsabb lefolyásúak a felső-légúti és az emésztőrendszert érintő fertőző
betegségek. A szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes
daganatos megbetegedések, az inzulinfüggő cukorbetegség, a fogfejlődési
rendellenességek, egyes beszédhibák, és az elhízás kialakulásának esélyét.
Az anyatej összetétele változik, alkalmazkodik a gyermek igényeihez. A
születés után megjelenő, kis mennyiségű anyatejet kolosztrumnak, vagy

előtejnek nevezzük. A szülés utáni
harmadik, negyedik napon megjelenő
tej az, ami egy ideig az előtejjel
vegyesen szolgálja az újszülött
táplálását. Az anyatej összetétele egy
szoptatáson belül is változik. A
szoptatás első perceiben hígabb,
tejcukorban gazdag tejhez jut a
csecsemő, míg a szoptatás második
felében zsírdús, magas energiatartalmú
tej ürül. Mindig a baba igénye szerinti
szoptatás az alapja a sikernek. Tegyünk
félre órát, mérleget, hagyatkozzunk a
gyermek éhségére. Legalább napi 8-12

szoptatásra kerüljön sor a kezdeti időkben. Az egészséges gyermek jelezni
fog, ha éhes.Az anyatejet a gyermek szervezete igen gyorsan megemészti.
Az első hetekben szinte biztos, hogy a baba éjszaka is megéhezik. Az
éjszakai szoptatásnak nagy szerepe van abban, hogy elegendő tej
termelődjön. Az anyatejjel nem lehet takarékoskodni! - ha ritkábban
szoptat az anyuka, hogy egy etetésre több tej jusson, úgy kevés inger éri a
mellet, és egyre kevesebb teje lesz. A gyakori szoptatás viszont
visszahozza az apadó tejet. Az igény szerinti szoptatás azonban nem

jelenti azt, hogy a kisbabát egész nap szoptatni kell. Nem biztos, hogy a
nyugtalanság mindig éhséget jelez. Lehet, hogy a baba csak az édesanyja
közelségét, egy kis ringatást, vagy éppen nyugalmat szeretne. Minden
leendő anyukát arra biztatunk, hogy a szoptatás mindkét fél számára
felemelő és csodálatos élményét próbálják minél tovább együtt élvezni.
Hiszen a szoptatás az anyai gondoskodás, a szeretet legtermészetesebb
kifejezési módja.
Szoptatási kérdésekben segítséget kaphat orvosától, védőnőjétől.

: „

”

“ ”

Anyatej és szoptatás a középpontban

Dr. Vass Csaba, kistérségi tiszti főorvos ÁNTSZ Monori, Nagykátai kistérségi Intézet

Hírnök

Egy olyan szó, ami több jelentésű is lehet. Jelen szó
fogalmával és értelmével fiatal koromban
kezdtem el igazán foglalkozni. Sokáig nem
értettem a jelentését, pedig minden nap
találkoztam vele, és szembenéztem a saját
tükörképemmel. feltettem magamnak a kérdést:

Ki vagy Te? Mit akarsz az élettől? - és még nagyon sok gondolat járt
az eszembe. Úgy éreztem magam, hogy nem vagyok senki, és nem
tudom, hogy mit szeretnék, csak egyre tudtam a választ, hogy
valahová tartozok: egy családhoz, egy fajhoz és egy társadalomhoz,
akiknek meg kell felelnem valamilyen szinten, mert vannak
elvárásaik velem szemben. Gondolkoztam, hogy mit csináljak,
hogy jó legyen mindenkinek, min változtassak, hogy megfeleljek
valamilyen szinten az elvárásoknak. Lassan az idő teltével
mindennapi kérdésekké lettek, mert minden nap hoz valami újat,
amiből ki kell szelektálni és kontrollálni a lényeget. Biztos már volt
úgy Ön is, Kedves Olvasó, hogy lefekvés előtt átgondolta az egész
napját, hogy mit tett, jót, vagy rosszat, megsértett-e valakit, ha
igen, akkor miért tette, azt okkal, vagy ok nélkül, esetleg valamikor
lehet kontrollálni, lesz-e még rá esélye, és ha igen, azt a másik fél
hogy fogja fogadni? Úgy gondolom, ezért meg kell vizsgálnia
mindenkinek saját magát, vagyis legyen önkontrollja, hogy ne más
mondja esetleg azt, ami sértő lehet számára.

Rácz Zoltán

Feketén -Fehéren

Kontroll
A kontroll szóról nekem a belső szabályozó rendszerem,
a lelkiismeretem jut legelőbb eszembe. E csodálatos
dolog sokszor segít a döntésben, tud tanácsot adni, de
furdalni is, segít eligazodni a társadalomban,
felismerem általa, hogy mi a jó, vagy a rossz - szerintem.
A szüleim által kialakított, barátaim, nevelőim, önerőm
által tovább fejlődő, mára sziklaszilárd értékrendem
nem engedi, hogy jobbra-balra fújdogáljon a

társadalmi, környezeti, feljebbvalói elvárásrendszer, éppen ezért
nem tudom elfogadni a sokak által hangoztatott: minden érdek
gondolatot sem. A legkedvesebb idézetem: Az mutatja meg
legjobban egy ember jellemét, ahogy azokkal bánik, akiktől nem
vár el semmit szerint élek, dolgozok, nem hat rám a sok reklám, a
média agymosása. Úgy gondolom, ha mindenki a saját, természetes
értékrendje szerint élne, nem tudnák őket egymásnak uszítani,
megmondani nekik milyen autóban lehetnek boldogok, milyen
derékbőséggel kelhetnek fel vidáman stb. Mert az ember tudja,
hogy mi a jó neki, arra teremtetett, hogy boldog legyen és boldoggá
tegyen, tiszteljen másokat, hogy egészségesen éljen, gyermekeket
neveljen, vigyázzon környezetére - de így van ez a mai
társadalomban? Kontrolláljuk hát a média manipulálását, a
különböző ránk erőszakolt elvárásokat, hallgassunk lelkiis-
meretünkre, mondjuk ki véleményünket és tartsunk ki mellette,
szeressük felebarátainkat - mert a Tízparancsolat akkor is
vonatkozik ránk, ha nem ismerjük, vagy nem fogadjuk el, mert
egyszer számot kell adnunk

„ ”

„

”

… Gajdosné Nagy Tímea

EU parlamenti választási eredmények városunkban
... településünkön földet osztottak a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat tagjainak. Ezzel szemben az igazság az,
hogy a CKÖ kérelmére a városvezetés csak m
szándékozik területet adni. Ez ügyben testületi döntés
várhatóan az augusztusi ülésen születik.

űvelésre

Azt beszélik, hogy...
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A Rákóczi út 22. sz. alatt lévő Kerékpárszaküzlet vezetője igen
érzékeny a családokat sújtó rendkívüli megszorításokra. A

nyári gyermekfelügyelet programjának önzetlen támogatása
után, most egy hónapon keresztül: augusztus 24-től
szeptember 24-ig kedvezménnyel javítja a gyermekek
kerékpárjait. Keressék őt bátran, nem fognak csalódni!

