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2009.október 7-én az Idősek Napközi 
Otthonában az Idősek Napját ünnepeltük, ahol 
verssel és egy kis ajándékcsomaggal köszön-
töttük az időseket. „Boldogok, akik éreztetni 
tudják velem, hogy ember vagyok, akit 

szeretnek, akire figyelnek, és akit nem hagynak egyedül” 

Idősek napja alkalmából felkerestük városunk 
legidősebb lakóját, Spernoga Mihálynét, aki 99. életévét 
betöltötte - remélhetőleg együtt fogjuk ünnepelni a 100 
éves születésnapját -, és aki korához képest jó 
egészségnek örvend. Az idős nénit a lánya, Jákfalvi 
Mihályné gondozza. Látogatásunkat örömmel fogadták, 
megígértük hogy további életútját figyelemmel kísérjük 
és segítjük.  Vincéné Antal Márta

 gondozónő 

Mészáros Károlyné
 gondozási szakmai vezető

Idősek Napja Pilisen, az Idősek Napközi Otthonában

Pest megye az Idősek Világnapja alkalmából a legnagyobb tisztelettel és 
hálával köszönti az időseket. Szüleink, felmenőink ugyanis életüket, 
legszebb éveiket áldozták fel azért, hogy gyermekeik sorsán túl hazánk 
javát szolgálják. Pest megye eddig is maximálisan képviselte az idősek 
érdekeit, és ezek után is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kormány 
megszorító intézkedéseit megfelelően ellensúlyozza.
„Minden ország jövőjét a gyermekek biztosítják. Az idősek pedig olyan 
bölcsesség birtokában vannak, amelyre az egész társadalomnak szüksége 
van” - írta Paulo Coelho. Pest megye ugyanezt a nézetet vallja, ezért az 
idősektől nem a legtöbbet akarja elvenni, hanem a lehető legtöbbet akarja 
adni nekik. Az idősek nem a társadalom számkivetettjei, hanem megbecsült 
tagjai kell, hogy legyenek. Pest megye ezért a törvény adta lehetőséggel 
élve az elsők között hozta létre az Idősügyi tanácsot. A szervezet pedig a 
lehető legalaposabb munkával alkotta meg Pest megye Idősügyi 
Koncepcióját. Célunk ugyanis, hogy a felmerülő problémákra a 
leggyorsabb és legjobb válaszokat találjuk meg.
A kormány megszorító intézkedéseit az idősek szenvedik meg a legjobban. 
A kabinet magatartása szerint, aki megtette kötelességét, azzal már nem 
kell törődni. Ez azonban egy álságos hozzáállás. Az időseket védeni, 
támogatni kell, ugyanis nekik köszönhető, hogy hazánk mai napig 
fennmaradt és Európa büszke állama.
Ezúton is köszöntöm az időseket a világnap alkalmából, és üzenem: az 
életkor érték és hálásak vagyunk munkájukért nemcsak ma, hanem az év 
minden napjában! Dr. Szűcs Lajos, elnök, Pest Megye Közgyűlése

Rózsás Csabának köszönhetően újabb hírnévvel gazdagodott Pilis városa. 
Csaba már számos alkalommal öregbítette városunk hírnevét. Az „aranyeső” 
1996-ban kezdődött: karate világbajnok, Európa-bajnok, többszörös 
nemzetközi és többszörös magyar bajnoki cím után itt a következő elismerés. 
Legújabb sikerét most nem a sportban, hanem a zenei pályán érte el. Minden 
évben egy 17 tagú kuratórium (teljesség igénye nélkül: Szirmai László 
Országos Szórakoztatózenei Központ Igazg., Dr. Szalóky Tamás jogi 
képviselő, Zámbó Marietta Jimmy Emlékőrző Alapítvány kuratóriumi 
elnöke…) titkos szavazással dönti el, hogy a többféle zenei műfaj képviselői 
közül (pop, magyar nóta, operett…) kik azok a kiemelkedő tehetségek, akik 
megkapják a Zámbó Jimmyt ábrázoló aranyszobrot a vele járó névre szóló 
emlékplakettel. Zenei tehetségének köszönhetően idén Csaba is szerepelt a 20 
fős jelöltlistán. 2009.09.26-án Csepelen megrendezett nagy volumenű 
díjkiosztó emlékgálán négy aranyszobrot szavaztak meg az arra érdemes 
kiemelkedő tehetségeknek. Nagy örömünkre a négy aranyszoborból egy 
Pilisre került. Rózsás Csaba, mint tehetséges felfedezett, Zámbó Jimmy 
emlékdíjat kapott: „aki Zámbó Jimmy szellemiségét zenei munkásságával 
méltóképpen őrzi és képviseli” – áll az emléklapon.

2009 szeptemberétől 
a Dózsa Gy. u. 33. sz 
alatt (sportpályánál) 
megkezdődött a taní-
tás a ceglédi székhe-
lyű Gubody Ferenc 
Szakképző Iskola 
tagintézményében, 
ahol tizenhatodik  
életévüket betöltött 

Szeretettel várom Önt 2009. novem-
ber 1-30 között egy kedves kiál-
lításra, melynek tárgyai szüleink, 
nagyszüleink keze munkái, apró 
dolgok a múltból, olyan faliképek, 
melyek erőt, hitet, kitartást nyújt-
hatnak a jövőben is. 
December hónapban pedig házi 
áldásokkal telik meg a terem, hogy 
az év egyik legszebb ünnepére 
készülők a nagy rohanásban egy 

kicsit megpihenhessenek, erőt meríthessenek ölelésükben. Ha van Önnek ilyen 
csodálatos, szívet-lelket melengető házi áldása valamilyen formában, és annak 
szavait, üzenetét megosztaná egy hónapra másokkal is, kérem, keressen meg az 
alábbi címen vagy telefonszámon: Hagyományőrző Bolt, Pilis, Rákóczi út 22., 
70/942-3128

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2009. 
szeptember 7-ével megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Monoron a 
Kossuth Lajos utca 65-67. I. emelet I/10. szám alatt. Az újonnan megnyíló 
kistérségi ügyfélszolgálaton a következő ügytípusokban állunk ügyfeleink 
rendelkezésére:
 - Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
- EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele
- TAJ kártya kiadása
- Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétele
- Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) kiadása
- Jogviszonyrendezés
- Pénzbeli ellátási igények átvétele

Ügyfélfogadási idő: Kedd és Csüt.: 8-15 óráig
A környező települések lakosai számára jelentős könnyebbséget 
eredményez kistérségi ügyfélszolgálat létrejötte, hiszen a jelzett ügyekben 
eddig Budapestre kellett utaznia az ügyfeleknek. 
A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár kistérségi 
ügyfélszolgálataival kapcsolatos valamennyi információ, a nyitva tartásról, 
az ügyek intézésének a feltételeiről, a letölthető nyomtatványokig 
megtalálható az OEP honlapján (www.oep.hu). Figyelemmel arra, hogy 
kiemelten fontosnak tartjuk az ellátás színvonalának emelését, ezért 
megkezdtük az előkészületeket az előzetes időpont foglalás lehetőségének 
kialakítására. Előrelépést jelent majd az elektronikus ügyintézés 
bevezetése és kiterjesztése, ennek megvalósításának első mozzanata, az 
elektronikus nyomtatványok egy részénél október 1-től megvalósul. 

Horváth Tibor, főosztályvezető

Új szolgáltatás Monoron!

Fotók: INO

Az életkor érték, ezért meg kell becsülnünk az időseket!

Varga Jánosné

Pilis apró kincsei

Újabb hírnév Pilis városának

-s-é

pilisi, albertirsai, nyáregyházi és monori fiatalok fejezhetik be az általános 
iskolát, kiscsoportos „családias” környezetben. Kedves, összetartó 
közösség kezd kialakulni a sok nehézséget, elutasítást átélt gyerekekből, és 
egymás segítése, sikerélmények átélése, a személyre szabott odafigyelés 
hosszú távon a tágabb közösségben való aktív részvételüket, 
beilleszkedésüket is segíteni fogja. Segítsük őket és a nevelők, 
pedagógusok munkáját!

Az ÚJ gubodysok

szerk.

...52 milliárd Ft-ot fizetnek a magyar állampolgároknak banki 
számláik fenntartásának költségeire?

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

...az utóbbi 3 évben 400 milliárd Ft-ot vontak ki az 
egészségügyből.  KSH-s adat 

A Magyar Vöröskereszt 
Monor Területi Szerve-
zetének Pilisi Telephelyén 
(Dózs Gy. u. 33.) megkez-
dődött a munka a DÉMÁSZ-
ügyekben érintett helyi 
lakosok segítésével. A követ-
kező számban részletes 
tájékoztatást nyújtunk a 
szervezet működéséről.

Fogadó óra:
 H: 13-18-ig, Cs: 8-12-ig

Tel:.: 70/933-8189
Polgárné Pintér Erzsébet

ÚJ lehetőség
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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton

Hírnök

Az Idősek Napja alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntöm városunk idős lakóit. A város képviselő-
testületének döntése alapján  minden 70. évét betöltött pilisi lakos  3.000 Ft ajándékot kapott.
Mindannyiunk örömére október 14-én megtörtént útjaink új aszfaltburkolatának hivatalos átadása – már 
csak adminisztrációs kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban.  A korszerűsítési munkálatok azonban még 
tartanak: az elkészült, lehengerelt, de még laza földpadkák korrigálásra szorulnak, ezzel egyidőben a 
többségében szikkasztó árkok kialakítására is sor kerül. Arra a sokat hallott lakossági kérdésre, hogy miért 
nem vízelvezető árkokat készítünk, egyszerű a válasz: a néhány éve elkészült csapadékvíz elvezetés 
koncepcióterve és költségvetése alapján a most befejezett útfelújítás több mint kétszeresébe - 2 milliárd 
forintba - kerülne a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés biztosítása, és ezt a jelenlegi helyzetben nem tudja 
finanszírozni a város. Keresve a megoldást, megvizsgáltunk a pályázati lehetőségeket is. Mivel azonban Pilis 

nem sorolható be sem a belvíz-, sem az árvízveszélyes hátrányos helyzetű kistérségek közé, plusz pontok híján hamar 
szembesülnünk kellett esélytelenségünkkel. Kérem Önöket, hogy az őszi esőzések következtében kialakult esővíz-elvezetési 
problémákat személyesen, telefonon vagy e-mailen jelezzék nekem, vagy a Műszaki Iroda felé, hogy a megfelelő 
intézkedéseket minél előbb megkezdhessük. 
Szeptemberben megkezdődött a legforgalmasabb járdák felújítása, aszfaltburkolattal történő ellátása, aminek következtében 
a következő utak, útszakaszok kapnak új „ruhát”: Kávai út elejétől az óvodáig, a könyvtár előtti rész, a Kossuth L. utca a 
Petőfi u-tól Malom utcáig, a Rákóczi út a Bocskai utcától vasútállomásig, a Vatyai út a sportparktól a sorompóig, illetve a 
Dánosi út a Rákóczi úttól a Harang utcáig terjedő része. A Vatyai út és a Dánosi út befejezése a kivitelező speciális aszfaltozó 
gépének meghibásodása, külföldi alkatrész beszerzése miatt csúszik, ezért kérem az érintett lakók türelmét, átérezve, mennyire 
bosszantó lehet, ha feltúrt járdára kell kilépni a kapuból. Remélem, a később elkészült járda, a kellemesebb útviszonyok majd 
feledtetik e kellemetlenséget. 
Szintén október 14-i dátumhoz kötődik egy Pilis szempontjából igen fontos beruházás megkezdése: átadásra került a P+R 
parkoló helyének hivatalos munkaterülete. 
A kivitelezőt és a leendő parkolók tulajdonosait érintő adminisztrációs ügyintézések után megkezdődik az építkezés, és jövő 
tavasszal birtokba vehető az új beruházás, melynek eredményeképpen a Vasút utcai oldalon ötven gépkocsi befogadására 
alkalmas parkoló készül el az aluljáró rámpájának Bence utcai végétől kezdve, az Eötvös utca felől pedig negyven gépkocsi 
befogadására alkalmas parkoló kerül kialakításra. Ugyanakkor a Vasút utcai aluljáró rámpa melletti, jelenleg is meglévő 
kerékpártárolókkal szemben, újabb ötven kerékpár befogadására alkalmas, fedett és ingyen használható kerékpártároló 
készül majd el. 
Az új orvosi rendelő építése - a beruházó tájékoztatása szerint - még idén megkezdődik, és a tervek szerint jövő ősszel 
befejeződik. A rendelőintézetben egy gyógyszertáron kívül - a mai kornak megfelelő felszereltséggel – helyet kap az orvosi 
ügyelet, a laboratórium, a fizikoterápia, a védőnői szolgálat, a gyermekorvosi-, háziorvosi-, fogorvosi rendelő, és szakorvosi 
rendelésre megfelelő helyiségek is kialakításra kerülnek. 
Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv pályázatán nyert támogatásból elkezdődött a Gerje forrásvidékének felújítása, 
amelynek során újjáalakultak a hidak, padok, megérkeztek és kihelyezésre várnak az esőbeállók, a kotrási munkálatok pedig 
előrehaladott állapotban vannak. A kotrás befejezésével, a tanösvény elkészítésével, a nem őshonos tájidegen növényzet 
eltávolításával, majd az őshonos növények és fák telepítésével záródik a munka, amelynek következtében az eddig is népszerű 
és kellemes kirándulóhely remélhetőleg még több pilisi polgár pihenését fogja szolgálni. 

Pilis várossá avatásának 4. évfordulója alkalmából 2009. szeptember 
19-én tartott megemlékezést a városvezetés a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében, amelyet a pilisi születésű Tabányi Mihály harmo-
nikakirály, dr. Illanicz György ny. polgármester és barátai: dr. Lénárd 
Béla és Kármán Sándor tettek felejthetetlenné örömzenéjükkel.

2009. november 28-ig várom kedves, szeretteinek szóló 
gondolatait a tnagy.timea@freemail.hu e-mail címre.

Lepje meg jókívánsággal szeretteit a 
Hírnök decemberi számában!
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Vörösmarty Mihály

Hírnök

… elfogadja az Önkormányzat 2009. évi  I. félévi szakmai és pénzügyi írásbeli beszámolóját.
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. … 2009. október 1-jei hatállyal kiadja és jóváhagyja a Gubányi Károly 
… a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.
használatába adja a „Rét” művelési ágban felvett, … engedélyt kér a Gubányi Károly Általános Iskola esetében a törvényi 
0206/62 hrsz-ú, 1 ha 1042 m2 területű és a „Szántó” maximális létszámhatár túllépésére az Országos Közoktatási Értékelési és 
művelési ágban felvett 0206/82 hrsz-ú, 4 ha 9156 m2 Vizsgaközpont Közép- magyarországi Regionális Igazgatóságától.
területi ingatlanokat 2009. október 01. napjától … 2009. július 1. napi hatállyal jóváhagyja a Gubányi Károly Általános 
2010. október 31. napjáig, azzal a feltétellel, hogy az Iskola Kollektív Szerződés 2. számú módosítását.
ingatlanokat alhaszonbérletbe, más, harmadik … 2009. július 1. napi hatállyal jóváhagyja az Óvodai Intézmény Kollektív 
személy részére írásban (sem szóban, sem ráutaló Szerződése 1. számú módosítását.
magatartással) nem adhatja, a földterületek művelési …. 2009. július 1. napi hatállyal jóváhagyja az Egészségügyi szakfeladatokat 
ágát kizárólag a polgármester előzetes, írásbeli ellátó helyen, a Móricz Zsigmond Közösségi Házban és a Kármán József Város 
tulajdonosi hozzájárulása alapján változtathatja Könyvtárban dolgozó közalkalmazottak Kollektív Szerződése 2. számú 

meg. A haszonbérleti díj: 100.-Ft/haszonbérleti év. módosítását.
… nem foglal állást a Gerje-Forrás Kft. 2009. évi amortizációs-fejlesztési … az oktatási-nevelési-óvodai intézmények felújítása tárgyában „Önkor-
kerete terhére, szakági tervek készítésére és megrendelésére vonatkozó mányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” pályázat 
javaslatról, s egyben megkéri Csapó Attila ügyvezetőt, hogy a következő ülésre keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi bíráló bizottságot 
terjesszen elő egy részletesen kidolgozott szakmai javaslatot a hozza létre: Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságának elnöke: 
vákuumgépházak villamos berendezések felülvizsgálata, valamint a Greksza János, Pénzügyi Bizottságának elnöke: Varjú Zoltán, Molnárné Bártfai 
szennyvíztelep biológiai tisztító hatásfokának vizsgálata (szakági tervek Andrea képviselő, jegyző: dr. Csiki Gábor, Polgármesteri Hivatal nyugalmazott 
készítése és megrendelése) tárgyában. gazdasági vezetője: Soltész Józsefné pénzügyi munkatárs, szakértők:  
… elfogadja és jóváhagyja a Gerje-Forrás Kft. 2009. évi üzleti terve I. félévi Földesiné Töpper Ilona, közbeszerzési tanácsadó (TOPIL BT.), Balatoni Pál, 
teljesítéséről szóló írásbeli beszámolót 128.728 e Ft féléves összköltséggel, Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Iroda vezetője.
129.322 e Ft féléves összbevétellel, 594 e Ft eredménnyel. … elfogadja és jóváhagyja Kollmann Veronika közoktatási szakértő (FINESZ 
… elfogadja és - visszamenőlegesen, 2009. január 01. hatállyal, 2009. március 2004. BT.) által felülvizsgált és véleményezett Pilis Város Önkormányzatának 
31. bevezetéssel - hatályba lépteti Számviteli Politikája és Számlarendjét – az Minőségirányítási Programját.
önkormányzati költségvetési szervekre is kiterjesztve. … módosításokkal fogadja el az Országos Rendőr-Főkapitánysággal kötött 
… pályázati felhívást tesz közzé a Móricz Zsigmond Közösségi Ház együttműködési megállapodást, amelynek tárgya: a közigazgatási bírásággal 
közművelődési intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére, melynek sújtandó közlekedési szabályszegések elkövetését igazoló fényképfelvételek 
tartalma a KSZK internetes oldalán, valamint a Magyar Közlöny Hivatalos készítése, továbbítása, fogadása és elszámolása.
Értesítőjében olvasható. … nem kíván részt venni a közrend és közbiztonság erősítése érdekében kiírt 
… engedélyt kér az Óvodai Intézmény esetében a törvényi maximális pályázaton.
létszámhatár túllépésére. … … módosítja a Gerje-Forrás Kft. 2009. évi üzleti tervét – érvényesség: 2009. 
… az alábbiak szerint egészíti ki a gyermekek nyári gyermekfelügyeletével szeptember 30-tól. 
kapcsolatos határozatát: „1.7.1./ A Képviselő-testület a rendszeres … 2009. október 1-jei hatállyal jóváhagyja a települési viziközművek 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali üzemeltetésére vonatkozó módosítást. 
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére az étkezési térítési díj … csatlakozik a 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
50%-át normatív kedvezményként biztosítja.” Ösztöndíjpályázati rendszerhez 800.000 Ft- összeggel, és jóváhagyta az „A” 
… lefolytatja a IV. konzultációs közbeszerzési eljárást a 2009. évi és a „B” típusú pályázati felhívást, melynek benyújtási határideje: október 30., 
útberuházással kapcsolódóan (frekventált járdák építése, javítása), és egyben kikötötte, hogy a támogatott személy elköltözése esetén a támogatás 
meghatározta a járdaépítési munkák műszaki tartalmát. Az ad-hoc visszavonásra kerül - az elbírálási jogkört a Kulturális, Oktatási, Sport és 
önkormányzati bizottság tagjai: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc Ifjúsági Bizottságára ruházza át.
alpolgármester, Greksza János képviselő, Varju Zoltán képviselő, Csikós János … 50.000 Ft támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak 
képviselő. Szakértő: Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében tiszteletdíjának megtakarítás összege keretéből.  
(közbeszerzési tanácsadó), Balatoni Pál, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági … az Idősek Napja alkalmából 3.000 Ft egyszeri támogatást nyújt az idén 70. 
és Műszaki Iroda vezetője. A beruházással összefüggő pénzügyi életévüket betöltők számára (83 fő).
kötelezettségvállalás felső határa nem haladhatja meg a bruttó 11.000.000.- Ft- ... elfogadja a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési 
ot. Tanácsadó Kft. által „Diagnosztika” és „Főfolyamat átvilágítás” címen 
... az Erdőmester Szövetkezet részére engedélyezi a tulajdonát képező „erdő” benyújtott szakértői anyagok tartalmát („Pilis Város Polgármesteri Hivatala 
művelési ágban nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában a nemesnyár fafajú szervezetfejlesztése” pályázat).
erdőrészletek törzskiválasztó gyérítését, és meghatározta ennek költség- … módosítja „az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
vonzatát és elszámolási kötelezettségét is. kötöttségek nélkül” pályázattal kapcsolatos határozatát.  
… részt vesz a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kiírt … visszamenőleg 2009. január 1. napjával jóváhagyja a Kistérségi 
és közzétett pályázatokon. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tagintézménye jelenlegi és jövőbeni 
… engedélyezi Gerje-Forrás Kft. részére a 2009. évi települési gazdálkodási feladatai ellátását szolgáló, pontosító együttműködési 
útberuházásokhoz kapcsolódó munkák (padkarendezés, átereszjavítás, - megállapodást.
építés) kifizetését - bruttó 4.872 e Ft értékben. …  teljes informatikai rendszer auditot rendel meg az Aranyfokos 
... nem ír ki álláspályázatot az I. sz. laboratóriumi asszisztensi munkakör Informatikai Kft-től, melynek költségét az írásbeli ajánlat szerint nettó 
betöltésére vonatkozólag nem ír ki álláspályázatot, mert a folyamatos ellátás 150.000.-Ft + áfa összegben határozza meg.
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a munkakör … 2009. szeptember 30. napi hatállyal kiadja a Polgármesteri Hivatal, a 
haladéktalan betöltése, ezért meghatalmazza a polgármestert e munkakör rövid Kármán József Városi Könyvtár, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház új Alapító 
határidejű betöltésével (3 havi próbaidő kikötésével). Okiratát.
… rövid lejáratú (áthidaló) hitelt vesz fel 41.482.000.- Ft összegben, … részt  vesz az „Arculatfejlesztés és térfigyelő rendszer telepítése Pilis 
futamidő: 2009. szeptember 1. - 2010. július 31., és meghatározta a jelzálogot Város központjában” pályázaton, melynek tárgya: Polgármesteri Hivatal, 
biztosító önkormányzati ingatlanokat. Közösségi Ház, Könyvtár, általános iskola felújítása. A beruházás pályázati 
… elviekben egyetért és támogatja Miklós Károlyné lakos kérelmét a Pilist főösszege 2010. évi árszinten: br. 98.603.429 Ft.-, melyből az önrész br. 
átszelő 4. sz. főút mellett, - a 0275 helyrajzi számú külterületi út, - a 0277 19.720.686.- Ft (pályázati keret) + 8.411.156.- Ft (nem pályázati keret).
helyrajzi számú külterületi út (Csokonai u.) - ún. Bathó tanya által határolt 
tömbben fekvő, általános célú mezőgazdasági rendeltetésű (Má-á) 
ingatlanoknak gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe (Gksz) történő 
átsorolásával kapcsolatban –  a tervezési díjak kizárólag az 
ingatlantulajdonosokat terhelik.
… a Településrendezési Tervek felülvizsgálata tárgyában megfogalmazott 
lakossági és közületi indítványok, javaslatok tárgyában előterjesztett 
indítványokat nem veszi napirendjére, ezek tárgyalására a településrendezési 
tervei eszközök következő felülvizsgálata során tér ki, kivétel ún. befektetői 
csoport, befektetői társaság által, a település jövőbeni fejlesztését szolgáló 
konkrétan megfogalmazott javaslatok.
… elfogadja Nyeste László főépítész 2008. IV. névi, 2009. I.–III. negyedévi 
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Augusztusban és szeptemberben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy …

Csiki Gábor jegyző
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Pilis Város Önkormányzatának 
szervezésében került megrendezésre 
Pilisen, a Gerje-forrásvidék területén, 
a Gerje patak hídja mellett, 2009. 
szeptember 04-én (pénteken) 12:00 
kezdettel „A pilisi Gerje-forrás 

megőrzését, helyreállítását szolgáló ( KMOP-3.2.1/A-2008-0007 azonosítószámú) 
beruházás”Nyitó rendezvénye. A Nyitó rendezvény Szabó Márton Polgármester Úr 
ünnepélyes nyitó beszédével vette kezdetét, ezt követően a közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott kivitelező cég a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. képviseletében 
Csapó Attila igazgató úr tájékoztatta az érdeklődő közönséget a beruházás 
munkálatairól. A nyitó beszédeket követően a megjelent érdeklődők körbejárhatták a 
munkaterületet, és betekintést nyerhettek az eddigi munkálatokba. 
Az érdeklődő közönség további részletes, és naprakész információt talál a beruházás 
menetéről Pilis Város Önkormányzatának honlapján a www. pilis.hu . A beruházás az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a Pro-Régió Közép Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. (1146 Budapest, Hermina út. 
17,www.proregio.hu) közreműködésével valósul meg.

A pilisi Gerje-forrás megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházás nyitó rendezvénye röviden, képekben

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

A pilisi Klí- említésre méltó a Sportpark igen szép japán látható, ahogy kimagaslik az akácosból a 
maBará t -kör   akácfa sora. Az Állomás előtti 6 db öreg feketenyár, amit a térképeken is jelölnek. 
már régen ter- gesztenyefa kezdi lombját veszíteni, s csak Utunk a Gerje parton ért véget, ahol szebbnél 
vez te ,  hogy  kevesen tudják, hogy őket több társukkal együtt szebb fák, facsoportok találhatók. Nevezetes a rét 

meglátogatja és számba veszi városunk az 1920-as években ültették. A Szent István park és az út között sorakozó nyárfasor. A réten fiatal 
nevezetes fáit. Erre az eseményre szeptember sarkán olyan vastagderekú eperfa áll őrt a parkoló és öreg fűzek, ezüstnyárfa ligetek és akácok 
utolsó vasárnapján került sor. autók felett, hogy csak 2-3 ember tudja színesedő egyvelege csalogatja a nézelődőket. 
A Rákóczi út megmaradt platánfáit csodálva, összekapaszkodva átölelni. Az eperfák a Természetesen a kirándulást még folytatni 
Nagy Sándor tájékoztatta a kíváncsi társaságot selyemhernyó tenyésztés miatt lettek ültetve a fogjuk, hiszen a Beleznay kastély udvarán áll a 
arról, hogy ezeket a fákat csak az út páros oldalára Vágóhíd környékén is és a telepen, ahol már csak vénséges akác, melyről egy 1905-ben készült 
ültették az 1900-as években. A Vatyai úti 2 db idézi a múltat. A volt Hizlalda, ma Erdőszöv fénykép árulkodik. A kastélyparkban több 
Sportpark helyén volt a „Hősök ligete”, egészen a területén sok fa emlékeztet a néhai gyönyörűen említésre méltó famatuzsálem található.
vasútállomásig. Az első világháborúban elesett ápolt parkra. A hársfasor, török mogyorófák, és a Pilis egyik szimbóluma, az ikerfenyő a 
hősök emlékére ültettek ide 144 db fát vegyesen, sarokban magasodó hatalmas lombkoronájú Dolinában áll, a Gubányi hegyen, a pilisiek 
japánakác, juhar, madárcseresznye és platán- ezüstjuhar is. Szintén itt akadtunk rá a száradó kedvenc kirándulóhelyén. 
csemetét. A későbbi építkezések (óvoda, rendelő) ágú akácfákra, melyek már a Hizlalda létesítése Köszönjük Nagy Sándornak a túravezetést! 
miatt már kevesebb fa emlékeztet erre, de előtt is ott éltek. A Gróferdőben messziről is jól Hadas Jánosné

Hadas Jánosné:

Hadas Jánosné:

Ti erősek vagytok, mégis meghaltok!
Eljön az enyészet, semmivé válhattok!                         

Mégis tovább éltek, a rengeteg magban,
Helyet keresgélve, ebben a világban.

Hogyan fér egy élet, ici-pici magban,
Mely megél sok évet, s tör fel a magasban?

Ezer karod nyújtod, rügyeket dajkálva,
Milliónyi levelet, féltőn vigyázva.

Küzdve az orkánnal, fagyos éjszakákkal,
S tűrve a forró nyár hőségét nyugvással.
Hosszú élet alatt sok mindent láthattok,
Beszélni tudnátok, mesét mondhatnátok.

Tű, és lombos levelű faóriások,
Kik parányi ember fölé magasodtok,

A természet erőinek ellenálltok,
Milyen nagyszerű, és jó, hogy köztünk vagytok!  

Jó, hogy köztünk vagytok

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület is fát ültetett.