Vállalkozói támogatás iskolakezdéshez
Fél éves működésünket áttekintve, örömmel és elégedettséggel
állapíthatjuk meg, hogy azokat a nevelési célokat, melyeket a
legutóbbi számában ismertettünk, kitartó és összehangolt munkával,
sikerült megvalósítanunk. Kis létszámú csoportban, szeretetteljes
légkör biztosítása mellett töltötték el hétköznapjaikat a gyerekek.
Programjainkban színes, élményt adó események gazdagították őket,
többek között a heti TSMT torna, a napi tánc (koordináció-fejlesztést
szolgáló tevékenység), kézműves foglalkozás, zenehallgatás,
mesehallgatás, szabadtéri foglalkozások. Nyári szünet alatt elvégeztük
az ÁNTSZ által előírt éves karbantartási munkákat, melyek magukba
foglalják a festést, fel-
újítást, játékok korsze-
rűsítését. Ezek a felújí-
tási munkák a családi
napközi költségvetését
meglehetősen igénybe
vették, tekintettel az
elmaradt önkormány-
zati támogatásra.
A napközi beindításakor
bíztunk az önkormány-
zat pénzbeli támogatá-
sában, melyre szóbeli ígéretet kaptunk. Az országban működő családi
napközik nagy hányada tud fennmaradni helyi szintű anyagi
támogatással, amely a bölcsődék jelenlegi hiányát pótolja. Ebben az
évben a mi napközink, mely Pilis városában a mai napig az egyetlen
bölcsődét pótló intézmény, anyagi jellegű támogatásban nem részesült.
Erre vonatkozó kérelmünket az önkormányzat képviselő-testülete
költségvetési forráshiány miatt elutasította. Felvetődik bennünk a
kérdés, vajon kérelmünk elutasításakor az érintett képviselők felelős
döntéshozóként voltak-e jelen, avagy pusztán szűklátókörrel
rendelkező magánemberként hoztak súlyos, számos családot érintő
döntéseket. Bízunk abban, hogy az év második felében sikerül a
városatyák támogatását elnyernünk, hogy az egyébként is nehéz
világgazdasági helyzet, mely országunkat, városunkat egyre nehezebb
feladat elé állítja, ne kényszerítsen bennünket arra, hogy a meglevő
térítési díjat módosítsuk. Az eltelt időszakban sok elkeseredett és
felháborodott szülővel találkoztunk, akik szeretnék gyermekeik
számára az ilyen jellegű szolgáltatást igénybe venni, azonban
önkormányzati támogatás hiányában az amúgy sem magas térítési díjat
megfizetni képtelenek, így nem tudnak munkát vállalni, s ennek
következtében nem lehetnek aktív részesei társadalmunknak.

Hírnök

Manócskák Családi Napközije

Madarászné Kmetz Ildikó

A tanítás-tanulás palettáján új színt jelent a
családi napközi rendszere, amely egyszerre
jelenthet nagy családot, gyakorlást, személyre
szabott tempót és pluszfoglalkozást a gyereknek.
Reményeink szerint Pilisen az első ilyen közös-
ség kezdi meg munkáját, amely az iskolai
napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem
vevő gyermek családi napköziben történő
ellátását biztosítja. A LURKÓ CSALÁDI
NAPKÖZI - a város központjában, barátságos
környezetben, családi házban fog működni, kis
létszámú csoporttal - pedagógus végzettségű
szakemberekkel. Várjuk azokat a gyermekeket

akik igénylik a családias hangulatú légkörben
történő felkészülést,
- akiknek fontos az egyénre szabott foglalkozás,
- akiknek problémájuk van akár az önálló tanu-
lással, akár a tanuláshoz való  motiváltságukkal,
- akik sikertelenek az iskolában, nem hajtja őket
az ismeretszerzés öröme,

tanulási nehézségeik miatt kirekesztettnek

érzik magukat, önértékelési zavarokkal küz-
denek.
Kiemelten figyelünk a gyermek tanulásbeli
sikertelenségeire, mert az e területen jelentkező
problémákat nem növi ki, így azok kihatnak egész
felnőtt életére. Célunk a délutáni nyugodt légkör
megteremtése, az ismeretszerzés örömének
megtanítása az eltérő fejlődési ütem szem előtt
tartásával - személyre szabott formában.
Folyamatosan segítjük a tanulók egyéni
képességeinek kibontakoztatását. A napirendünk
természetesen az iskolai tananyag házi feladata-
inak elvégzése köré csoportosul, mely kiegészül
tervezett szabadidős tevékenységgel. Alapvető
szempontnak tartjuk azt is, hogy a napközibe járó
gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas
együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint
például: egymásra figyelés, egymás segítése,
egymáshoz való alkalmazkodás, együttérzés.
Elsősorban alsós gyermekek fogadására készü-
lünk (felsősöket max. 6. osztályos korig).

Itt szeretném kiemelni, hogy idegen nyelvi
(angol, német) nyelvleckékben felkészült
szakember segít. A házi feladatok elvégzése
mellett a gyermekek napközbeni ellátásán,
gondozásán túl, fontosnak tartjuk a gyermekek
életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő
fejlődési ütemének szem előtt tartásával az
egészséges személyiségfejlesztését családias
hangulatban. Harmonikus működésünkhöz szem
előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit,
és természetesen figyelembe vesszük a szülők
igényeit. Igény szerint kérhető angol-német
nyelvoktatás, iskolára előkészítő foglalkozás,
napi gyermekfelügyelet, szünidei gyermek-
felügyelet. A családi napközi térítési díj
megfizetése mellett vehető igénybe.

-

- akik

:

Az érdeklődőket várjuk: Virág u. 4. sz.
29/ 496-476-os, 06-70-619-69-04

Bernula Erzsébet
Spiritus Egyesület: 2162 Őrbottyán,

Gyár u. 1298/12, 06-20/322-7690

A CSALÁDI NAPKÖZI: Nem napközi, nem tanulószoba és nem külön tanár,
segítséget kínál a kis- és nagyobb diákoknak, valamint szüleiknek

... augusztus 1-től 80%-ról 70%-ra csökkent a betegállomány első 15
napjára járó - munkaadó által fizetett táppénz (távolléti díj)? A
többi napokra az OEPutalja a táppénzt 70%-ról 60%-ra csökkentett
összegben. Az aktív táppénzesek (dolgozók), fizetésüktől függően
max. 9.533 Ft-ot, a passzív táppénzesek (akik munkaviszonyuk
megszűnte utáni három napon belül mennek táppénzre) max. 3575
Ft-ot kaphatnak naponta. E passzív táppénzt már csak 30 napig
folyósítják. Ha valakinek betegállománya alatt szűnik meg a
munkahelye, a megszűntést követően passzív táppénzesnek számít és
csak a csökkentett összeget kaphatja, azt is csak harminc napig.

–

Tudja e, hogy...

A városvezetés egyetértve a szülőkkel szintén elkeseredve keresi a
lehetőségét a pilisi bölcsődei elhelyezés biztosítására, ezért
megterveztetett egy kétcsoportos bölcsődét, és folyamatosan figyeli a
pályázatokat, keresi az önerő forrását, hiszen egy ilyen intézmény
megvalósításához legkevesebb négyszázmillió forint szükséges. Sajnos az
állam nem támogatja külön azokat a településeket, ahol nincs bölcsőde,
így együtt kell pályáznunk azokkal, akik csak felújítani kívánják
intézményüket. Ez ügyben felvettem a kapcsolatot a minisztérium illetékes
szakemberével, akitől azt a választ kaptam, hogy a pályázatok menetét már
nem lehet megváltoztatni. Sajnos az állam egyre kevésbé járul hozzá az
óvodák és iskolák üzemeltetési költségeihez is: a 2008. évi 64%-ról idén
62%-ra csökkentette e támogatást, ami egy átlagszám: az óvodákat - az
iskolákhoz képest - jobban, a bölcsődéket pedig még ennél is nagyobb
mértékben sújtja az elvonás. A településünkön kiegészítő funkcióként
szolgáló, egyéni vállalkozáson alapuló, térítési díj ellenében igénybe
vehető családi napközi hét gyermeket ugyan el tud látni, de az egész
település bölcsődei ellátásának kérdését megoldani képtelen, így nagyon
sok családnak esélye sincs a bölcsődei ellátás igénybevételére. Az állam
által tervezett gyes időpontjának csökkentése, a támogatások elvonása, a
pályázati feltételek szigorítása, ésszerűtlensége pedig még lehetetlenebb
helyzetbe sodorja a családokat és az önkormányzatokat.