A Gubányi Károly Általános Iskola SZMK tagjai egy 
Vecsésen már működő, kisiskolások érdekében 
létrejött kezdeményezés pilisi bevezetéséről gondol-
kodnak: 
Reggelente 7.15-től 8-ig két szülő táblával a kezében 
segíthetné a 4-es útnál történő gyalogátkelést, mert 
ilyenkor mindenki siet, ezért figyelmetlenebb. 
Reményeik szerint, ha ez az összefogás megva-
lósulna Pilisen, alapja lehetne minden további 
közösségért történő megmozdulásnak, erősítve a 
tudatot, hogy mindenki tehet valamit a közösségért, 
amiben él. Tóth Gizella Éva

Bogár László: Az elmúlt évezred legsúlyosabb válságát éljük (részlet) 
Az elmúlt évezred legsúlyosabb válságát éljük, hisz ez a szellemi, lelki, gazdasági 
válság és fizikai fogyás csak a háborús időkben pusztított ily mértékben, mint most, 
békeidőben. Magyar gazdaság pedig nem létezik, mert a nemzeti vagyon hasznának 
92 %-át a multinacionális cégek kapják. Mintegy 8000 milliárd forintnyi összeget 
visznek ki hazánkból évente. Megdöbbentő adatokra is felhívta hallgatósága 
figyelmét: 2008-ban a bérek közötti különbség tízezerszeres nagyságra nőtt, vagyis a 
statisztikai adatok kimutatása szerint, volt aki 320 millió forintos fizetést vitt haza 
havonta, ezzel ellentétben a minimál nyugdíj 30 ezer forint volt. A bérek, reál-
keresetek történelmi mélységbe süllyedtek. Nemzeti Hírháló 

Fotó: Gajdosné
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Csapó Attila, 
Gerje-Forrás Kht

Hírnök

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2009. november 03-tól november 27-ig 

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 nagyobb faágakat, nyesedékeket összekötve, a 

faleveleket, fűzúzalékokat átlátszó műanyag zsákokba helyezzék ki. 
Amennyiben a T. Ingatlantulajdonos nem rendelkezik átlátszó műanyag 
zsákkal, úgy biztosítjuk ingatlanonként a 3 db átlátszó műanyag zsákot.

(Békés Megyei Hírlap)

A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2009. szeptember hónapban 
elindította a kintlévőségek kezelését. Ennek keretében a 
rendszerünkben hátralékosként szereplő fogyasztók részére a 
Kft. kiküldte az I. számú fizetési felszólítást. A levél végén 
szerepel, hogy amennyiben a számla kiegyenlítésére időközben 
sor került, a felszólítást tekintse tárgytalannak. A levelek 
kiküldését követően számos ügyfél kereste fel irodánkat 
egyeztetés céljából, melyet kollégáink minden esetben tételesen 
elvégeztek és az egyéni kartonokon rögzítettek. Október 
hónapban azon fogyasztók, részére, akik az I. felszólító 
levelünkre nem reagálnak, újabb felszólítást küldünk. A II. 
felszólítás eredménytelensége esetén jogos követelésünket az 
egyéb közüzemi díjtartozásoknál szokásos módon érvényesítjük. 
Kérjük a Lakosságot, hogy a felszólításnak megfelelően a 
megadott határidőig rendezze tartozását, vagy egyeztetés 
céljából keresse fel Ügyfélszolgálatunkat. Reméljük, hogy a 
felszólító levelek eredményeként a hátralékok nagy része 
rendezésre kerül és ezzel elkerülhető lesz a II. felszólítás 
eredménytelenségét követően elindítható jogi eljárás. Felhívjuk a 
Lakosság figyelmét arra, hogy aktuális számláik utolsó sorában 
minden esetben szerepel az aktuális egyenlege, így az esetlegesen 
fennálló hátralékról a tájékoztatás folyamatosan biztosított.

Kérjük, ne várja meg a fizetési felszólítás kézbesítését, ha 
egyenlegében eltérést tapasztal, kérje kartonja egyeztetését.

Hátralékkezelés

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

A Gerje-Forrás Nonprofit Kft., mint a természetvédelmi terület rekonstrukciós 
munkálatairól kiírt közbeszerzési eljárás nyertes pályázója tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a természetvédelmi terület rekonstrukciós munkálatainak 
kivitelezése elkezdődött. A kivitelezés folyamán a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. az 
alábbi munkálatokat végzi el:
- gaz, cserje irtása, a tavak parti sávján nád irtása,
- természetvédelmi területen meglévő tavak és az összekötő csatornák kotrása,
- tájidegen fák eltávolítása,
- 100 db őshonos fa telepítése,
- természetvédelmi tanösvény, sétány kialakítása,
- ismertető táblák elhelyezése,
- 3 db pihenőpaddal ellátott esőbeálló elhelyezése,
- 10 db hulladékgyűjtő edény elhelyezése,
- szemetelést tiltó táblák elhelyezése,
- műtárgyak (2 db fahíd, 4 db fenékbukó és 2 db barátzsilip) felújítása.
A természetvédelmi terület rekonstrukciós munkálatainak befejezési határideje 
2009. november 30. A projekt célja a természetvédelmi terület teljes körű 
rekonstrukciója, tájvédelmi szempontú fenntartásának, hosszú távú védelmének és 
fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a turisztikai lehetőségek kihasználása, 
természet-közeli turizmus fejlesztése, és a természeti értékek védelme.

Tájékoztatás a természetvédelmi terület rekonstrukciós munkálatairól

Csapó Attila Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

A KlímaBarát Üzlet címet elérni és megtartani, a következő 
feltételek közül min. 10 - szabadon választott - pont együttes, 
teljesítésével lehet (van kötelezően bevállalandó feltétel is).

1.  Műanyag csomagolóanyagokat fokozatosan lecseréli papírra 
(lebomló műanyagra).  Ez mindenkinél kötelezően bevállalandó pont.
2.  Visszagyűjti a használt csomagolóanyagot.
3.  Kirakatában hazai terméket reklámoz, esztétikusan - 
változatosan.
4.  Hagyományos magyar terméket, termékeket állít elő, (pl. ápolva a 
hazai gasztronómiai szokásokat) és/vagy magyar alapanyagokból 
készült terméket  (ruházat, bútor, kozmetikumok, hajápoló szerek, 
műszaki cikkek, stb.) forgalmaz.
5. Minél több bioterméket árusít.
6. Zöldséget, gyümölcsöt előre nem csomagolja.
7. Szelektíven gyűjti az üzletében keletkezett hulladékot, komposztál.
8. Használt elemet, akkumulátort, nyomtató patront is gyűjti.
9. Visszagyűjti a használt étolajat, időszakosan a kijelölt 
gyűjtőhelyre szállítja.
10. Az üzlet előtt hulladékgyűjtő edényt biztosít.
11. Visszaveszi az általa valaha forgalmazott, használt háztartási, 
műszaki gépeket.
12. Az üzlet előtt növényeket telepít, gondoz  (pl. ládában, ablakban).
13. Az üzlet előtt kerékpártárolót, korlátot biztosít a vevőknek.
14. Szemétgyűjtésre alkalmas papírzsákot árusít.
15. Természetes módon lebomló, környezetet legkevésbé károsító 
takarítószereket használ. 
16. Alkalmazottai nem dohányoznak.
17. Az alkalmazottak -minél nagyobb hányada - kerékpárral, 
gyalogosan jár munkába.
18. Berendezéseit folyamatosan lecseréli energiatakarékosra, és/vagy 
alkalmassá teszi ezeket alternatív, környezetbarátabb 
energiafelhasználásra (pl.: világítás, fűtés-hűtés).
19. Az üzlet résztvevője, közreműködője a helyi rendezvényeknek. 
Az üzletben a KlímaBarát-kör értékrendjét, programjait bemutató 
szórólapoknak helyet biztosít. 
20. Helybeni, vásárlási akció(ka)t rendez, melyben bemutatkozik az 
üzlet. Miben más, miben környezetbarátabb, emberbarátabb a 
vállalkozás, mint egy hagyományos szolgáltató, forgalmazó.
(termék forgalmazás,  vagy termék előállítási mód)
(gasztronómia, kozmetika, fodrászat) 
(új bio-környezetbarát-egészséges alapanyagok felhasználása, 
forgalmazása... textília, vegyi áru,  élelmiszer stb.)
(energiatakarékos eszközök, gépek a háztartásban) 
(kertimunkák megkönnyítésére ötletek adása, vegyszer-méregmentes 
kiskertek)
(növény és állatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, eszközök 
népszerűsítése)
21. „HŰSÉG”- kártyát  és  kedvezményt biztosít a visszatérő 
vásárlóknak.
                              

KlímaBarát Üzlet mozgalom PILIS

PILISI KlímaBarát-kör

A PILISi KlímaBarát Üzlet mozgalom újabb toborzónapot 
tartott 2009. október hó 05-én a Közösségi Házban.

Az érdeklődést jelzi, hogy immár 10 db üzlet, cég vállalta fel ezt 
a -Magyarországon még egyedinek számító- értékrendet és 
egyben üzleti és környezetbarát filozófiát  arra, hogy tagként 
erősítse ezt a kezdeményezést.

A rendezvényen döntés született arról is, hogy egy magyar 
tulajdonú vállalkozás, hazai alapanyagból fogja szállitani a 
környezetbarát, lebomló csomagolóeszközöket a mozgalomnak. 
Remélhetőleg a csomagolóanyagokon található feliratok is 
segítenek bennünket abban, hogy az értékrendünk, fogyasztási 
szokásaink is átalakulhassanak.

A PILISI KlímaBarát Üzletek: ( 2009.11.01-i dátumtól kezdve a 
pilisi lakosok is találkozni fognak ezzel a megnevezéssel,  
védjeggyel a napi vásárlásaik alkalmával)

A PILISI KlímaBarát kör hírei:

TOLDI KER. Kft. (Tejbolt), Rákóczi u. 46.

VEGYESKERESKEDÉS, Huba u.4.

VIRÁG és AJÁNDÉK (Sáránné K. Katalin), Kávai u.7.

PALACKOZOTT ITALOK (Márkus Erzsébet), Kávai u. 7/3.

PILISI SÜTŐ Kft., Csaba u. 10.

BAMBI GYERMEKRUHÁZAT, Kávai u.7.

JWB Kft. KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET, Rákóczi u. 11.

KOVÁCS VIRÁGBOLT, Huba u.4.

LÁTVÁNYPÉKSÉG, Vasútállomás

VIRÁG-AJÁNDÉK, Rákóczi ú.73.
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A volt Gubányi Kastély

Hírnök

2009.09.11-én egy tartalmas, izgalmas, az új stílusa mit okoz egészségtanilag – de ha csak felelőtlen edzéseket tart, 
látványos kempo bemutatón vettem részt a nem figyel a rábízott gyerekek fejlődésére, hanem erőszakkal végigviszi 
Gubányi Károly iskola Széchenyi utcai elméletét – mert egyszer vele is ezt csinálták – húsz-harminc év múlva is 
tornatermében, ahol Lovász Gábor Shihan a jöhetnek elő problémák a tanítványoknál.) 
Magyar Kempo Szövetség technikai vezetője, Az egyik német mesterrel álmodtunk egy nagyot: öt országgal (magyar, 
az Európai Kempo Szövetség igazgatója német, román, szlovák, amerikai részvétellel) megalapítottuk a 
vezetésével a Pilisen élő és oktató Magyar Nemzetközi Kempo Szövetséget. Később csatlakozott: Hollandia, 
Zoltán mester és tanítványai felejthetetlen Belgium, mára pedig már 15 tagországa van a Szövetségnek. Az alapító 
percekkel ajándékozott meg minden részt- országokból kerültek ki a funkcionárusok, és nekem jutott a vezető szerep. 
vevőt. Az újonnan jelentkező és a már tagsággal rendelkező európai országok 
Hírnök: Mennyi gyakorlás kell egy ilyen képviselői engem keresnek, fő instruktora vagyok az Európa-
„bemutatóhoz”? bajnokságoknak, a világbajnokságokon pedig Európa képviseletét látom 

Lovász Gábor Shihan: Sok, de nem készülök rá. A gyerekekkel sem; el. 
amikor bemutatóra viszem őket, a szülők gyakran meg is ijednek, hogy nem H: Hol lehet a Szövetséggel kapcsolatos aktuális információkhoz 
gyakoroltunk. Pedig semmi mást nem kell csinálniuk, csak azt, amit az hozzájutni?
edzéseken. Azonban nagyon kritikus vagyok minden apróbb hibáért. L: www.hungariankempo.hu. Minden versenyünk nyílt, mindenkit 
H: A komoly munka látszott a kipirosodott arcokon, és a végére a szeretettel várunk. 
mellkasok is láthatóan gyorsabban emelkedtek. H: Honnan a barátság Zoltánnal, a pilisi Mesterrel?
L: Valóban, a másfél óra után már jobbra-balra kókadoztak a gyerekek, de L: Ez egy hosszú történet. Mesterként tartottam bemutatókat, amikor 
ezt nem csak a fizikai munka okozta, hanem a szellemi erőfeszítés is, hiszen Zoltán a közönség soraiban állt, majd sodródott erre, arra, aztán járt 
tudniuk kellett, hogy az adott mozdulat után milyen jön. edzésre, majd ismét kereste a helyét a világban, végül visszatért. 1982 óta 
H: A fizikai erőnlét mellett mit ad a gyerekeknek a kempo? tartok edzéseket, több ezer ember fordult meg a kezem között, és köztük 
L: A gyerekek játékosan volt ő is. 
szeretik meg a közösséget, H: Milyen Mesternek 
szabályaival együtt, amelye- tartod őt?
ket be kell tartani, nem csak L: Olyannak, aki a 
saját maguk miatt, hanem a szívét-lelkét beleteszi 
közösség miatt is. Én is a munkába, ez viszont 
szeretek mulatni, de az nem mindig jó, mert 
önvédelemben nincs helye a saját magára nézve 
jó kedvnek, ha viccelődök sokkal több felületet 
edzés közben, akkor vagy én ad önmaga megsem-
fogok megsérülni, mert nem misítésére. A Mester-
figyelek oda, vagy a másik, nek tudnia kell, hogy 
mert rosszul végzem a mikor kell szeretetet 
mozdulatsort. A kivitelezés adni, büntetni, és ha 
közben mérnöki pontosságú kell, mikor kell ki-
munkára van szükség, rúgni valakit. A diá-
felelősséggel tartozunk egy- kok megválogat -
más iránt. hatják a mestert, de a 
H:Mi a lényege e küzdő- mester is megválogat-
sportnak? hatja tanítványait. 
L: A megtanult technika Technikai tudásában 
mellett ott a szellemiség, az összhang, hogy tudjuk, miért, mit csinálunk, nem lehet kételkedni, 
alkalmazzuk-e vagy sem. A gyerekeknél még nem erőltetem azt, hogy igazi Mester, de mint mindenkinek, neki is szüksége van a fejlődésre, 
tudjon olyan helyekre támadni, ami problémát okozhat a másiknak, mert ők mentálisan továbbnövekedésre, hiszen mindenki másképp fogadja be 
még az otthoni játékukba belevinnék ezt. ugyanazt az információt, így tudnia kell, kinek, mikor, mit, hogyan ad át. 
H.: Milyen motivációval hozzák le a szülők a gyerekeiket? Kétféle ember létezik az utcán: az egyik lefekszik, a másik továbbmegy. Az 

első danos fokozat azt jelenti, hogy az illető túlélte a vizsgát, hatalmas L: Van, aki szeretne valamit kihozni a gyerekéből, de olyan is akad, aki 
verést kapott, de még mindig van kedve továbbmenni. A második dannál verekedősségére remél gyógyírt. Az agresszív gyereknek hosszabb időre 
már nem azt kell megmutatnia, hogy milyen frankó gyerek (ekkor már van szüksége ahhoz, hogy megtanulja azt, hogy mit nem kellene tennie a 
közelebb van a harminchoz, negyvenhez), hanem a technika csiszolásán, a másikkal, és ez az út a fájdalom átélésén vezet keresztül: „ha nekem fáj, 
mentális növekedésen kell munkálkodnia. akkor a másiknak is fáj” – és megtanulja kontrollálni magát. Tehát ilyenkor 

nem a verekedésről szoktatom le, nem „jó” gyereket gyúrok belőle, hanem H: Ezek után pedig nincs öregedés, ez látszik a Te arcodon is. Hiteles tanító 
megtanítom a fájdalmat neki. vagy.
L: Beszéljünk egy kicsit rólad is… L: Sokan megtalálnak az iWiW-en (gyakran csak a fényképeik által tudom 

azonosítani őket, olyan sokan vannak), és megköszönik, hogy sok esetben N: Szigethalmon élek, ahol idén elkészül a saját edzőtermem, így a 
azok a dolgok, értékek segítették életüket, amelyeket én képviseltem, közvetlen lakókörnyezetemben is tudom nevelni az ifjúságot, de 
tanítottam nekik. Ahogy nem minden pedagógusból lesz jó tanár, nálunk is Budapesten is tartok edzéseket. 
van olyan feketeöves mester, aki harcosnak jó, de emberileg kevés. A H: Milyen út vezetett az Európai Kempo Szövetség igazgatói székéhez?
kiégett mester már nem tud mit átadni, csak a versenytechnikára L: A kempot a 70-es években egy magyar születésű, Ausztráliában élő 
hagyatkozik, sarkosabb lesz, és később nem kap visszajelzést volt honfitársunk hozta be hazánkba. A szövetség később két részre szakadt, én 
tanítványaitól – mert visszajelzése csak a szellemiségnek van.pedig követtem addigi mesteremet, akiről azt hittem, hogy soha nem lehet 

legyőzni, és csak egyetlen ellenfele van: az állatkertben lévő hím gorilla. 
2003 tavaszán mégis veszített: autóbalesetben elhunyt. Ettől kezdve 
minden rám maradt. Addig két részből állt szervezetünk: a profi vonalat 
Karacs Attila, Varga Péter, Németh Tatár Gábor képviselték, ők most is K-1 
versenyzők, én pedig vittem az amatőröket, hogy legyen utánpótlás. 
Mesterem halála után az amatőrökkel folytattam a munkát, közben nagyon 
hiányzott, hogy nincs kitől tanuljak. Kerestem a továbbvezető utat, és 
rátaláltam az amerikai, holland, német mesterekre, akiktől lehet és érdemes 
tanulni. (Sajnos ebben a sportban is vannak kóklerek, akik ha nem érnek el 
eredményt egyetlen stílusban sem, akkor kreálnak egy sajátot, mesternek 
kiáltják ki magukat, és azt oktatják. Addig nincs baj, ha tudja az illető, hogy 

Gajdosné Nagy Tímea

Városunk 
nevében 

Dr. Csiki Gábor
jegyző emlék-
lapot adott át 
Lovász Gábor
Sihan részére.
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Fotók: ME

Hírnök

Rácz Zoltán

Feketén -Fehéren

A fogalmazás és a szókincs családjába sorolom a szó 
jelentését. A fogalmazásra utalok azért, mert nem 
mindig értelmezik egyes embertársaim, amiről 
beszélnek, csak egyszerűen kiejtik a szájukon, és 
valamikor meg sem gondolják, hogy azzal az egy 
szóval vagy szavakkal mekkora dolgot tettek, vagy 
éppenséggel tesznek. A szavakat pedig tettek 
követik. A tetteket pedig fájdalmak követik! A rossz 

beszéd, ami a fogalomzavarból ered és a nyelv által kimondottá lesz, 
ejti a legnagyobb sebeket, ami nem a testen ejt, üt vérző lyukat, hanem 
az ember lelkén, ami nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyul 
be sohasem. A kétélű kard nem csak odafelé vág, visszafelé is 
ugyanúgy lesújt. Ezért úgy gondolom, hogy egy kis nyelvi 
odafigyeléssel és tiszta, kiegyensúlyozott beszéddel - ami az 
emberiség fő tényezője: a kommunikáció -, nem kell csatát vívni, nem 
mindig megoldás leállni és megvitatni olyan dolgot, amihez nem ért 
valaki, vagy semmi köze hozzá. 
Kaptam én is sok dolgot az élettől, amit nem is vártam. Volt benne sok 
szóbeli csata, vita, szitok, átok, amit nehezen de meg kellett értenem, 
és megválaszolni magamnak, hogy ezt a csatát ki nyerte. Rájöttem 
arra a dologra, hogy csata nélkül is lehet harcot nyerni, mégpedig úgy, 
hogy nem leszünk vitapartnerei senkinek. Kétélű kardja mindenkinek 
van. Csak az a kérdés, hogy milyen jól forgatja, és ha kell, tudja-e a 
nyelvét zabolába fogni. Feleljünk meg egymásnak még akkor is, ha 
néha úgy érezzük, hogy elegünk van! Tisztelettel: Rácz Zoltán

A Kármán József Városi Könyvtár az ősszel ismét átnézte a 
tartósan, vagyis többszöri felszólítás ellenére is könyvekkel 
tartozó olvasóinak listáját. 173 olyan használónkról tudunk, 
akinél legalább két hónapja van könyvtári tulajdonú könyv.
Mivel 2008 óta késedelmi díjat kell fizetni kölcsönzési 
határidő lejárta után visszahozott kötetekért, a bírság összeg 
kétségtelenül tekintélyes lehet. Nem a késedelmi díjak 
beszedése intézményünk elsődleges célja; a könyvtári 
bírság arra szeretné sarkallni olvasóinkat, hogy legyenek 
tekintettel polgártársaikra, akik szintén szeretnék elolvasni 
a többnyire csak egy példányban meglévő művet. A magyar 
könyvtárak októberben rendezik meg az Összefogás a 
könyvtárakért elnevezésű kampányt, ennek részeként sok 
intézmény él azzal a lehetőséggel, hogy elengedi 
olvasóinak a késésért megállapított bírságot. Ehhez 
kívánunk csatlakozni mi is. A napokban felszólítást 
küldtünk ki késedelmes olvasóinknak a tartozások 
adatainak feltüntetésével. Mindazok, akik október 
hónapban visszahozzák a náluk levő, adott esetben évekkel 
korábban kikölcsönzött köteteket, nem kell kifizetniük a 
késedelmi díjat. Kérjük Olvasóinkat, éljenek ezzel a 
lehetőséggel és hozzák vissza a könyveket! Azokkal 
szemben, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, kénytelenek 
leszünk Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál kez-
deményezni a tartozás perlését, illetve a kikölcsönzött 
könyv árának megtérítését. A jogi útra terelése a többnyire 
figyelmetlenségből adódó késésnek senkinek sem lehet 
célja és senkinek sem jó, ezért kérjük könyvtárunk olvasóit, 
hogy keressék meg és hozzák vissza intézményünkbe a 
régóta elvitt könyveket.

Pogány György

Fazekasné Pálinkás Éva és Borbíróné Szatmári Erzsébet óvodapedagógusok

Ovis hírek Könyvtári késedelmi díj 
elengedése októberbenA hosszú nyár végével nemcsak az ősz kezdődött el, hanem az óvoda is újra benépesült, de 

mivel még nagyon az elején járunk, ezért pár mondatban szeretnénk bemutatni óvodánk 
szakmai életét.
Az idei évtől kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, Intézményünk pályázott a 
„Zöld óvoda” címért, melyet az Attila úti és a Kávai úti tagóvoda el is nyert. Továbbra is 
folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést mindhárom telephelyünkön, s ezúton szeretnénk 
megköszönni a szülők együttműködését. 
Különböző szakmai munkaközösségek alakultak az intézményünkben. Márt több éve a 
„Minőségirányítási munkacsoport” segíti a hatékony fejlesztést. „Mozgás Munkacsoport” 
dolgozza ki a gyermekek irányított mozgáslehetőségeit (teremben és szabadban egyaránt). 
Ettől a nevelési évtől pedig új munkaközösség jött létre, amely a környezetvédelem 
lehetőségeit tárja fel.
A hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat a Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősök 
segítik mindhárom óvodában. A gyermekek fejlesztéséről 2 fő fejlesztőpedagógus és az idei 
évtől 2 fő logopédus gondoskodik. 
Szeptemberben az iskola is elkezdődött volt nagycsoportosaink számára. Összesen 118 fő 
kezdte meg általános iskolai tanulmányait. A megüresedett helyek sem árválkodtak sokáig, 
hiszen az új év új gyermekek érkezését is jelentette. A szeptemberi kezdés a 
következőképpen alakult: Rákóczi út: 204 fő, Attila út: 60 fő, Kávai út: 148 fő. Azon 
gyermekek számára, akik évközben töltik be a harmadik életévüket, az óvoda előfelvételt 
biztosít az üres helyek függvényében. 
Az idei nevelési évben is számos programlehetőséget nyújtunk gyermekeink számára 
(bábelőadás, lovaglás, kirándulások, zenés műsorok …stb). 
Intézményünk pályázott a „Kompetencia alapú óvodai programcsomag”-ra, melyet 
szeptemberben két óvodai csoportban már el is indítottunk. Az óvodai programcsomag 
célja: a) Játékos formában történő komplex fejlesztés. b) A mozgás, a közvetlen cselekvés, a 
közvetlen tapasztalatszerzés készségeinek fejlesztése. c) Ismeretek, jártasság, készségek 
megszerzése - az elsajátítás minden esetben a játék közvetítő közegén keresztül történik. d) 
A közös, játékos tevékenységben történik a szociális kompetenciák fejlesztése. A központi 
program keretében zajló fejlesztés biztosítja az egész életen át tartó tanulást megalapozó 
motivációs, játékos készségfejlesztő, az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekkel 
kapcsolatos programokat a gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve.

Ezúton szeretnénk minden óvodásnak, szülőnek és kollégának erőt, kitartást, sok 
pozitív élményt, örömet kívánni az elkövetkező évre.

A „Szivárvány” Telepi Óvodai Alapítvány nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak a 
segítségét, akik a 2007.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át részünkre felajánlották. Ez az 
összeg 174.733,- Ft volt. Az előző évről játékvásárlásra tartalékolt összeghez és az adók 1%-
ához még több pénzbeli felajánlás érkezett folyószámlánkra. A számla összegét a szelektív 
hulladékgyűjtésért kapott pénzjutalom is megnövelte. Így egy nagyobb értékű, egy 458.000,- 
forintos rönkfa játékkomplexumot és egy 19.000,- forint értékű kosárlabda palánkot tudtunk 
vásárolni. Még egyszer köszönjük a telepi óvodába járó gyerekek nevében, hogy Önök 
segítségével sikerült megvenni a sok-sok örömet és változatos játéklehetőséget nyújtó 
eszközöket. Kuratórium tagjai

Köszönet...

Kétélű kard

Kétélű kardként hat számomra a szolgalelkűség, 
amelynek során érdekből, közönyből, tudatlanságból, 
vagy csak azért, hogy másoknak ne legyen jó, 
szolgálunk olyan folyamatot, ideológiát, amely végül 
önmagunkat, szeretteinket is elpusztítja. Mindig 
megdöbbent és elszomorít, amikor egy élet hozta 
szakadékba éppen becsúszó embertársunkat 
közönnyel, „amíg nekem jó, addig nem érdekel más 
nyomora” érzéssel nézi valaki, és csöppet sem vagyok 

kárörvendő, amikor ő csúszik ugyanoda úgy, hogy senki sem nyúl a keze 
után. Sajnálom őt, és ha tehetem, kétélű kardját jó messzire dobva 
megpróbálom neki átadni a lényeget, amit előttem Ő már 
megfogalmazott: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 
Az is megdöbbent, ha valaki nem szereti a hazáját, azt kiárulja, elárulja, 
nem tiszteli, végül hazátlanul ténferegve a nagyvilágban, saját kétélű 
kardjába dől. A szolgalelkűség nélkülözi a szeretetet, ami az élet forrása, 
fenntartója. 
Mégis szolgái vagyunk a kétélű pénznek, politikának, médiának, 
divatnak, ösztönöknek, irigységünk és közönyünk határtalan, így 
lelkünk mocska nem csak másokat, hanem önmagunkat, testünket is 
megbetegíti. 
Tudjuk tehát, hogy ha valakit megsebzünk szavunkkal, tettünkkel, 
mulasztásunkkal, akkor önmagunkat kárhoztatjuk arra, amit neki 
szántunk.     