Bölcsõdehelyzet Pilisen

Szabó Márton, polgármester

Hírnök

...a kormány terve szerint 2010-ben az önkormányzatoktól további 120 milliárd azaz 120.000.000.000 Ft-ot
von el, így egyre lehetetlenebbé téve azok illetve intézményeik működését, és a támogatási letetőségeiket?
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Ékszerbolti rablás

Vecsés

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási
Alosztálya eljárást folytat fegyveresen elkövetett
rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
egyelőre ismeretlen tettes ellen, aki 2009. július 08-án
kirabolta egyik ékszerboltját. Az ismeretlen
férfi az egyedül tartózkodó alkalmazottat -
feltehetőleg lőfegyverrel - a pultban található
ékszerek átadására kényszerítette, majd azokat
eltulajdonítva távozott a helyszínről. A férfit társa egy
motorkerékpárral várta, akivel elmenekültek.
Személyi sérülés nem történt. A bűncselekménnyel
okozott kár több millió forint.

Fegyveres rablás egy élelmiszerüzletben:

vecsési

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási Alosztálya
eljárást folytat fegyveresen elkövetett rablás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt egyelőre ismeretlen tettes ellen, aki
2009. július 24-én egy élelmiszerboltban - feltehetőleg
lőfegyverrel - az üzletben tartózkodó két eladót a kasszában
található pénz átadására kényszerítette. A férfi a pénzzel
elmenekült a helyszínről.Acselekmény során személyi sérülés,
lövés nem történt.

Fegyveres rabló sikeres elfogása

Monor
2009. július 27-én érkezett bejelentés a Monori
Rendőrkapitányságra, amely szerint egyik
élelmiszerboltjában - feltehetőleg lőfegyverrel -
ismeretlen férfi az üzletben tartózkodó eladót a
kasszában található pénz átadására kényszerítette. A
férfi a pénzzel elmenekült a helyszínről. A
cselekmény során személyi sérülés, lövés nem
történt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási
Alosztálya 2009. július 28-án elfogta a
bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható V. A. (24)
vecsési lakost, akinek a Monori Városi Bíróság
előzetes letartóztatását elrendelte.

Motort lopott

Péteriben

: A Monori
Rendőrkapitányság Gyömrői
Rendőrőrse lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást P. József (22) és
fk. F. József (15) péteri lakos
ellen. 2009. augusztus 4-én a
reggeli órákban érkezett a
bejelentés, mely szerint

a Rákóczi utcából
ismeretlen tettesek egy Simson
motorkerékpárt vittek el. A
helyszínre érkező rendőrök a
gyors adatgyűjtést követően a
tolvajok keresésére indultak.
Hamarosan az egyik utcában
meg is találták a motort és a két
tettest. P. Józsefet és fk. F.
Józsefet a járőrök elfogták és a
Gyömrői Rendőrőrsre előállí-
tották. Kihallgatásuk során a
bűncselekmény elkövetését
mindketten elismerték.

Marihuánát termesztett:

Gyömrő

A Monori Rendőrkapitányság
Gyömrői Rendőrőrse jelentős mennyiségre elkövetett
visszaélés kábítószerrel bűntett megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást K. Gábor (41) gyömrői lakos ellen. 2009.
augusztus 4-én a délutáni órákban , Tömesmajori utca
egyik családi házába tartottak ellenőrzést a gyömrői rendőrök,
ugyanis felderítő munkájuk során információ merült fel arra
vonatkozólag, hogy a ház tulajdonosa otthonában marihuanat
termeszt. Az ellenőrzés során a ház pincéjében 271 különböző
nagyságú indiai kendertövet találtak a rendőrök. A helyszíni
szemle során jelen lévő botanikus szakértő előzetes véleménye
alapján megerősítést nyert, hogy a rendőrök valóban jelentős
mennyiségű kábítószert találtak. Az eljárás során a
marihuanaval együtt a kiépített elektronikai melegítő-
szellőztető rendszer is lefoglalásra került. K. Gábor jelenleg
őrizetben van, a további eljárás során a rendőrség indítványozza
előzetes letartóztatását.

Monori Rendőrkapitányság
Gémesi Beáta  r. szds., sajtóreferens

Városunkban 2009-ben létrehozott 1 hónapos nyári tábor alkalmával minket is felkértek,
hogy vállaljunk szerepet ebben a feladatban, amit mi örömmel vállaltunk el. A
számunkra kijelölt nap június 23-a volt. Ezen a napon egy rövid bemutatkozás után
rendhagyó történelem órával kezdtük a

programunkat, amin keresztül a gyermekek
megismerkedhettek a romák történetével. Ezt
követően zenés táncos bulit tartottunk, amit
a gyerekek nagy örömmel fogadtak. A
hangulat nagyon jó volt, úgy gondolom mind a
gyerekek, mind pedig mi élveztük ezt a napot.
Júliusban a Magyar Élelmiszerbankkal kötött
együttműködésünk sikerére 8346 kg
élelmiszert tudtunk szétosztani, amiből 870 fő
részesült. Az élelmiszerek között lisztet, cukrot, búzadarát, makarónit, csokoládés
gabonagolyót és tejport adományozhattunk a rászorulóknak.
Szintén ebben a hónapban támogatási kérelmet adtunk be a települési Önkormányzathoz
szociális földmunkaprogramunkhoz, amelyben 10 ha földet és 2 ha kaszálót kértünk.
Örömünkre szolgált, hogy az Önkormányzat támogatja programunkat, így a földek
kijelölése folyamatban van. Olyan rászorulóknak kívánunk földmunkaprogramunkkal
segíteni, akik munkaképesek, de önhibájukon kívül nem tudnak elhelyezkedni. Ezzel is
csökkenteni kívánjuk városunkban a munkanélküliséget, illetve a megélhetési
problémákat, valamint bízunk benne, hogy a megélhetésért elkövetett kisebb lopásokat

is vissza tudjuk szorítani ezáltal.
Augusztus 8-án megrendezésre került II. Roma
Lehetőség Napi rendezvényünk a piactéren. Délelőtt
egy konferenciával kezdtünk a Romák helyzete a
kis térségi programokban címmel , majd
főzőversennyel folytattuk napi programunkat, amit
végül az esti mulatsággal zártunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat
mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvényünk

sikeréhez: Szabó Márton polgármester, Greksza János képviselő, Betegh Gábor
Vasbolt, Kiss Jenő Hentesbolt, Miavecz cukrászda, zöldséges Évike. Külön köszönjük a
Barátság Nyugdíjas Klubnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket és részt
vettek a főzőversenyen is.
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Hírnök
"A sérült embereknek joguk van a teljes és méltó élethez, olyan
körülmények között, amelyek biztosítják méltóságukat, erõsítik
önbizalmukat, és megkönnyítik aktív részvételüket a közösségben".

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szeretettel várjuk azon fogyatékos embereket, akik harmadik
életévüket betöltötték és
- Napközbeni tartózkodásuk nem megoldott
- Vágynak társas kapcsolatokra
Önkiszolgálásra nem, vagy csak részben képesek

- Szeretnének képességeikhez mérten fejlődni és hasznosan
eltölteni napjaikat
- Szeretnének kulturális és szabadidős programokban részt
venni
- - Iskolarendszerben egyáltalán nem vagy már nem tanulnak

A napközi igénybe vétele ingyenes, az étkezés önköltséges. A
napközbeni étkezésre (meleg étel fogyasztására is) lehetőséget
biztosítunk.

Ellátási területünk: Pest megye

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.
(a Könyvtár épülete a tér felől)

Tel/fax: 06 29 413 432, e-mail:
tamogato.monor@maltai.hu

Nyitva tartás:  H-P: 8.00-.16.30.

-

FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

Az ellátások igénybe vételének lehetőségeiről érdeklődjön
személyesen vagy telefonon:

CKÖ

Több éve tartó József utcai
fosztogatásról adott hírt egy
olvasónk, akinek lakásából már
mindent elvittek: automata mo-
sógép, csap, boyler, aknákról
vastető, vasajtó, ólról pala, gáz-
palackok, gáztűzhely, rézcső,
kazán, edény, szőnyeg, tévé, szi-
eszta, de még a kádat is kibon-
tották, és minden évben még
zölden leverik a gyümölcsöt. In-
gatlanának értéke negyedére
csökkent. A hatóság a jegyző-
könyvet felveszi, majd a nyo-
mozást felfüggeszti „mivel az
elkövető kiléte a nyomozásban
nem volt megállapítható .„

Név, cím, nyomozás  felfüggesztéséről
határozat a Szerkesztőségben

Felfüggesztve!!!Felfüggesztve!!!
Szerkesztőségünket zakla-
tottan kereste fel Kapásné B.
Piroska, hogy az előző szá-
munkban általa jelzett két
nagytestű kutya tovább ga-
rázdálkodik: újabb tyúkokat,
nyulakat fojtogattak a Jókai,
Tölgyfa, Hétvezér utcában,
még a dupla ólajtókat is ki-
bontották. Piroska meg-
kereste a sintéreket, akiktől
megtudta, hogy a kiszállást
neki kell fizetnie, még akkor
is, ha nem találták meg a ku-
tyákat. Az asszony továbbra
is várja az intézkedést.