Gajdosné Nagy Tímea
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A középkori Pilis, mint helység, viszonylag kis területű volt, az akkori 
környező falvakhoz hasonlóan. Erről az időszakról a jelentősebb 
birtokosok személyéről szóló levéltári anyag ad ismertetést. A település 
rendje ezen időszakban teljesen átalakult. A földművelő emberek többé 
nem a határban szétszórt „ülések”-en, hanem a Szentlélekről nevezett 
templom körül csoportosuló állandó, most már jobbágytelek értelmében 
vett belső „telkek”-en laknak, amelyekhez a határ bizonyos részének 
használati joga kapcsolódik. Már magát a Pilisen lakók összetelepülését 
úgy kell tekinteni, mint a jobbágyság határhasználati jogának 
megszorítását. További korlátozást jelentett a jobbágytelekhez tartozó föld 
nagyságának meghatározása. Pilis királyi birtokok sorába tartozott, 
ugyanis a fővároshoz közel eső birtokok előnyösek voltak az udvar ellátása 
szempontjából. Zsigmond király 1424-ben Borbála királynéra íratja Pilist. 
Szilassy Vince váci püspöknek is volt itt birtoka. A középkori Vika-
jegyzékében feltűnően kis portaszámmal sorolják fel Pilist, mint köznemesi 
falut. Pilis birtokában az alábbi familiák, családok osztozkodtak: 
Pilisy, Szilassy, Mikolai, Harasztiak, Kerekegyháziak, Potharasztiak, 
Békések.
A középkor elejétől kezdődően egyre többen tűnnek fel a „literátus” 
köznemesek Pilisen. A Szilassy családnak egy-egy tagja viseli „Deák” 
melléknevet, de a bécsi és krakkói egyetemek anyakönyvei bőven 
kiegészítik, pl.: Pilisi László, Pilisi István személyek neveivel. A tanult 
köznemesek közül többen papi pályát választottak. A két Pilisi és egy 
Szilassy egy időben váci kanonokok. V. László király Vince váci püspök és 
rokonai Szilassy Fábián fia György és Pozsonyi Farkas János érdemek 
jutalmazására nekik adja Pest megyei, Alberti, Bénye, Tete, Pánd és Pilis 
birtokban lévő királyi jogokat. 
1458. december 6. A budai kpt. jelenti V. Lászlónak, hogy tanúkat hallgatott 
ki az óbudai klarisszák panasza ügyében pilisiek közül: 
Pilys-i Ampolth János, Pylis-i György, Pylys-i Jakab, Pylys-i Egyed fia 
Tamás.

Pilis helység sok neves személyt adott a közéletnek ebben a korban.
Reis József, nyg isk.ig.

Pilis múltjáról Tisztelt Pilisi Lakosok!
Az utóbbi hónapokban történt bűnügyi eseményekből 
szeretnék néhányat említeni. Büntetőeljárás indult ismeretlen 
tettes ellen, aki 2009. szeptember 14-én a pilisi Kávai úti 
óvoda öltözőjéből több gyermek ruhaneműt tulajdonított el 
5000 Ft értékben. A nyomozás során beszerzett adatok alapján 
O. Lajosné pilisi lakos megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény 
elkövetésével. Az elkövető elfogása és kihallgatása megtörtént, az 
eltulajdonított ruhaneműk egy része a házkutatás során lefoglalásra került.
Büntetőeljárás indult V. László pilisi lakos ellen, aki 2009. év elejétől több 
kerékpárt tulajdonított el Pilis belterületéről. A nyomozati munkának 
köszönhetően V. László a Pilisi Rendőrőrs munkatársai által elfogásra 
került, gyanúsítotti kihallgatása megtörtént.
Ismeretlen tettes dolog elleni erőszakkal behatolt H. Károly pilisi lakos 
pincéjébe, és eltulajdonította az ott található szivattyút. Az elkövetéssel R. 
László pilisi lakos gyanúsítható, aki elfogásra került. A szivattyú 
lefoglalásra, majd a sértettnek visszaadásra került.
Büntetőeljárás indult J. L-én feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
a Homoki II. dűlőben a sértett lakásának udvarára bement, és ott őt tettleg 
bántalmazta. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belüli sérülést 
szenvedett. Az elkövető felderítése és gyanúsítotti kihallgatása megtörtént.
Végezetül egy kis tájékoztatást szeretnék adni az utóbbi években egyre 
jobban elterjedő, és leginkább a fiatal lányokat érintő drogról, az ún. 
„GINA”-ról. Ez a fajta kábítószernek minősülő anyag leginkább fiatalok 
által látogatott szórakozóhelyeken bukkan fel. Az elkövetők – kihasználva 
a potenciális áldozat figyelmetlenségét – belekeverik a gyanútlanul 
szórakozó hölgy italába, aki ennek hatására kábulttá, engedékennyé válik, 
illetve emlékezetkiesése lesz. Ezt az állapotot felhasználva szexuális 
jellegű bűncselekményt követnek el sérelmére. Kérem a Tisztelt 
Szülőket, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét arra, hogy szórakozás 
közben se hagyják őrizetlenül italukat, idegenektől ne fogadjanak el 
italmeghívást, sőt, törekedjenek arra, hogy kizárólag bontatlan, vagy 
esetleg előttük kibontott italt fogyasszanak.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérem 
Önöket, hogy hívják munkaidőben – tekintettel arra, hogy éjszakai ügyelet 
nincs a rendőrőrsön – a Pilisi Rendőrőrsöt: 29/498-128, vagy a Monori 
Rendőrkapitányságot: 29/410-726, 29/410-367, illetve a 107-es 
telefonszámot. Kiss Gábor r. őrnagy, őrsparancsnok

Hol hallott a családi napköziről? Vagy egyszerűen társasjátékokat játszottak. 
Újságban olvastam, és a kisfiam tanító nénije is Milyen anyagi megterhelést ró ez a családra?
említette ezt a lehetőséget. Ebben a kérdésben nehéz állás foglalni, hogy kinek mi 
Miért választotta ezt az ellátási formát? a megterhelő. Számoltunk, osztottunk, szoroztunk és 
A férjem és én is dolgozunk, későn érünk haza, akkor arra jutottunk, hogy a napi 1.000 Ft számunkra 
már kevés az idő és a türelem arra, hogy a napi leckével elérhető ár ahhoz, hogy biztonságban tudjam a 
foglalkozzunk. Szeretnénk kötetlen formában együtt gyermekemet iskola időn kívül. Természetesen fontos 
tölteni a nap fennmaradó részét. Megnyugtató érzés szempont az is, hogy ő is jól érzi magát a családi 
számomra, hogy a családi napköziben elkészül a fiam napköziben. Úgy érzem jól választottunk, amikor 
a leckével és  az esti órák már nem a kikérdezéssel meghoztuk ezt a döntést.
telnek, vagy ne adj' isten még a tanulással. Ön, mint szülő kiknek ajánlaná a családi napközit?
Miben más a családi napközi, mint a hagyo- Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke valamilyen 
mányos? okból kifolyólag lassabban halad a tananyag 
A kis gyermeklétszám és a személyre szabott elsajátításában, az önálló munkavégzésben megerő-
foglalkozás valóban biztosított. Szakemberek sítést igényel. Szintén óriási segítség azoknak a 
foglalkoznak vele. Ha nem ért valamit, van idő a családoknak, ahol a szülők sokáig dolgoznak, nincsen 
magyarázatra. Egyéni tempóban haladhat a leckével, hozzátartozó, rokon, barát, ismerős, aki segítséget 
nyugodt légkörben. A kis létszámnak köszönhetően nyújtana a felkészülésben, illetve felügyelné a 
családias a környezet, valóban majdnem olyan, mintha gyermeket a délután folyamán. Vagy egyszerűen csak 
otthon tanulna. akik igénylik a családias hangulatú légkörben történő 
Csak tanulnak a gyerekek délután? felkészülést. Nagyon jó dolognak tartom azt is, hogy a 

gyermekért elmennek az iskolába, és akár délután 6- Nem, szó sincs róla. Tanulás előtt és után is kötetlen 
óráig is biztosítják a felügyeletet.foglalkozások vannak, amin nem kötelező részt venni, 

lehet egyszerűen csak játszani is.  Ami nagyon tetszik Többfajta lehetőség közül lehet még választani: angol-
a fiamnak - a tanulás előtti ráhangolás. Zenét német nyelvi korrepetálás, időszakos gyermek-
hallgatnak, relaxálnak és figyelemösszpontosító felügyelet, valamint iskola-előkészítő foglalkozások. 
gyakorlatokat végeznek. Már most látom, hogy a Az utóbbi lehetőségen mi is gondolkodunk. A kisebbik 
teljesítményében apró pozitív változások következtek f iam nagycsoportos.  A felkészí tő óvodai  
be. Én nem nagyon értek ehhez, de azt látom, hogy foglalkozások mellett, további előnyre tehetne szert az 
hasznos. iskolakezdés idején, ha az előkészítőn is részt venne. 

Véleményem szerint nagyon jó dolog az, hogy bővül a Mit csinálnak a tanuláson kívül?
napközbeni ellátás lehetősége a gyermekek számára.Tanulás előtt levezetik a délelőtti feszültséget 

mozgásos formában. Van a trambulin, labdajátékok, 
A Lurkó családi napközi iránt érdeklődni lehet:foci, fogócska stb… Tanulás után - az eddig eltelt 

időben már kézműveskedtek, (gyöngyöt fűztek,  Pilis, Virág u. 4., 
szövőkereten szőttek, körmöcskéztek…) sétáltak a 

Tel.: 06-29-496-476, 06-70-619-69-04közeli rétre, ahol kedvükre élvezhették a természetet. 

CSALÁDI NAPKÖZI ISKOLÁSOK RÉSZÉRE
Családi napközi egy szülő szemével

Őseink tudására büszke és azt 
megismerni, megérteni vágyó pilisi 

gyerekek szerdánként 14.30-tól 
rovásírást tanulnak a Hagyományőrző 
Boltban. Minden érdeklődőt (100 éves 
korig!) szeretettel vár Varga Jánosné, 

hogy a legősibb, leglogikusabb, 
legszebb írás tudományát 

megoszthassa velük.
Pilis, Rákóczi út 22., 70/942-3128

Felejthetetlen ősi írásunk a rovás

„A nép olyan, mint a birka. Ha 
jó pásztor tereli őket, mennek 
engedelmesen s meg is híznak 
mellette. Ha hitvány a pásztor, 
elbitangol a nyáj.” Wass Albert

„Az élet viharaival szemben 
olyan légy, mint a madár, 
amely, ha a fát kivágják alóla, 
nem a mélybe zuhan, hanem a 
magasba száll.“ Eötvös József

Üzenetek
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A magyar szabadság szentjei, az aradi tizenhármak:
A magyar szabadság szentjei címmel gyönyörű, 
megható, idáig ismeretlen információkat is 
tartalmazó hanganyag jelent meg. Kiváló 
színművészek elevenítik fel az előzményeket, a 
feleségeknek írt leveleket, a kegyetlen Haynau 
gondolatait, a kivégzés minden pillanatát, az 
utolsó szavakkal és tettekkel együtt. A 
tartalmas, többszöri meghallgatást igénylő CD 
méltó tagja lehet az Ön könyv- és hang-
gyűjteményének is, ha felkeresi a Hagyomány-
őrző boltot a Rákóczi út 17 sz. alatt.

Damjanich János tábornok: Már azt hittem, hogy én leszek az utolsó, 
holott a harcban mindenütt én voltam az első. 

Török Ignác tábornok: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé 
állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt 
szolgáltam. 
Vécsey Károly tábornok: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem 
és hazám szolgálatáért lángolt. 

Aulich Lajos tábornok: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. 
És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és 
hazám, tudom megértik azt a szolgálatot. 

Dessewffy Arisztid tábornok: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így 
parancsolja ezt hazám szolgálata. 
Kiss Ernő altábornagy: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé az életük. 
Knézich Károly tábornok: Milyen különös, hogy Haynau bíró is 
keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a 
kártyákat.
Láhner György tábornok: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az 
isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. 
Lázár Vilmos ezredes: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus 
keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell 
forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 
Leiningen-Westerburg Károly gróf tábornok: A világ feleszmél majd, 
ha látja a hóhérok munkáját. 
Nagy-Sándor József tábornok: De rettenetes volna most az elmúlásra 
gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. 
Poeltenberg Ernő tábornok: Csak a nyelvem német, szívem magyar, 
mert a szabadságért dobog. Szép deputáció megy Istenhez a magyarok 
ügyében reprezentálni! 
Schweidel József tábornok: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért 
bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új 
forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. 

A kivégzés előtt elhangzott utolsó mondatok, levélidézetek: 

Pilisi civil megemlékezések október 6-ról,
 az aradi vértanúk tiszteletére

A Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület 
2009.október 6-án a Rózsatanyán emlékezett meg a 
magyar szabadság szentjeiről: a 13 aradi vértanúról 
és a Pesten 14-ként kivégzett Batthyány Lajosról. A 

megemlékező gyermekek és felnőttek 14 mécses 

A Csillagfészek Alapítvány 2009. október 3-án a Református 
Templomkertben megemlékezést, a kávai hosszú völgyben pedig 

emléktúrát tartott a 13 aradi vértanú tiszteletére.

A megemlékezők néhány tagja

Haynau a monarchia megbízá- kitépték. Ilyenkor szégyenszemre 
sából kegyetlenül megbüntette futnia, menekülnie kellett a 
Magyarországot az 1848-as sza- nemrég még rettegett tábornok-
badságharc leverése után. Százá- nak. Bár az adott ország veze-
val végeztette ki a magyar tősége hivatalosan mindig kife-
katonákat, tiszteket, akiknek jezte a sajnálatát, a közvélemény 
testeit - elrettentésül - tereken elégedetten mosolygott. 
akasztatta ki. Nem kímélte az Haynau halálában is vezekelt: 
anyákat sem, akiknek fiai 1853. március 14-én váratlanul 
harcoltak a magyar szabadságért, elhunyt Bécsben, a forradalom 
és azokat a családokat sem, akik évfordulóján. Hogy megállapít-
„csak” megvendégelték Bem hassák a halálokot, felnyitották a 
tábornokot és katonáit. Kegyet- koponyáját, de ekkor elborzadva 
lensége még a császári udvarban vették észre, hogy az agya pulzál, 
is kiverte a biztosítékot, ezért tehát még él. Agyát átdöfve 
kényszernyugdíjba küldték. Nagy mentették meg a további kínló-
szabadságában utazgatni kezdett dástól.
Európában. Amikor egy-egy vá- Haynau egész életében nem volt 
rosban megtudták, hogy ott tekintettel másokra, nagyon sok 
tartózkodik, a futótűzként terjedő szenvedést okozott. 
hír odacsalogatta a magyar sza-
badságharcosokkal rokonszen- Végzete intő példa lehet 
vező, felmérgesedett lakókat, akik mindazoknak, akik a megfelelő 
„Le az osztrák mészárossal” pozícióban ülve úgy képzelik, 
felkiáltással estek neki: verték, cselekedeteiknek nincsenek 
rúgták, ruháját szaggatták, az következményei…
asszonyok még a bajszát is 

Ki mint vet, úgy arat…

Gajdosné Nagy Tímea

Öklét rázta a Becsület szava, 
A Jog, Igazság, Szeretet felorditott, 

Kegyelmet kért a félvilág maga, 
Ám a győző halálharangot konditott. 
S az örűlt ördög, a fattyuvérü rém, 

A hesseni herceg szerelem fia. 
Hóhér - Haynau, kinek gyilkolás volt a kéj, 

Akarta, hogy vérben égjen Hunnia... 
És fennakadt a szörnyü vérvádon: 

Az aradi Tizenhárom!... 

A döbbenet tépett milljó sziv-eret, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova: 

De nem mozdult meg a lelkiismeret. 
S a hősöknek meg kellett halnia! 

És meghaltak, dicsön, mint az istenek... 
Életük munkája: történelem. 

Nevük tizmilljó magyar szivben remeg 
S élni fog, amig csak egy magyar terem! 

Dicsőségük zsoltár a honfiszájon: 
Örökké él az aradi Tizenhárom!... 

Kerecseny János 
AZ ARADI TIZENHÁROM

részlet... 

Nem jelenti például a hangerőt, 
a hangoskodást, a durva beszé-
det, az arroganciát, a meggondo-
latlan vagy alaptalan követe-
lőzést, a felelőtlen handaban-
dázást sem a politikában, sem az 
élet más területein. 
Ezzel szemben jelenti a mélyre 
ható, a gyökerekig ásó gondol-
kodást és azt a tervet, akaratot, 
cselekvést, amelynek az a célja, 
hogy gyökeres, vagyis az ala-
pokat érintő változásokat teremt-
sen akár a politikában, akár az 
élet más területein.”

„Mit jelent és mit 
nem jelent a radikalizmus?

Bíró Zoltán
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc mai évfordulóján még mindig nehéz az ünnepi 
szó, nehéz az ünnepi beszéd. Nehéz, mindenek előtt azért, mert óhatatlanul 
emlékezetünkbe tolulnak az 50. évforduló botrányba fulladó ünnepének emlékképei, 
amikor a hatalom – félve-rettegve a néptől – kizárta azt a hivatalos ünneplésből, és brutális 
erőszakkal támadt azokra, akik egy kormányfüggetlen rendezvény keretében emlékeztek 
meg a forradalomról és a szabadságharcról. De nehéz azért is, mert a köztársaság 
kikiáltásának mai, 20. évfordulóján súlyos gondok és problémák nyomasztanak. 
Aggodalom tölt el bennünket az ország jövőjét, a demokrácia állapotát illetően. Sokunknak 
sötét gondokkal kell megküzdenie a mindennapi életben. Az 1956-os forradalom 53. és a 
köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóját ünnepeljük ma. Mind a két alkalom egy új és 
reményteli kezdet dátuma. 
1956. október 23-án a Kossuth téren reményteli emberek tömege gyűlt össze és 
elkezdődött a magyar és a világtörténelmet átíró 12 nap. Azok a napok a 20. század magyar 
történelmének dicső napjai, mert egy önérzetében megalázott, méltóságától megfosztott, 
mindennapjaiban megnyomorított nemzet fellázadt az elnyomás ellen, s a szabadságért 
fegyvert fogott a sztálinista diktatúra és a világ egyik legerősebb katonai hatalma ellen. 
Magyarország a világpolitikát formáló események helyszíne lett. Először fordult elő a 
kommunizmus történetében, hogy egy nép nyíltan fellázadt az önkény ellen. Az a 12 nap 
nem felfordulást és fejetlenséget hozott, hanem rendet és biztonságot. Az üzemek 
dolgoztak, az üzletek nyitva voltak. Az élet ment tovább, csak a kilátástalanságot a 
bizalom, a tehetetlenséget a tetterő váltotta fel mindaddig, amíg el nem tiporták. Dávid és 
Góliát, egy kis nemzet és egy világbirodalom harcában akkor - látszólag – Góliát nyert. 
1956 forradalma maga volt a csoda. Születésében, mert ott és akkor jött világra, ahol és 
amikor senki sem számított rá. Létezésében, mert igazságos és bátor volt. És halálában is 
csoda volt, mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve 
temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is, és itt vannak azok is, akik hitet 
tesznek mellette újra és újra, akkor is, amikor még ma is van olyan országgyűlési képviselő, 
aki nyíltan gyalázza az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét, megszegve 
képviselői esküjét.
1989. október 23-án a Kossuth téren reményteli emberek többszázezres tömege gyűlt 
össze, ahol déli 12 órakor Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a Parlament 
teraszáról kikiáltotta a harmadik Magyar Köztársaságot. Egy jelenlévő fiatal így emlékszik 
vissza: „Töri óránk lett volna, de Tarpay tanárnő azt mondta, hogy irány a Kossuth tér. A töri 
óra elmaradása tűnt a nagyobb élménynek, de a Kossuth téren már éreztük, hogy itt valami 
nagyobb dolog van készülőben. Az volt ám az igazi töri óra!” És igaza van. A magyar 
történelem nagy napja volt ez is. Abban az időben szinte felfoghatatlan és elképzelhetetlen, 
de felemelő és reményteli. Az emberek akkor bíztak a jövőben és várták a változást. 
Az elmúlt években többször volt szerencsém nemzeti ünnepeinken megemlékező beszédet 
mondani. Igyekeztem magam ahhoz tartani, hogy az ünnepi gondolatokat mentesítsem az 
aktuális gondoktól, nehézségektől. Most először nem tudom ezt betartani, mert Abraham 
Lincolnt idézve: „Gyávák lesznek azokból, kik csendben maradásukkal vétkeznek, amikor 
tiltakozniuk kellene.” Mondhatom-e azt, hogy ma boldogan élvezhetjük '56 és a 
rendszerváltás beérett gyümölcsét? Mondhatom-e azt, hogy mindannak elégedett 
birtokosai vagyunk, amit a forradalmárok és a rendszerváltók a maguk és az utókor 
számára meg akartak teremteni? Nem. Ha ezt mondanám, nem mondanék igazat. 
Bármennyire is fáj, bármennyire is keserű, ki kell mondanunk József Attila gondolatára 
rímelve: Nem ilyennek képzeltük a rendet! Nem ilyennek képzeltük a demokráciát! Nem 
ilyennek képzeltük a szabadságot! Látjuk és érezzük, rossz irányba mennek a dolgok. 
Napról napra nehezebb az életünk. A megbokrosodott reformtervek, az újabb és újabb 
kitervelt terhek hírei borzolják idegeinket. Veszni látjuk a köz javait, kórházakat, iskolákat, 
vasutakat, postákat. Bontják az ország épületét. A sok éve megkezdődött népnyomorítás a 
végjátszmájához érkezett, a vád ismert: a nép többet fogyaszt, mint amit megtermel. De a 
helyzet más. A kapzsiságban és mértéktelenségben felelősnek mondott vezetők csalnak, 
hazudnak, adatokat hamisítanak és eltitkolják a valóságot. Az ország gazdasági 
összeomlása a munkanélküliség emelkedését, a szociális ellátás drasztikus csökkenését, az 
emberek fizikai és szellemi kifáradását okozta. A lakosság öregszik, az egészségi állapota 
katasztrofális, és a kormány még mindig pénzt kíván elvonni a szociális és az egészségügyi 
rendszerből. A gazdasági válság méretét mutatja, hogy tavaly 11504 cég ellen indult 
csődeljárás, az ide év végére ezt 15 ezerre becsülik. Nincs egyetlen egy mutató sem, amely 
szerint közeledik a kilábalás a gazdasági válságból. Abból a gazdasági válságból, amely 
nálunk már hét éve tart, hiszen azóta minden év gazdasági mutatója rosszabb az előzőnél, 
magyarul folyamatosan lefelé megyünk. Ez már akkor is így volt, amikor néhányan azt 
mondták, hogy „száguld a magyar puma” és „dübörög a gazdaság”. Ma Magyarországot 
bizalmi és vezetési válság sújtja. Fel kell tennünk a kérdést, hiába volt hát a forradalom és a 
rendszerváltás? Nem, nem és nem. A legfontosabb az összefogás. Össze kell fognunk 
minden párt- és egyéb különbségre tekintet nélkül. Ma is rá kell ébrednünk, hogy 
párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban 
valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. A nemzet megosztottságát most 
áthidalhatja az összefogás a közös jövő érdekében. Vannak eszközök, melyekkel 
sorsunkon változtatni tudunk. A legfontosabb a valamennyiünket megillető alkotmányos 
eszköz, a szavazás joga. Szavazati jogunk gyakorlásakor eljön az igazság pillanata! 
Rajtunk, egyedül rajtunk múlik, hogy élve alkotmányos jogunkkal, magunk formáljuk-e 
sorsunkat. Csak magyarként, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy 
nemzetként tervezhetjük a jövőt magunknak. Csak együtt sikerülhet!

Szabó Márton polgármester ünnepi beszéde

19561956

Wittner Mária 1956-os halálraítélt a Jobbik 
Pilisi Szervezete vendégeként október 17-én 
a Közösségi Házban bemutatta az életéről 
készült, Hóhér vigyázz c. filmet, majd 
előadásában az 1956-ban megkínzott, 
kivégzett vagy elesett barátairól, bajtár-
sairól emlékezett meg. 

„-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 

De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.

Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!

Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:

Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,

Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...” 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni (részlet)

Kettőskereszt állítás
október 11-én a
Rózsatanyán a

Hagyományőrző Egye-
sület szervezésében

 

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
- tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:

sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét

  
s fogadalmat: te kicsi ország

el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,

hogy pesti utcán hullt a vér.

Tamási Lajos:

Piros a vér a 
pesti utcán (részlet)
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 Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész:

Hírnök

A civilizáció határtalan fejlődésébe vetett remények a XXI. század elején 
megtorpanni látszanak. Elég egy gazdasági válság ahhoz, hogy megmutassa: 
végzetesen rossz és helytelen döntéseket tudnak hozni azok, akik mindent a 
pénzre, a meggazdagodásra alapoznak. Vissza kell vennünk a gyeplőből -, 
mondják azok, akiknek hatalmuk van egy ország költségvetésébe beleszólni, 
milliók életét alakítani. És mindezt micsoda áron teszik: gondoljunk a 
növekvő munkanélküliségre, az elkeseredett emberekre, egy elfogadható 
léthez szokott társadalom szomorú elszegényedésére. 
Mindenhol szűkebbre kell venni a költségvetést – természetesen az egyházak 
is ezt teszik. Itt Pilisen az evangélikus gyülekezetben eddig sem éltünk 
másból, mint az egyházfenntartói járulékokból és a temetőkkel kapcsolatos 
bevételekből. Minden ellenőrzésnek megfelelő számvevőszékünk és az 
egyházmegye ellenőrzése alatt szigorú és pontos költségvetés szerint élünk. 
Utolsó nagy külső támogatottságunk a 2000/2001-es templomfelújítás idején 
történt, amikor is állami támogatással újult meg gyönyörű műemlék 
templomunk. 
Ahogyan minden évben tesszük, úgy ősszel most is elindulnak önkénteseink, 
hogy begyűjtsék az egyházfenntartói járulékot, gyülekezeti életünk 
működésének alapfeltételét. De ahogyan azt e cikk bevezetőjében is írtam, 
nem fogják-e sokan azt mondani, hogy ilyen válság idején hogyan is juthatna 
még pénz a családi kasszában az egyházfenntartói járulék befizetésére? 
Komoly kérdés ez, és további kérdéseket vet fel azok felé, akik rendszeres 
templomba járók és elkötelezett evangélikus keresztyén hívők, és azok felé is, 
akik az Istentől való eltávolodásuk miatt már csak formaságnak érzik az 
egyház fenntartásának kérdését. Megmarad-e hosszútávon ebben a 
helyzetben a gyülekezet? – kérdezik aggódva azok, akik lelki békét, 
felszabadult örömöt és megbékélést kapnak az Istentől. Nekik hála, hogy 
évről-évre tud működni gyülekezetünk, és a járulék befizetésével és az 
adományokkal el tudjuk végezni azt a szolgálatot, amire az Isten indít 
bennünket. Miért fizessek a papoknak? – kérdezik azok, akik nem érzik, hogy 
közük lenne Istenhez és az Isten szeretetét hirdető egyházhoz. 
Amikor ezzel a két kérdéssel szembetalálkozunk, akkor érezhetjük igazán, 
hogy micsoda válságban is élünk. És ez az igazi válság, túl még az anyagi 
válsághelyzeten is. A lelkünk válsága, a hitünk elszegényedése a legnagyobb 
tragédia, ami emberségünk lelki gazdagságának és érzékenységének kérdése. 
Talán ha akarnánk és szeretnénk, hogy lelkileg gazdagabbak legyünk, jobban 
tudnánk kezelni az anyagiak kérdését is. Talán sokan nem a 
meggazdagodásuk árán taszítanának szegénysorba családokat, gyerekeket. 
Mennyi talán-t lehetne felsorolni ahhoz, hogy meglássuk, hol is van az 
alapvető válság az életünkben. 
Az egyházfenntartói járulékot kritizáljuk, és nem vesszük észre, hogy 
történelmi gyökereinket, hagyományainkat, a vigasztaló isteni szó erejét, a 
lelket felüdítő imádságot és éneket kritizáljuk. Gyermekeink, fiataljaink 
erkölcsi tartását biztosító tanítást, a keresztelők és esküvők lelki 
emelkedettségét, a gyász fájdalmának Isten elé tárásának fontosságát vonjuk 
kétségbe akkor, amikor azt mondjuk: nekünk ehhez már nincsen közünk.
Vajon mihez van még közünk? Mérhetetlenül fájdalmas a kérdés. Bárcsak 
lelkileg szépen és jól látnánk, és így rendeznénk anyagi ügyeinket is. Ha a 
célokat tisztán látnánk magunk előtt, szívünk teljes természetességével 
éreznénk a felelősséget, a szolgálatot, a küldetést családunk, nemzetünk és 
egyházaink felé is. 
És akkor reménység gyúlna a szívünkben: Isten a nehézségeken keresztül is 
tanít bennünket, és megláthatnánk azt a „leckét” is, amit ebben a fogyasztói 
társadalomban kritikaként tár elénk…

Egy gyülekezet
életéről őszinte
kérdésekkel és

őszinte szavakkal

Tisztelt Pilisi Lakosok, kedves Olvasók!
2009. augusztus 1-gyel nevezett ki Dr. 
Beer Miklós, váci püspök úr Pilis és 
Dánszentmiklós plébánosává.
Számomra ismeretlen helyre küldött, 
csak átutazóként jártam itt korábban.
10 évvel ezelőtt szentelődtem pappá 
Vácon; 1 évet voltam káplán Salgótar-
jánban és Karancskesziben. 2000. 
augusztus 01-től a Jász-Nagykun-
Szolnok megye legdélibb pontjára 

kerültem, Csépára és hozzá tartozó 3 településre. Sok-sok 
örömöm volt az előző helyemen. Az utolsó tanévben heti 18 
hittanórám volt a 4 községben (bővebben a www.csepa.vaci-
egyhazmegye.hu oldalakon tájékozódhatnak korábbi 
munkámról, szolgálatomról). Mint lelkipásztornak feladatom, 
hogy a Isten Országát éljem, tanúságot tegyek róla mindenki 
előtt, ebbe a közösségbe hívjak munkatársakat, valamint 
családokat és útkeresőket egyaránt.  Egy evangélikus többségű 
városban fontosnak tartom a testvéri kapcsolat ápolását az 
evangélikusokkal, reformátusokkal és a baptistákkal, és 
mindazokkal, akik a Szentháromság egy Istent hiszik és 
vallják. 