Állatirtás II

Pilisen az Orgona utcában július 24-én 22.30-kor egy vonatról leszálló és gyalog
hazafelé tartó idős hölgynek letépték a táskáját a válláról. Feljelentés megtörtént, tettes
nincs.Anéhány éve Pilisre költözött sértett azóta árulja a házát, menekül…

Fogd a táskát és fuss!

RENDŐRSÉGI
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Név, cím a Szerkesztőségben
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Pilisi látkép!!!

Tisztelt Olvasóim!

munkaviszony

munkáltató
Munkavállaló

Fiatal munkavállaló

alkalmi munkát

AzAM könyvvel való foglalkoztatás előnyei

munkaszerződés

Az alábbi dokumentumok kellenek a munkavállaló belépéséhez,
felvételéhez

Ígéretemhez híven egy másik jogterületre térek át: a
munkajog világával igyekszem Önöket érintőlegesen megismertetni: Mi a
munkaviszony? Ki lehet munkavállaló és munkáltató? Ki a fiatal
munkavállaló? Mit jelent az alkalmi munkavállalás? A munkaviszony
megszűnése. Melyek a munkabér szabályai? Szabadság. Munkabaleset.
Táppénz. Tanulmányi szerződés. Hát vágjunk bele
A az egy olyan kapcsolat a dolgozó, beosztott és a főnök
között, amely alapján a munkavállaló és a munkáltató részére
meghatározott munkát, feladatot végez és ezért ellentételezést, munkabért
kap. A fentiekből következik, hogy a munkáltatónak széleskörű utasítási
joga van. Magyarországon, aki jogképes, lehet főnők, azaz .

pedig az lehet, aki kritériumoknak megfelel, ilyen pl. az
életkor, tankötelezettség megléte, teljesítése stb. Tehát összességében
megállapítható, hogy míg főnők szinte bárki lehet, addig a munkavállalói
kör szűkebb, vagyis nem akárki dolgozhat jogszerűen.

fogalmával azért jó, ha tisztába vagyunk, mert
számos kedvezmény jár neki, mint például: pótszabadság, hosszabb
pihenőidő stb.
Mit is jelent az, hogy valaki vállal: ha akár egy napra
hozzuk létre a munkaviszonyt, akkor is kell írásbeli munkaszerződés, ez
alól kivétel az alkalmi munkavállalói foglalkoztatás ( rövidíteni szokták
AM). A kiváltott AM könyvvel legfeljebb egymást követő 5 napot, egy
naptári hónapban maximum 15 nap (a mezőgazdasági idénymunkára nem
vonatkozik ez a korlátozás) egy naptári évben maximum 90 nap lehet a
foglalkoztatás időtartama egy munkáltatónál. Az AM lényege, hogy rövid
ideig is lehet dolgozni munkaszerződés nélkül. Az AM könyv alkalmazása
gyakorlatilag munkaszerződésnek minősül - kitöltésével és aláírásával jön
létre. Ezt a könyvet pontosan kell vezetni, a munkavégzés helyén kell
tartani, közösen megállapodhatnak, hogy a munkavégzés helyén a
munkáltató őrzi. Az AM könyvet a munkavállalónak kell beszereznie a
lakhely szerint illetékes munkaügyi központban, fizetni nem kell érte.

:
- Gyorson létrehozható és megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló
közötti munkaviszony. Nem beszélhetünk felmondási időről.
- Alkalmazása munkaszerződésnek minősül, amely a jogszerű
munkaviszony keretében történő foglalkoztatás egyik formája.
- A munkáltatónak nem kell a személyi jövedelem-előleg
meghatározásával, levonásával, igazolásával foglalkoznia, mert az összes
ilyen kötelezettséget teljesíti a közteher jegy beragasztásával.
- A közteherjegy értéke kedvezőbb adó és járulékfizetési szabályokon
alapul és az adott naptári napra kifizetett nettó munkabérhez igazodik.
- A társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és
bejelentési kötelezettség nem terheli a munkáltatót.
- A befizetet közteherjegy 75%-a az összevont adóalap adóját csökkenti
magánszemély munkáltató esetén, ha az AM könyvvel foglalkoztat
munkavállalót.
A ről néhány gondolat: a tiszta jogi háttér alapja a
bejelentett munkavállaló. Itt kívánom megjegyezni, hogy igen gyakori a

próbanap a gyakorlatban, amire a jogszabályok sem fizetett, sem pedig
fizetés nélkül nem adnak alapot. Ilyen esetben is AM könyvvel, vagy
bejelentett munkaviszonyban kell alkalmazni a jelölteket.

: személyi igazolvány és lakcím kártya, TB kártya, OÉP
igazolvány (rózsaszín kiskönyv), adóazonosító igazolvány, legmagasabb
végzetséget igazoló okirat, az előző munkahelyről: SZJA adatlap a
tárgyévre vonatkozólag, jövedelem igazolás az előző két évről,
munkaviszony igazolás, jövedelem igazolás az egészségbiztosítási ellátás
megállapításához, igazolás s kifizetett egyéni járulékalapot képező
kifizetésekről és a levont járulékokról, adatlap a tartási kötelezettségről,
igazolás munkanélküli segélyről, hogy mettől meddig tartott, igazolás a
katonai szolgálatról, ha két éven belül katona volt, magán- és önkéntes
nyugdíjpénztári nyilatkozat.

….

„ ”

Dr. Barna Ildikó

Jogász-mediátor

A rendezvényt 2009. június 20-án tartottuk,
melyre a Pestvidéki Szlovákok Regionális
Egyesületéhez tartozó településeken, váro-
sokban élő szlovákokat hívtuk meg, és vártuk
nagy örömmel.
Rendezvényünkön megjelent Riba Etelka, az
Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke, dr.
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke,
polgáresterek, a helyi önkormányzat képvi-

selői, valamint Mojmirovce öt fős küldöttsége,
Imrik Kovács polgármesterrel.
Arendezvény a helyi Közösségi Házból indult,
a negyventagú Gerje-party Fúvósegylet
vezetésével, menettáncban vonultak fel a
résztvevő csoportok, közel százötven fővel.
A vendégeket a kb. ötszáz főt befogadó városi
Piactér fedett csarnokában fogadtuk, a
színpadon felfüggesztett kétnyelvű felirat
szerint: Üdvözöljük Kedves Vendégeinket!
Aműsorban a Nemzetek Himnusza szlovák- és
magyar nyelven történő eléneklése után a
kiemelt vendégek köszöntése, majd a szebbnél
szebb tánc, ének, zenekari előadás követte
egymást.
Minden csoport emléktárgyat (városi címeres
tányér, emléklap) kapott, és ebédet, üdítőt. Az
ebéd 13 órától 14 óráig tartott, majd 16 óráig a
fúvós zenekarok szórakoztatták a nézőket.
Közös tánccal, énekléssel zárult a találkozó

Arendezvényről tudósítást, felvételt készített a
Pest Megyei Regionális, Mtv Szegedi Szlovák
Stúdió és a helyi Kábeltelevízió, melyet július
első napjaiban vetítettek le.
Rendezvényünket hagyományteremtő ápoló
céllal indítottuk, mely a résztvevők véleménye
szerint eredményes és sikeres volt.