Októberben a szentmisék előtt fél órával kezdjük a rózsafüzér 
ájtatosságot. Felnőtt bibliaórát kezdünk október 20-án, 
kedden, a szentmise után. Egyetemistáknak és főiskolásoknak 
valamint a hasonló korú és nyitott szívű fiataloknak ifjúsági 
órákat november 6-án, szombaton este 18.30 órakor kezdjük. 
Mindazoknak a felnőtteknek, akik a katolikus egyházban lettek 
megkeresztelve, de a későbbiekben nem részesültek 
hitoktatásban és most szeretnének megismerkedni az Egyház 
tanításával, közelebb kerülni – a szentségek: a bűnbocsánat, az 
oltáriszentség és a bérmálás által – Jézus Krisztushoz, vagy 
még a keresztségben sem részesültek, azokat szeretettel hívom 
és várom a plébánián induló katekumenátus jellegű, a 
keresztény életre való bevezetésbe. Első alkalom: október 25. 
vasárnap este 18.30. 

Hivatali idő a római katolikus plébánián: 
H, K, Sz, P: 9.00-12.00 óráig. Betegellátás bármikor. 

A hittanórák rendje óvodásoknak: 
H: 7.30-8.00 (Kávai út), K: 7.30-8.00 (Attila u.), 

Sz: 8.00-8.30 (Rákóczi út)
Általános iskolásoknak: 

H: 12.00-12.45 Kossuth utcai iskola: 1a, 1d, 1c, 2d, 
H: 12.55-13.40 Kossuth utcai iskola: 3a, 3b, 3d, 4b, 4d

H: 14.00-14.45 Plébánia: 6a, 6e, 7d, 
K: 12.00-12.45 Széchenyi utcai iskola: 1e, 1 f, 2.o. 

K: 12.55-13.40 Széchenyi utcai iskola: 3.o.; 4.o. (németesek)
Sz: 12.00-12.45 Kossuth utcai iskola: 1a, 1c, 1d, 2d, 2c
Sz: 12.55-13.40 Kossuth utcai iskola: 3a, 3b, 3d, 4b, 4d

Sz: 14.00-15.30 Plébánia: 5, 6, 7. és 8. osztály
 (Széchenyi utcai iskolások)

Cs: 12.00-12.45 Széchenyi utcai iskola: 1e, 1 f, 2. o. 
Cs: 12.55-13.40 Széchenyi utcai iskola:

 3. o. és 4. osztály (angolosok)
Cs: 14.00-15.30 Plébánia: 5.d, 8.d és 8.b

 (Kossuth utcai iskolások)
P: 12.00-12.45 Kossuth utcai iskola 3a, 4d és 2c

P: 12.55-13.40 Széchenyi utcai iskola 6a, 6e, 7d, és 7e
A szentmisék rendje: 

H: 7.00, K: 18.00, Sz: 18.00, P: 18.00, V: 10.30

Lédeczi Dénes,
 plébános

Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek 
ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de 
ez az egyetlen igazság, melyet minden következménnyel 
megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a 
bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, 
tehát ember módra és az emberek között kell élned. Ember módra 
élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján 
a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled – 
feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek. Néha csak 
azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak 
azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen, 
igen!” Egy életen át, következetesen, nem beleegyezni abba, ami 
az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag 
hangosan és mellveregetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon csak 
akkor pihensz nyugodtan, ha mindennap, minden öntudatoddal, az 
igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az 
igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke.

Márai Sándor

Az élet értékéről
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Gajdosné Nagy Tímea

Hírnök

2009 június 7-én került sor az idei, immár hagyományos szintén idén ünneplünk. Zenei részletekkel is 
tavaszi hangversenyre, ahol ismét olyan jeles művészek megemlékeztünk e jeles eseményről. Erkel: Bánk bán 
örvendeztették meg a hallgatóságot, mint Ardó Mária, Bándi Három a tánc részletében Füzesséry Attila muzsikált 
János - aki a VILÁG egyik legjobb Othello-ja - és Szvétek együtt a fúvós gyerekekkel, Kodálytól a Toborzó hangzott 
László operaénekesek, Füzesséry Attila hegedűművész, el Szvétek László remek előadásában, Járdányi Röpülj 
valamint a zeneiskola volt és jelenlegi tanárai: Hacheleva páva című darabját pedig Újlaki Csenge adta elő a gyerekek énekével. Evvel 
Ludmilla, Volter Kálmán zeneszerző, Solymosi Sebestyén, még mindig nem ért véget az ünneplés, hiszen augusztus 2-án a Beleznay-
Stuber Zoltán és Wladyczanski Mihály és növendékeik, Nyáry kastélyban a szokásos Nyáry-nyári muzsika helyett szintén a milleniumi 

jómagam, a Pilisi Zenész Egyesület és az alkalmi kamarakórus. Pünkösd lévén megemlékezést folytattuk. A műsor Solymosi Sebestyén Milleniumi fanfár 
a programot az összes pici furulyás gyermek közös száma nyitotta. című szerzeményével kezdődött, aki ezt a művet kimondottan erre az alkalomra 
Részlet a konferanszból: „Volter Kálmán tiszteletbeli tanárunk a zeneiskolában, komponálta, majd a Pilisi Zenész Egyesület adta elő Erkel: Bánk bán-jából a 
ugyanis néhány évet itt tanított gitárt és szolfézst. Koncertjeinken mindig Hazám, hazám áriát fúvós átiratban lélegzetelállítóan szépen.
énekel a kórusban. Requiem című művével - amelyből a Lacrimosa tételt Ünnepélyes keretek között Dr. Szűcs Lajos úr átadta Szabó Márton 
hallhattuk - országos pályázaton második helyezést ért el. Kérésemre egy tételt polgármester úrnak a megye zászlaját, ám előtte beszédéből megtudhattuk, 
áthangszerelt a mi zenei együttesünkre, melyben Ardó Mária, Bándi János és hogy egész Európában egyedülálló a magyar megyerendszer stabilitása, 
Szvétek László operaénekesekkel együtt énekelnek növendékeink, tanáraink, amely 1000 éven keresztül még a vérzivataros időkben is képes volt 
szülők és zenekedvelő kórustagok. Két héttel ezelőtt Kálmánt Dr. Beer Miklós fennmaradni és működni. '48-as honvédjaink egyik kedvenc indulójával 
váci megyéspüspök diakónussá szentelte, így papi szolgálatot is végez.” köszöntötte a kórus az eseményt.
Az, hogy kicsik és nagyok együtt zenélnek teljesen egyedülálló a magyar „Ezer esztendeje annak,
zeneiskolai gyakorlatban, ez csak Ludmilla és Sebestyén baráti kapcsolatai Hogy a magyarok itt laknak
révén valósulhat meg, mert ezek a művészek kizárólag barátságból teszik meg, Most akarják kiirtani, kiirtani,
hogy London, Milano vagy New York között eljönnek Pilisre, és úgy énekelnek, De az Isten a jó Isten nem engedi.”
mintha valamelyik világszínpadon lépnének fel. Hogy a jókedvről se feledkezzünk meg, az idei év a bor ünneplésének jegyében 
Mivel idén négy zeneszerző évfordulójára emlékezünk, ezért az ő műveik köré is telik, országszerte borfesztiválokkal. Alkalmi kamarakórusunk bordalokat 
szerkesztette Ludmilla a műsort. Hallhattunk műveket Purcelltől, Händeltől, énekelt, majd a zenészegylet hangulatos zenei blokkja következett. A szünetben 
Haydntól és Mendelssohntól. még borkóstolás is volt.
Az est egyik kiemelkedően szép pillanata volt Mendelssohn Hegdűversenyének A műsor második részében a Vivat Bacchus énekegyüttes előadását hallhattuk. 
I tétele, melyet Füzesséry Attila tolmácsolásában hallhattunk. Pálinkás Petra a Kiegyenlített, nagyon szép hangon énekeltek bordalokat saját szerzőjük 
zeneiskola zongorista növendéke - szintén Mendelssohn darabot adott elő, a feldolgozásában itthonról és külföldről egyaránt. Szép, tiszta, mindazonáltal 
Velencei gondoladal-t - aki a  maglódi regionális Haydn versenyen első kissé monoton hangzásvilágot ismerhettünk meg általuk. Méltán lehetünk 
helyezést ért el. Vele egy ígéretes tehetség szárnybontogatásának lehetünk büszkék honfitársainkra, hiszen a Kínában megrendezett zenei Olympián 
tanúi. A zongoristák közül ki kell emelni még Kézsmárki Mihályt, aki olyan kategóriájukban első helyezést értek el. Humoros, kedves átvezetések, 
szorgalmas, hogy még saját hangszer nélkül is komoly eredményeket ér el. A anekdoták hangzottak el az egyes énekszámok között. Bátran vállalkoztak még 
zeneiskolába jár gyakorolni is, nemcsak órára. Szekér Melinda rendkívül Bárdos Lajos: Dana-dana című kórusművének előadására is, amelyet méltán 
muzikális előadásával szerzett örömet. Ő Solymosi Sebestyén volt tanítványa, tartanak a modern kórusirodalom egyik leginkább embert próbáló művének. No 
aki - sajnos csak majdnem - zenei pályára lépett, és ez már egy kicsit óvatoskodó próbálkozás volt, ami a nehezebb részeken 
Dánszentmiklósról jár a zenekari próbákra. Baszun megbillent és hangzásban sem volt egészen kiegyenlített.
Klára, aki fagottművésznek készül, most ráért egy Egészében véve igényesen összeállított, nagyon jó hangulatú műsoron 
kicsit, így részt tudott venni a műsorban. Todoruc vehettünk részt.
Péter, Kapás Győző és Menich Zakariás trombitásunk Köszönet mindenkinek, aki közreműködött a megvalósulásában.
is igen szép fejlődésről tett tanúbizonyságot.  A 
koncerten bizonyították rátermettségüket, ezért már 
bekerültek a zenekarba is. Pilisi Dorina nagyon 
szépen énekelt Haydn dalokat. A kórus is kitett 
magáért. Ugyan nagyon kevesen vagyunk, kb. 
húszan, mégis vállalkoztunk Händel hatalmas 
együttesekre írt műveinek előadására - Győzelmi 
kórus a Judás Maccabeus-ból, és a Hallejujah kórust a Messiás-ból.
A műsor második részében hallhattuk a „nagyágyúkat”, operaénekeseinket, 
híres opera és operettrészleteket. Ardó Máriától többek között, egy gyönyörű 
Don Carlos Erzsébet áriát hallhattunk. A műsornak volt egy másik á propos-ja 
is.  Körünkben üdvözölhettük Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő urat, aki 
megemlékezett Pest megye fennállásának 1000 éves évfordulójáról, amit 

Ezeréves megyénk köszöntése - zenévelKazsoki Mariann:

Solymosi Sebestyén

Hacheleva Ludmilla 

 http://gallery.site.hu/u/Emir_001/bemutatok/
2009. október 10-én játékos vetélkedőt rendeztünk. A programról készült 
képek megtekinthetők az - előző számunkában már jelzett - galériánkban, 
ahol látható, hogy nem csak „elvakult” kutyázás lehet egy iskolában, 
hanem kortól független játék is. A nyugdíjasok és általános iskolás 
gyerekek tesztlapot írtak és gyakorlati csacskaságokat végeztek. A fő cél 
azt volt, hogy mindenki jól érezze magát, és a gyakorlati végrehajtások 
sok vicces, megmosolyogtató helyzetet eredményeztek. A jóízű nevetés, 
oklevél- és ajándékkiosztás után bográcsba fojtottuk éhségünket.
Október 31-én vizsgát rendezünk BH és HPO szinteken – vizsgázók 
között albertirsai kutyások is lesznek. Tóth Gizella Éva

Kutyás Hírek

Az egyesület tagjai az elmúlt nyáron Pilis nevezetes helyeit látogatták 
meg.  E hagyományt folytatva az idén a Gerje réten rendeztek családi 
délutánt, kihasználva a hely adottságait.
Ezen a délutánon több család élvezhette a közös séta, játék, beszélgetés 
mellett a szabadtűzön megsütött finomságokat. Csak a sötétség tudott 
véget vetni a kikapcsolódásnak.

Megalakult az egyesület focicsapata PDS. FC. néven. A lelkes 
fiatalokból álló csapat igen nagy tenni akarással és tervekkel indult. A 
Huba utcai focipályán aktívan tevékenykedtek, hogy a labdafogó háló 
minél előbb kifeszítésre kerüljön, megvédve a labda átrepülését a 
szomszéd kertjébe, kitől még egy kis türelmet, és elnézést kérünk.
Az első meccset a „Huba utcai Kupa” néven játszották. Bár nem a 
csapatunk nyert, ez nem vette el a kedvüket. A következő esemény a 
„Puskás emléktorna” lesz. Reméljük, hogy akkor már az új mezükben 
focizva, jobb eredményt fognak elérni. Vallják: „A sport a legjobb 
eszköze a szabadidő hasznos eltöltésének! A győztesek nem születnek, 
hanem azzá válnak!”

Az elmúlt idő is gazdagon bővelkedett meghívásokkal. Monorierdő térségi 
találkozót rendezett, melyre mi is hivatalosak voltunk. Külön felkértek, hogy 
cigány jelenetet és népviseletben pedig szlovák dalokat adjuk elő, valamint 
Papp Alberttől a „Tudjátok mi a haza” című verset kérték. Pilisszentléleken a  
Szlovák Önkormányzat vendégei lehettünk. Közös kirándulást tettünk 
Dobogókőre, ahol a látványosságok mellett együtt piknikeztünk kint a 
szabadban. Nagyon jól éreztük magunkat. Hagyománnyá vált a „ 
Pilisvörösvári Napok” elnevezésű rendezvény, amelyre bennünket is 
rendszeresen meghívnak. Itt jelenettel és dalokkal gazdagítottuk a programot. 
Dánszentmiklós baráti találkozót szervezett, amelyen mi is ott lehettünk nyolc 
klubbal együtt. Találkozhattunk régi klubtagokkal és megismerkedtünk új 
klubtársakkal. Jelenettel és dalokkal szórakoztattuk a vendégeket. XXII. 
Országos Találkozón voltunk Berekfürdőn, ahol jelenetet adtunk elő, és a 
jelenlévők velünk együtt énekelték az ismerős dalokat. A dabasi 
önkormányzattól kaptunk egy lehetőséget, hogy megismerjük 20. évfordulóját 
ünneplő városukat. Ez alkalommal egész napos városnézésen vettünk részt, 
sok érdekeset láthattunk, hallhattunk, valamint sokat tanulhattunk. A 
következő programunk a Napfény Idősek Otthonában volt, ahol az időseknek 
műsorral kedveskedtünk, verset, jelenetet, dalokat adtunk elő. Nagy örömmel 
fogadtak bennünket és nem csak tapssal köszönték meg az előadást, hanem 
szóval is gratuláltak nekünk.