.
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Beszámoló a Fúvószenekarok, Ének- és Néptánccsoportok Regionális Szlovák Nemzetiségi Találkozójáról Pilisen

Sedró János, elnök
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Székely-magyar rovásírásra bukkantak
kutatók a boszniai Nap Piramisában. Az ott
talált deszkamaradványok kormeg-
határozása alapján feltételezik, hogy a
fennmaradt jelek a deszkákkal azonos
időben kerültek az építmény köveire. „A
járatokban talált jelek a 39 betűből álló
székely-magyar rovásírás legalább húsz
betűjével azonosak. Ez már olyan mértékű
egyezés, amelyre nem lehet úgy tekinteni,
hogy valaki véletlenül odaírt valamit, és
talán véletlenül hasonlít" - mondta el a
Magyar Hírlapnak Szakács Gábor kutató.

Rovásírás a piramisban

www.figyelo.ro

Hargita Megye Prefektusi Hivatalának álláspontja

szerint a székely rovásírásos helységnévtábla törvény-

telen, ezért hatálytalanítani kell azt a tanácsi határoza-

tot, amelynek értelmében Csíkszereda ki- és bejáratai-

nál rovásírásos helységnévtáblákat helyeznek el. Az in-

doklás szerint a Csíkszeredában élő, magukat széke-

lyeknek valló személyek száma nem éri el a 20%-ot...

Kárpátalján kizöldült egy eddig
kiszáradtnak vélt, 400 éves,
törvény által is védett tölgyfa. A
lakók isteni jelnek tartják, hogy a
hatvanas években buldózer általi
gyökérsérülést elszenvedett
matuzsálem több évtized után újra
életjelet adott.

400 éves tölgy
zöldül

Kárpátalján

Tudja-e hogy...
Ady Endre

… az olasz parlament elfogadta az Olasz Nemzeti
Gárda (katonai egyenruhás polgári szervezet)
létrehozását, hogy a bűnözőktől megvédje az olasz
állampolgárokat?

„Új szelek nyögetik az ős magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.”

Hírnök

Marosvásárhelyi Rádió-Erdély Ma:
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Tudja-e, hogy...Tudja-e, hogy...

Akik figyelemmel kísérték az evangélikus gyülekezet híradásait az
elmúlt év programjairól, talán meglepődve látták, hogy olyan
programokat is meghirdettünk, amelyek nem a klasszikus értelemben
vett gyülekezeti programok. Hogyan lehetséges ez? Egy keresztyén
gyülekezet feladatai közé nem csak az istentiszteletek, a Bibliaórák, a
szeretetvendégségek és a hittanórák tartoznak?

Nos, a válasz igen és nem egyszerre. Egy keresztyén gyülekezet egyetlen és elsőrendű
feladata az Isten igéjének hirdetése, és ez valóban a legtöbb ember számára az
istentisztelet keretein belül hangzik el. Ezen felül még hangzik ez az Ige keresztelők,
esküvők, temetések alkalmából is, sőt ifjúsági órákon, hittanórákon és
gyermekprogramokon is. De valóban ennyi lenne csupán az, amit "hitünknek"
szánunk? Beszorítva egy-egy órára a templom négy fala, a gyülekezeti terem vagy az
iskolai hitoktatás keretei közé
Azt hiszem, hogy a mai rohanó, felgyorsult életünk ennél többért kiált. Egy alapvető
kapcsolódási pont hiányzik az életünkből - konkrétan az életünknek és a hitünknek a
kapcsolódása. Az ember a hitét nem csupán egy istentiszteleten vagy egy megrendült
lelkiállapotban végigélt temetésen éli meg. A hitünk, az Istenhez való kapcsolódásunk
ott lehet egy fázós reggeli útban a vasútállomás felé, az orvosi rendelőben való feszült
várakozás pillanataiban, egy otthoni veszekedés fájó válságában, a szülőszobára való
várakozásban, és annyi mindenben még az életünkben. A rohanás, az emberi
kapcsolataink sivársága, az egymásra figyelni-nem-tudás szinte kiált az élet
értelmének új megtalálásáért. Amikor ezt keressük, ott van a hit az életünkben, még ha
nem is tudjuk tudatosan kimondani azt, hogy az értelmet az Istenben találjuk meg.
A keresztyén gyülekezetek mai feladata, hogy segítsenek az életünk értelmének
megtalálásában még ebben az értelmetlennek tűnő világban is. Ezért merész és bátor
lépésként szeretnénk az egész emberi életre kiterjedő programok sorát szervezni az
evangélikus gyülekezetben is. Egy előadás bolygónk jövőjéről, az ember
felelősségéről a teremtett és ajándékba kapott világ iránt, egy mesekönyv íróval való
beszélgetés, aki a gyermekkor felhőtlen és őszinte világát hozza újra közel, egy írónő a
Nők Lapjától, aki különös csatornákon fogja az emberi lélek rezdülését, egy latin zenei
koncert fantasztikus hangulatú gyertyafényes büfével a gyülekezeti udvarban,
klasszikus társastánc tanfolyam, hogy gyereknek és felnőttnek értelmes és intelligens
kikapcsolódásban lehessen része, nyári hittantábor, amelyben eső és vihar sem tudja az
egész életre élményt nyújtó közösség épülését megakadályozni.
Programok és alkalmak, amelyekre az, aki ezt az új kihívást nem látja meg, azt
mondhatja, hogy kerülnek ezek a gyülekezeti programok sorába. De én remélem, hogy
ennél ma már sokkal nyitottabbak és éleslátóbbak vagyunk. A ma emberének
döbbenetes szüksége van élet, a hit és az élet értelmének kapcsolatára. Új utakat kell
tehát keresnünk, amelyekben hagyomány és újdonság szép harmóniát találhatnak, és
sok-sok embernek nyújtanak ún. holisztikus, az egész emberi életre kiterjedő élményt,
tapasztalatot és értelmet.
Ha mindez megtörténik, akkor az ember azt éli át, hogy élete és hite értelmet kapott és
megtalálta a legfontosabb kapcsolópontokat. Akkor már tudja, hogy egészséges,
beteg, boldog, szomorú, társas vagy magányos életében többé egyetlen értelmetlen
napra sem kell ébrednie, mert vannak távlatok életben, halálban és örökéletben
egyaránt.
Az evangéliumra, Isten örömüzenetére alapuló reménységünk pedig az, hogy minél
többen fogjuk azokon a bizonyos vasárnap délelőtti istentiszteleteken dicsérni az Istent
azért, hogy ad hitet, ad új utakat és közben megtartja azokat a régi értékeket és
hagyományokat, amelyekkel itt Pilisen evangélikusoknak hívhatjuk magunkat.
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Egy év tanulságai a Pilisi Evangélikus Gyülekezetben

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Az osztályfőnöki órán, gimnazista
diákok kérdezték: Tanár úr! Ön szerint,
mi értelme van az életnek? Válasz: Egész
életünkben hegyeket mászunk, mikor
felérünk a csúcsra, azokért a percekért
érdemes élni
A nyár végén, iskolakezdéskor nekem is
eszembe jutott: Mi a fontosabb: Haladni
az úton vagy beérni a célba? Mászni a
hegyre vagy megtapasztalni a csúcs
örömét?
Emlékszem, mennyi tervvel indultunk
neki a nyárnak. Elterveztünk utazásokat, munkákat,
találkozásokat, és most itt vagyunk a végén. Lassan túllépünk
rajta (reménység szerint) elértük vagy épp csalódnunk kellett a
terveinkben.
Érdekes lelki helyzet. Tervezni, majd megtapasztalni valamit és
utána folytatni tovább az életet. Letelt a szabadság, irány vissza
a munkába, az iskolásoknak, tanároknak pedig kezdődik az
iskola, óvoda De nem mindegy hogyan?
Hasonló kérdéseket élünk át a családunkkal, házasságunkkal
kapcsolatban is. Micsoda tervezés előz meg egy esküvőt! Sokan
hónapokig szervezik, aztán egyszer csak megvalósul (így vagy
úgy) az álom, és pár óra múlva jönnek a hétköznapok. Így a
gyermekvárás, az óvoda és iskolakezdés, felvételik, unokák
fogadása, s még mennyi feladat, cél, remény, melyekért éveket
dolgozunk, imádkozunk, hogy elérjük.
De hol romlik el? Annyi nehéz (főleg) lelki helyzetben lévő
családot, házasságot látunk. Hol fogy el az öröm, lendület,
szeretet?Az úton vagy az éppen elért célnál?
Mert előfordul, hogy egy házaspár felépít egy szép házat és
amikor minden lehetőség adott a boldogságra, kapcsolatuk
megromlik, elválnak. Másokat a közös küzdelem, a
megélhetésért folytatott harc fáraszt ki.
Végzetes hibának látom, hogy konfliktusok idején a társak
bezárkóznak, az álláspontok bebetonozódnak, s mivel nem
látnak más megoldást, ezért hagyják magukat sodródni az
eseményekkel, ami legtöbbször a válással végződik. Pedig a
válással sincs minden lezárva, hiszen a gyerekek születésnapja,
különféle élet-döntések továbbra is összekötik a volt férjet-
feleséget.
Milyen jó lenne, ha házasságunk hegymászás helyett
hosszantartó életre szóló áldássá válna! Ha nem fogyna el a
lendület, az egymás iránt érzett feltétlen bizalom. Ebben
szeretnénk segíteni.
Gyülekezetünkben évek óta tartunk, ún. Alpha kurzust,
melynek segítségével közel 50 fő ismerhette meg, vagy
rendszerezhette magának a keresztyén hit, és az élet alapvető
kérdéseit. Lelkészi szolgálatom talán legáldottabb része, hogy
többen éppen a kurzus segítségével jutottak élő hitre és kezdtek
új, gyümölcsöző életet.
Szeptember közepén elindítunk egy házasságkurzust is.
Terveink szerint hét alkalommal jövünk össze (házaspárok), az
esti előadások és beszélgetések témáit már tudjuk: A szilárd
alapozás A kommunikáció művészete Konfliktuskezelés A
megbocsátás Szülők, após, anyós A jó szex A tettekben
megnyilvánuló szeretet a házasságban

- ha úgy érzitek, van mit javítani, csiszolni a házasságotokon.
- ha nyitottak vagytok átgondolni, akár új alapokra helyezni a
kapcsolatotokat.

.

…

,

; ; ;
; ; ;

.
Várjuk jegyes és házaspárok jelentkezését,

Elérhetőségem: pilis.ref gmail.com vagy a 29/496-368-as
telefonszámon.

@

Morva Ákos

Ezúton mondunk köszönetet Szalka Mihály atyának, a pilisi - és dánszentmiklósi
- római katolikus egyházközösség szeretett plébánosának a városunkban töltött 11
évnyi lelkipásztori munkájáért. Bár nehéz szívvel engedjük útjára, imádkozunk
azért, hogy új állomáshelyén is Isten áldása kísérje munkáját. "Ne sírj, mert vége
lett! Mosolyogj, mert megtörtént!" - írja egyhelyütt Gabriel Garcia Márquez .
Ezzel a vigasztaló idézettel próbáljuk enyhíteni a búcsú fájdalmát. Hiányozni fogsz
Misi atya!

Hírnök

a pilisi egyházközösség tagjai
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Kis hazánk számos példáját követve, egy

szeretnénk létrehozni, elindítani Fenesi Viktor és
Szokol Antal szervezésében, összefogásával.

A hagyományőrzés dicső volta lenne az irányadó.
Mint tradícióról már elég sokat lehet tudni,

művelését el lehet sajátítani. Az íjászat kortalan és
nagyobbrészt mentális tevékenység.

történelmi íjászattal foglalatoskodó baráti kört

Nemtől függetlenül 14 és 100 év közöttiek, ha egy
kicsit is megérint a dolog, érdeklődjetek tovább!

Varga Jánosné, 70/942-3128

Felhívás

2009. augusztus 1-jén Szegeden felavatták Barta János
szobrászművész által készített vet.
A fából faragott szoborcsoport tagjai között van Csanády
György költő, a Székely Himnusz szerzője, és Mihalik Kálmán,
zeneszerző is, előterükben pedig Boldogasszony vigyáz rájuk
(is). A csodálatos rendezvényen, amelyen a pilisi Rózsatanya
Hagyományőrző Egyesület is képviseltette magát, a székely
születésű Patrubányi Miklós, Magyarok Világszövetségének
elnöke mondott ünnepi beszédet.

Székely Himnusz emlékmű

A világon elsőként!

Hauer Szabolcs, tíz éves (Budapest)

Édesapa, Hauer Attila:

Ubrankovics Tamás tíz és fél éves (Pilis)

Édesanya, Ubrankovicsné Dombi Anna:

Liktor EnikőAisa nyolc éves (Budapest)

: Internet, majd JPS segítségével találtunk ide.
Hasonló táborban már voltam. Ide
biztosan visszajövök, mert nagyon
tetszett az íjászat, a rovásírás.
Eszembe sem jutott a tévé vagy a
számítógép.

Nagyon
tetszett a bemutató, amivel nekünk,
hozzátartozóknak kedveskedtek a
gyerekek és a táborszervezők, így
láthattuk, hogy egy hét alatt milyen
minőségi gyakorlati és elméleti

tudással, élményekkel gazdagodtak gyerekeink. Belekóstolhattak a
fazekasmesterségbe, bőrözésbe, de készítettek tarsolyt is. Vagyonőrként dolgozom,
így kevés a szabadidőm, de ha a tervezett íjászattal kapcsolatos felnőtt baráti kör
megalakul, biztos sokat fogok Pilisre látogatni.

, :Anyu megkérdezett engem és testvéremet,
Pétert, hogy akarunk-e hagyományőrző táborba jönni, mi meg jó ötletnek tartottuk,
mert nagyon tetszenek nekünk az ősi és a középkori dolgok. Szeretek íjjal lőni, de
mindig izgulok, hogy pontosan célozzak. A tánc kevésbé ment, de a fémes, bőrös
foglalkozásokat nagyon szerettem. Én kaptam a tábor végén a Tarsolykészítő mester
címet. Jövőre is itt leszek. Jó lenne, ha legközelebb lenne tegez-, hordó-, páncél-,
számszeríjkészítés is, minél több fémmunka - nekem ez a kedvencem.

Szórólapról értesültem e táborozási
lehetőségről. A gyerekek
minden perce tartalmas és
vidám volt. Jövőre is itt
leszünk. A vessző-, gyékény-
munka, fafaragás is nagyon
szép, ősi mesterség, biztos azt
is örömmel kipróbálnák a
gyerekek - így előbb-utóbb
minden szép és hasznos
kézműves tudás a birtokukba
kerül.

, :Anyu e-mailen értesült a táborról. Mivel a
tervezett lovastábor elmaradt, ide jöttem, és nem bántam meg. Mivel zenélni és
énekelni is tanulok, a kézműves foglalkozások alatt gyakran belekezdtem egy-egy
énekbe, amihez csatlakoztak a többiek. A Székely Himnuszt naponta többször is

„

„ ”

Hagyományőrző gyerektábor július 20-25.

Pilisi gyermekek tartottak íjászbemutatót 2009. augusztus 15-én a
Gerje partján a Pilisi Motoros Egyesület által szervezett VI. Pilisi

Motoros Gerjedelem program keretében.

Hírnök

elénekeltük, mert nagyon megszerettük. Én lettem a tábor legszebb
énekesmadara . Másik kedvencem a gyöngyözés volt, de jó volt a fürdőzés
is. Jó lenne még többet megtudni őseinkről, ezért jövőre is eljövök -
remélem, akkor legalább két hetes lesz a tábor, és még többet énekelünk,
táncolunk, és én leszek a koreográfus!

El vagyok bűvölve a bemutatótól, és attól, hogy
a gyermekek által készített munkákat közösen megcsodálhattuk, és
mindenki hazaviheti a sajátját. Olyan kedvet kaptam, hogy jövőre még én is
eljönnék néhány napra - remélem lesz a felnőtteknek is ilyen lehetőség.

„

”

Édesanya, Liktor Katalin:

Gajdosné Nagy Tímea képviselő indítványozására született képviselő-
testületi döntés alapján a városvezetés idén 40 gyereknek biztosította a
nyári szünidei gyermekfelügyeletet. A gyermekek érdekében - eddig
példátlan módon összefogott a város számos intézménye, civil
szervezete, vállalkozója, lakója (adományozóként, programhozóként,
kortárs segítőként): Benkocs Ágnes, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Csilló Lovarda, Debreczeni Róbertné, Emberségggel Egymásért
Egyesület, Evangélikus Gyülekezet, Gajdosné Nagy Tímea, Gubányi
Károly Általános Iskola, Hadas Jánosné, Idősek Napközi Otthona, Kanalas
Tímea, Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, KIÚT
Egyesület, Kotyinszkiné Gajdos Szilvia, Kovács János, Kreatív Hobby
Játéksziget JWB Kft., Lendvai János, Maglódszki Józsefné, Major
Dezsőné, Malik Mihály, Monor és Térsége TÖKT Munkaszervezete,
Óvodai Intézmény, PENSIÓ17 Kft., Pesterzsébet-Kapitánypusztai
Kutyaiskola és Sport Egyesület, PÉKMESTER Pékárukészítő Bt., Pilisi
Labdarúgó Klub, Pilisi Zenész Egyesület, Rákosdi Cintia, Református
Gyülekezet, Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület, Simó Gáborné,
Strázsi Mihály és felesége, Szabó Márton, Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat, USE Pilisi Kempo Klub, Vargáné Molnár Éva, Védőnői
Szolgálat: Nemes Norbertné, CzombosAnikó
A táborról összefoglaló a következő számban olvasható, képösszeállítás a
hátsó borítón található

–
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Nyári szünidei gyermekfelügyelet

a szerk.

Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak akik részt vettek a
bemutatón: a közönségnek, Szabó
Márton polgármesternek és Gajdos-
né Nagy Tímeának a szervezésért, az
Idősek Napközi Otthona dolgozó-
inak a sütiért és kávéért, valamint a
Pilisi Labdarúgó Csapatnak, akik
"kölcsönadták" a pályájukat!
A szereplők: Antal Balázs,Antal
Béla és Sky, Bencsik István Amiba-
ba és Hetti, Harcsás Marika és Kill,
Hlavács Dávid, Hlavács János
Krova és Emír, Ilyés Rita és Carlos,
Kovács Mariann és Hektor, Máfai
Bea és Freya, Orosz Niki és Kyra,
Ozsváth Kitty és Dolly, Ozsváth

Karcsi és Dark, Pálfi Anna és Meni,
Rónyai Zsolt és Dodó, Sajben Judit,
Szabó László és Zícó, Tahon Timea
és Lien, Tar József és Shark,Tulipán
Diána és Kíra.
Remélem, akik látták a programot,
azoknak tetszett, és ezek után talán
kicsit más szemmel (is) látják a

kutyákat. A kutyá-
sokkal kimentünk még
a Pihenő Parkba, ahol
le voltak nyűgözve
Pilis ezen gyönyörű

területétől. Ezzel az albummal is
tovább adjuk a jó hírt...
(Az album a fenti web oldalon érhető el
- a szerk.)

Kutyabemutató:http://gallery.site.hu/u/Emir_001/bemutatok/pilis/

Tóth Gizella Éva

Gajdosné Nagy Tímea
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Ahitelintézeti fiókok több mint felét ma is a szövetkezeti hitelintézetek
működtetik. A kistelepüléseken hagyományosan meghatározó, mással
nem pótolható szerepet töltenek be a lakosság, a helyi vállalkozások és
az önkormányzatok pénzügyi igényeinek kiszolgálásában.Akis tételek
és a relatív munkaigényes ügyletek miatt a lakosság és a vállalkozások
tekintélyes hányadát látják el pénzügyi szolgáltatásokkal részben olyan
településeken, ahol más
szolgáltató gyakorlatilag
nincs jelen. A takarékszö-
vetkezetek számára mindig
vannak helyi prioritások,
ellentétben számos nagy
bankkal.
A pénzügyi válság elérte a
gazdálkodó szervezeteket és
a háztartásokat is. Csakis az
egymás iránti bizalom
helyreállításával, a másik
munkájának megbecsü-
lésével, egymás támogatá-
sával juthatunk vissza a helyes útra.

Mi ott vagyunk minden
kilométerkőnél, ismerjük tagjainkat, ügyfeleinket, ismerjük a helyi
adottságokat.

a megoldásokra mindig készen állunk. A mi
szövetkezetünk tulajdonosai a hazai kis- és középvállalkozások és a
helyben lakó, a takarékszövetkezetekhez kötődő lakosság.

Mi, akik itt élünk,
munkánkkal összefogásunkkal közös cél kialakításával és annak
megvalósításával tudunk kilábalni a mostani válságból. Természetesen
a takarékszövetkezetnek nyereséges gazdálkodásra kell törekednie, de
elsődleges célunk nem a profit maximalizálása, akár az ügyfelek
félrevezetése, árán is, hanem tisztességgel jó minőségű termékeket,
szolgáltatásokat kínálni. Ez az, ami biztosította, biztosíthatja a magyar
takarékszövetkezetek működését hosszú távon.

ATakarékszövetkezeti Integráció és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
kapcsolata immár csaknem egy évtizedre nyúlik vissza. Az MFB
küldetése, hogy klasszikus fejlesztési bankként a magyarországi,
elsősorban kis- és középvállalati szektor által végrehajtott,
beruházások finanszírozásával járuljon hozzá a fejlesztéspolitikai
célok megvalósulásához. Feladata, hogy a magyar gazdaság fejlesztési
igényeit alapvetően pénz- és tőkepiacokról bevont források kedvező
feltételű, de piaci alapú kihelyezésével segítse elő
2005-2007 között kerültek sorra a Sikeres Magyarországért
hitelprogramok, amelyek nagyobb része átalakult, s az Új
Magyarország Hitelprogram részévé vált. E programok célja a modern
technika, technológia adaptálása, az infrastruktúra fejlesztése,
elsősorban a kis- és középvállalkozások és az önkormányzatok
lehetőségeinek bővítése.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, ennek
részeként a Vidékfejlesztési Hitelprogram és a Kis-és
Középvállalkozói Hitelprogram
Új MagyarországAgrárfejlesztési Hitelprogram

- Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastrukturális
Hitelprogram, ezen belül a Panel Plusz Hitelprogram és
Kötvényfinanszírozási Program
Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram

Új MagyarországAgrár Forgóeszköz Hitelprogram
Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram

Takarékszövetkezetünk az MFB ügynökeként csatlakozott Új
Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogramhoz, melynek célja mikro-
és kisvállalkozások beruházásainak finanszírozása.

Arövidítés a program francia elnevezésének kezdő betűiből származik:

Liaison Entre Actions pour le Development de ł Economie Rurale.
Magyarul: Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése
érdekében. Egy terület fejlesztési stratégiáját, az abban részt vevő
önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szerveződéseiből
megalakult helyi akciócsoport az ott élők bevonásával állítja össze. Az
elkészült stratégia alapján, a döntéshozó egy keretösszeget határoz meg

az akciócsoport számára.
Akeretösszeget helyi pályáz-
tatás útján kell a végső
kedvezményezettek számára
biztosítani, az elfogadott
program megvalósítása
érdekében. A helyi pályáz-
tatás lebonyolításáért a helyi
akciócsoport a felelős.

- egyrészt a LEADER helyi
akciócsoportok működési

költségeinek előfinanszírozását,
- másrészt az egyes pályázók által benyújtott és elfogadott
pályázatokkal kapcsolatos saját erő és pályázati pénzek
előfinanszírozását.
A támogatási céloknak megfelelően széleskörű finanszírozási
lehetőségek állnak rendelkezésre a vállalkozások, települési
önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek,
egyházi jogi személyek számára.
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése a vidéki térségekben.
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése vidéki munkahelyek
létrehozása vagy megőrzése érdekében. A vidéki turizmusformák
közül a fenntartható fejlesztések, beruházások infrastrukturális és
szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.
- Falumegújítás és fejlesztés. A településkép, a vidéki lakókörnyezet és
a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, a helyi piacok
létrehozásának, fejlesztésének támogatása.
- Vidéki örökség megőrzése. A vidéki térség településein a kulturális
örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, az épített,
természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

- hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes
elszámolható kiadás 65%-a,
- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható
kiadás 60%-a.
Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet
esetén közhasznú tevékenység ellátásához köthető beruházásoknál a
támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-át is elérheti.
A támogatások előfinanszírozása beruházási hitellel, a folyósítás
szakaszosan, a beruházás megvalósulási fokának megfelelően történik.
Lehetőség van a saját erő finanszírozására is, amennyiben a vállalkozás
nem rendelkezik elegendő saját forrással a beruházás megva-
lósításához.
A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél gyors hitelbírálat, kedvező
kamat, pályázati és projekttanácsadás, valamint rugalmas ügyintézés
várja a jelentkezőket. A takarékszövetkezeten keresztül a támogatások
eljutnak az ország legkisebb pontjára is. Itt és most a hazai pályán a
legnagyobb öröm lenne együttműködni.

A szövetkezetek munkája eleve a
bizalomra épül, ez a legfontosabb tőkénk.

A magyarságunkból adódóan jobban szótértünk a
helyi emberekkel

Mi
vagyunk a haza. Ne féljünk ezt kimondani.

A megtermelt
nyereségeket minden esetben a hazai fejlesztésekre fordítjuk nem
kerül ki az országból.

A jelenleg is futó EURIBOR alaphoz kötött kamatozású
hitelprogramok a következők:

BUBOR alapú refinanszírozási hitelkonstrukciók:

A következőkben az Európai Unió LEADER programjáról írunk.

A takarékszövetkezet az
alábbi hiteleket tudja
biztosítani:

A LEADER programban igényelhető támogatás mértéke, ha az
ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás:

.

-

-

-

-
-

'

Takarékszövetkezetek és a helyi érdekek

Hírnök

Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet
2700 Cegléd, Eötvös tér 6.

: 0Tel Fax
E mail ozpont elpest ksz u

Web ww elpesttksz u

. 6-53-506-110 : 06-53-506-125
- : @ . . ׀

: . .
k d t h

w d h x
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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

@

Városi Kisokos!

A Dupla K Bau Bt. teljeskörű kőművesmunkát :
építés, felújítás, valamint gipszkartonszerelés,
villanyszerelés, festés.
Gyors, pontos, minőségi munkavégzés, számlaképes korrekt
árakkal.
Megtekinthető referenciamunkákkal. Elérhetőségeink:
Kotyinszki Gábor: 06 20 362 93 46
Kotyinszki István: 06 70 618 51 62
duplakbaubt@freemail.hu

vállal

Kőművesmunka

Építési telek
eladó

a Liebner József utcában.
A telek 915 nm-es, a telken

belül csatorna van, az utcáról
villany, víz, gáz telefon

bevezethető.
Telefon: 06-30-265-3219

Hírnök

Köszönetünket ezúton is kifejezzük
mindazoknak akik felejthetetlen

Édesanyám temetésén megjelentek,
sírjára virágot hoztak,
illetve részvétnyilvánításukkal

osztoztak bánatunkban.

koszorút,
Pilis Város Önkormányzata,

Polgármester
Alpolgármester

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

Főépítész:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:
Gubányi Károly Általános Iskola:

Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Diákotthon
Óvodai Intézmény:
Manócskák Családi Napközije:
Pilisi Rendőrőrs
Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Polgárőr Egyesület:
Rendelőintézet

Monori Rendelőintézet
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Monor Városi Gyámhivatal:
Nevelési Tanácsadó
Idősek Napközi Otthona:
Kármán József Városi Könyvtár:

Móricz Zsigmond Közösségi Ház
Pilisi Evangélikus Gyülekezet:
Pilisi Református Gyülekezet:
Római Katolikus Egyházközség
Evangéliumi Pünkösdi Közösség:
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete:

Hegybíró

KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16,
Cs.: 19.00
Posta: Rákóczi út
Kéményseprő szolgáltatás:
Állatorvos
Pilisi Vonatállomás
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, 420-424, net, 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 0251/28 hrsz., 499-261,-262

fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap.
E-mail:
Ált.ügyf.fog. H.: 8.00-18.00 óra, K. és P.: nincs, Sz., Cs.: 8.00-12.00 óra
Víz-csatorna-hulladékszáll.díjak ügyintézése: H: 8-12 és 13-20-ig, K.és P.: nincs, Cs.:
8-12-ig, minden 3. szombat: 8-12-ig. A Közösségi Házban Sz.: 8-14, minden 3.
szombat: 9-12.

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
Kossuth L. u. 32. Alsó tagozat: 497-806,

Felső tagozat: 498-123
, Kossuth L. u. 31.

Rákóczi u. 42.,
Gárdonyi G. köz

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

06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04.00 között.
: Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156, gyermekorvosok:

498-149, fogorvosok: 496-105, labor: 496-385, orvosi ügy.: 496-011 (rend.időn kívül).
: 412-129

Kossuth L. u. 49., 498-108, fax:
496-652, Ügyf.fog.: H.: 8-12, 13-18, Sz., Cs.: 8-12 óra között. Ingyenes szolgáltatások:
jogász mediátor (06-30/827-6562), jogász, pszichológus, internetes álláskeresés.

2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852
: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673

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).

: Dózsa Gy. út 2., 498-115
Kossuth L. u. 34., Hivatali idő: H és Cs: 8.30-11.30
Rákóczi u. 30., 496-368
, Rákóczi u. 17.

Malom u. 14.
Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854,

, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme,
Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)

: Czeglédi György, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., 30/9341-182,
ügyf.fog.: Sz: 16-18-ig a Vigadó épületében.

, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA
490-304

: 20/979-0057 (Hajdinák)
: 498-117

Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67., 410-
409, 413-212, e-mail: , honlap: (hírek,
programismertetők)
(a vonalas telefonszámok 29-es körzetszámmal hívhatók!)

hivatal@pilis.hu

malaferenc@dunakanyar.

gerfor@monornet.hu

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

www.moec.hu

vigado@vigadokft.hu www.vigadokft.hu

,

.

)

:

.

Megdöbbenéssel értesült... a Pest Megyei
Önkormányzat az egyik napilapban 2009. augusztus 19-én
megjelent információ kapcsán.
A hír szerint a , hogy a megyei
önkormányzatokon keresztül a

Ezeknek az intézményeknek a
fenntartása már eleve azért került a megyei
önkormányzatokhoz, mert a települések képtelenek ellátni
működtetésüket. Ha kormány most újra a megyei
önkormányzatoktól veszi el a pénzt, akkor azzal közvetve

A rossz kormányzati
döntések és a folyamatos elvonások már eddig is működő
képességük határára sodorták a megyei önkor-
mányzatokat, ezekkel az intézkedésekkel egyenesen
lehetetlenné tennék a közintézmények működését.
Pest megyében közel 1,3 millió ember hétköznapjaiban
érződne olyan negatív hatás, amit a lakosság nem tud már
elviselni. A Pest Megyei Önkormányzat felel többek
között a Szent Rókus Kórház és a Flór Ferenc Kórház
működéséért vagy az egy tucatnyi, megyében található
oktatási intézményért. A kevesebb pénz ezeknél az
intézményeknél azt jelentené, hogy

kormány arra készül
pénzt vonjon el

kórházaktól, az iskoláktól, a múzeumoktól és a
közgyűjteményektől.

a magyar embereket sújtja.

a polgárok rosszabb
körülmények között gyógyulhatnak és tanulhatnak.

Ezért Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke felszólítja a kormányt, hogy ne nehezítse
tovább a megyei önkormányzatok, és ezáltal a

magyar emberek helyzetét, és a hibás döntéseinek
árát ne rajtuk hajtsa be. Pest megye

Varju Zoltán és családjaU U

Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.



Gajdosné Nagy Tímea
tábor koordinátor