Paulovicz Pálné, klubvezető

Pilisi Összefogás Egyesület hírei

Hadas Jánosné

A Napsugár Alapítvány, a Kávai úti tagóvoda alapítványa köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik a 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 2008-
ban segítették az alapítvány tevékenységét. A teljes átutalt összeget – 
110.325 Ft-ot – szakkönyvek vásárlására és gyermekbútor cserére 
fordítottuk. Alapítvány Kuratóriuma

Vidám Tavasz Klub eseményei
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A Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség, a jelzése c. komplex foglalkozáson az előadó az veszélyhelyzeti polgári védelmi foglalkozásokon 
Monori és a Ráckevei Polgári Védelmi üzenetküldés módjairól és szabályairól beszélt; vettek részt. A háztartási balesetek c. foglal-
Kirendeltség és a Maglódi Ifjú Polgárokért ismertette a gyerekekkel a morze-jeleket, a Föld- kozáson arról volt szó, milyen veszélyek 
Egyesület polgári védelmi „Túlélő” tábort Levegő jelzéseket, test és ujj-jeleket, és leselkedhetnek ránk az otthonunkban. Pl.: sütés-
szervezett augusztus 23-26. között Szigetszent- beszélgettek az üzenetadás minden olyan főzés, elektromos eszközök használata, 
miklóson, Monor, Gyömrő, Csévharaszt, Pilis és módjáról, amit akkor tudnak használni, ha bajba rendkívüli időjárás, fűtés, veszélyes vegyszerek 
Ráckeve térségéből érkező diákok részére. A kerültek, és semmilyen kommunikációs használata stb. közben, és ezeket hogyan tudjuk 
tábor célja volt, hogy a gyerekek megismerjék a eszközük sincs. Ezt követően megérkeztek a megelőzni. Magyarfiné Kecskeméti Anita 
körülöttük lévő veszélyeket, megtanulják a Monori Cserkészek, akik jól megmozgatták a kirendeltség-vezető gyakorlati foglalkozás 
veszélyekkel kapcsolatos teendőket, az önellátás gyerekeket: volt itt versenyzés, hogy ki tud keretében hívta fel a gyerekek figyelmét az utcán, 
alapjait, valamint, hogy hogyan kell egymáshoz, hamarabb felállítani egy sátrat; a tűzrakás iskolában rájuk leselkedő veszélyekre; és 
a környezethez alkalmazkodniuk. A programok 6 szabályai; önvédelmi ismeretek. A nap további közösen elkészítették a települések veszély-
fő elismert védelmi szakember és pedagógusok részében, a vacsora után Nyitóestet tartottunk, térképét. Ezt követően sor került egy Önvédelmi 
irányításával zajlottak. A tábor első napján a ahol a gyerekek és felnőttek megismerkedtek bemutatóra, ahol Tóth Csabától, a Szigetszent-
táborvezetők és az ifivezetők, tábor-előkészítő egymással, és mindenki bemutatta szülőhelyét. miklósi Iroda vezetőjétől a gyerekek felkészítést 
foglalkozásokat tartottak, valamint vezetési, Ezt követően esti és éjszakai járőrfeladatot kaptak önmaguk és mások mentéséről, illetve 
szervezési ismereteket közvetítő gyakorlatokat. kaptak a csoportok, majd gyakorolták a arról, hogyan tudják megvédeni magukat egy 
Felépítették a veszélyhelyzeti foglalkozások fegyelmezett takaródóval kapcsolatos teendőket. esetleges fizikai támadástól. Ehhez kapcsolódóan 
helyszíneit, és az akadálypályákat. Ezután A mozgalmas nap végén tábortüzet raktak a tábor a Szigetszentmiklósi Kábítószer-ellenes Fórum 
következett az önellátási gyakorlat, amelynek lakói, és szalonnanyársalás közepette beszél- elnöke tartott bemutató foglalkozást a 
részét képezte a tűzrakás, élelem előkészítés, a gettek az aznapi eseményekről, élményekről. Az gyerekeknek. A tábor utolsó napján, a reggelit 
gázpalackok biztonságos szerelésének és elalvást követő második órában riasztást kaptak a követően a táborlakók gyakorolhatták a tűzoltás 
használatának gyakorlása és az ebédfőzés, ahol gyerekek, és mentési gyakorlatot végeztek, nehéz mesterségét: puttonyfecskendővel kellett 
mindenki kivette a részét a munkából: hagyma- és melynek során hat túragyakorlat keretében eltalálniuk a vízzel töltött palackokat. A fizikai 
krumpli pucolás, kavargatás, fűszerezés mentették a két bajbajutott ifivezetőt, és megterhelés után elsősegély foglalkozáson vettek 
formájában. Az eredmény: a gyerekek igen remek beszállították őket hordágyon a táborba. A tábor részt, ahol elsajátították az elsősegély-nyújtás 
bográcsos paprikás krumplit főztek maguknak, második napján a táborozó gyerekek két alapjait, majd sétát tettek a Duna parton, ahol a 
melyet mindenki jóízűen fogyasztott el. csoportra oszlottak. Az egyik csoport látogatást környezetvédelem fontosságára és a természeti 
Megtanulták a mosogatás szabályait is. A tett a Szigetszentmiklósi Tűzoltóságon, ahol a értékek megőrzésére hívták fel a figyelmet a 
kellemes ebédet követően megérkeztek a Közép- Tűzoltóság dolgozói előadást tartottak a kísérő pedagógusok. Ezután a táborbontás 
Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai, tűzvédelemről, és bemutatták, milyen szerek következett, és az ezzel kapcsolatos ismeretek 
akik Csordás László mk. pv. alezredes, a állnak rendelkezésre egy tűzeset vagy baleset elmélyítése, majd egy finom ebédet követően sor 
Ráckevei Kirendeltség vezetője segítségével kapcsán. A tűzoltók megengedték, hogy egy-egy került a tábor ünnepélyes zárására. Itt mindenki 
bemutatták, hogyan kell megfékezni az áradó eszközt, az arra vállalkozó szellemű gyerek kapott díjat, hiszen a foglalkozás-vezetők, a 
patakot, folyót, illetve mit tehet az ember, ha a kipróbáljon. A másik csoport egy uszodába ment, felnőttek és az ifivezetők szerint a tábor minden 
hirtelen lezúduló csapadék a házukat, pincéjüket ahol egy szakember segítségével megtanulhatta a résztvevője aktívan vett részt a foglalkozásokon, 
veszélyezteti .  Ezután következett  egy vízi mentés szabályait, illetve, hogy hogyan és sikeresen túlélte a Polgári Védelmi 
Veszélyhelyzeti oktatás, ahol Dr. Hornyacsek maradjon életben a vízben. A gyerekek a Túlélőtábort!
Júlia egyetemi docens tartott interaktív medencében gyakorlatban is megmutathatták, mi 
foglalkozást a táborlakók számára. A veszélyek mindent tanultak. Ezt követően a tábor lakói 

Megtanulták menteni önmagukat és társaikat�

Magyarfiné Kecskeméti Anita pv. hdgy
kirendeltség-vezető

Homoki Tibor tiszteletes és a fertősalmási (kárpátaljai) 
gyermekek nevében köszönjük a 2008-as karácsonyi ajándékokat!

A tavalyihoz hasonló számos felajánlás reményében idén is 
megrendezésre kerül a KARÁCSONYI AJÁNDÉKGYŰJTÉS a 

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület és a Felvidéki Kerecsen 
Motoros Egyesület szervezésében. Idén a Felvidéken élő, magyar, 

rászoruló gyermekek karácsonyát szeretnénk szebbé 
varázsolni ajándékainkkal.

Kérünk mindenkit, hogy a jó állapotban lévő, használható, már 
megunt gyermekjátékokat, könyveket a Hagyományőrző Boltba 

juttassák el (Pilis, Rákóczi út. 22.).
Szeretettel várjuk az adományokat! Varga Kitti (06-70/312-2586)

SEGÍTSÜNK ÚJRA EGYÜTT!

… keressük másik városban azt a szolgáltatást, 
terméket, amit Pilisen helyben, sokszor olcsóbban is 
megkaphatunk a helyi vállalkozóktól? Talán ha egyszer 
eljutnánk oda, hogy mindenki igyekezne a városban 
elkölteni a pénzét, a megváltozott szemlélet és tett 
boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá tenne minden 
emberi és üzleti kapcsolatot, és igazi, egymást támogató 
közösséggé válnánk. 

Miért…

Ízmaffia E-mailen érkezett

Nem eperjoghurtot eszünk, hanem vizet mesterséges illúziókkal. A szagok élvezhetetlen és eladhatatlan lenne. Az íz az ételek lelke. Aki az ízeket 
és ízek e virtuális valóságában már a füstölt sonka és lazac sem eredeti: befolyásolja, életünket manipulálja. Ráadásul az íz nem csak ízlés dolga. 
napjainkban a húsgyárak "folyékony füstöt", azaz műfüstöt használnak, Az íz legfontosabb funkciója a táplálék ellenőrzése. Figyelmeztetés 
amiben 30-90 másodperc alatt meg lehet "füstölni" a terméket. Ráadásul a (lenne), hogy mit nem szabad megenni. Ha becsapják ízlelésünket, 
vásárlókat mézédes hazugságokkal etetik, a Danone Actimel elfeledtetik velünk az eredeti ízt, akkor tényleg bármit lenyelünk. A leves 
"szuperegészséges" joghurtital egyszerre tartalmaz két (veszélyesnek hazudik - írja magyarul újfent megjelent nagyszerű pamfletjében Hans 
tartott) édesítőszert, aszpartámot és K-aceszulfámot is. Ulrich Grimm (Kétezeregy Kiadó). De nemcsak a Knorr és a Maggi 
A csalafinta íztrükkök aztán megteszik a magukét, aki gyerekkorától zacskós leves hazudik (a négy főre szóló adagban mindössze két gramm 
hozzászokott a víz-, szén-dioxid-, karamell-, foszforsav-, citromsav-, szárított marhahús található), hanem szinte minden. A kenyér, a virsli (de az 
nátriumbenzoát-, koffeintartalmú italhoz (ez a kólák összetétele), annak az nagyon), a csecsemőtápszer. Érzékeinket manipulálják és átprogramozzák. 
igazi bodzaszörp ízetlen. Az élelmiszeripar tehát "maszkírozza" az ízeket, Éppúgy, mint gondolatainkat. Egész életünket. Tavaly az Egyesült 
ha kell, korrigálja és retusálja őket (mint Sztálin környezetét a korabeli Államokban az asztalra került ételeknek már kilencvenhat(!) százaléka 
fotókon), hozzászoktat bennünket a kémiai édesítőszerek, ízfokozók, ipari termék volt. A Fast Food Nation (gyorsétterem-generáció) már nem 
sűrítőanyagok ízéhez, reklámokkal és aromákkal etet, ízfüggővé tesz. ismeri az ételek eredeti összetevőit, életében soha nem szagolt vargányát. 
Korunkban húszezer élelmiszeradalékot forgalmaznak (köztük hétezer "De hát végül is - mondja cinikusan az egyik aromagyár mérnöke - az 
aromát). E titokzatos porocskák és folyadékok nélkül, melyek összetevőit élvezet fantázia dolga." Már akinek.
(üzleti titokra hivatkozva) sokszor még az ételre allergiás gyerekek 
orvosainak sem árulják el, az élelmiszeripari termékek többsége 

Sziklai Tibor
Egészséges életviteli tanácsadó

Természetgyógyászati energetikus

folyt. az előző számból:
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Városi Kisokos!

Hírnök

Pilis Város Önkormányzata, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., 696-310, 498-090,           
fax: 696-320, 498-113, E-mail: hivatal@pilis.hu, Ügy.fog.: H: 8-12 és 13-18, Sz: 8-12, 
Cs: 8-12 Polgármester: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 420-424, malaferenc@dunakanyar.net, fog.óra.: minden 
hónap második péntek, Közösségi Ház, 18 óra, illetve egyeztetés szerint.
Jegyző: dr. Csiki Gábor, 498-143, fog.óra: csüt: 9-12.
Műszaki Osztály: 696-328 
Közterület-felügyelők: 696-326
Gerje-Forrás Kht.: Külterület, Viziközmű, Temesvári út 0251/28 hrsz., 499-261,-262 
fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap. E-mail: 
gerfor@monornet.hu.
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 
harmadik szombat: 9-12.
Főépítész: minden hónap első és harmadik szerda, 9-12 óra között, Önkormányzat 
Építéshatósági és Műszaki Iroda helyisége.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Kossuth L. u. 47., 20/665-2692, 20/973-3574
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Kossuth L. u. 47. 06-20/665-2691
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 32. Alsó tagozat: 497-806,            
Felső tagozat: 498-123
Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Diákotthon, Kossuth L. u. 31.
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42.,
Manócskák Családi Napközije: Gárdonyi G. köz 
Pilisi Rendőrőrs: Luther u. 12.,  498-128 
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04.00 között.
Rendelőintézet: Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156,               
gyermekorvosok:  498-149, fogorvosok: 496-105, labor: 496-385,
 orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Monori Rendelőintézet: 412-129
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 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.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
Kármán József Városi Könyvtár: Kávai út 1., 498-851, e-mail: 
konyvtar.pilis@freemail.hu, Könyvkölcsönzés már előjegyzésben is 
(http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html)
fénymásolás, Internet-használat (nyomtatás is).
Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Dózsa Gy. út 2., 498-115
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., Hivatali idő: H és Cs: 8.30-11.30,     
Krámer György esperes és Pángyánszki Ágnes lelkész
Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség, Rákóczi u. 15., Lédeczi Dénes plébános, 30/550-2282, 
hivatali idő: H, K, Sze, P: 9-12.
Evangéliumi Pünkösdi Közösség: Malom u. 14.
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete: Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854, 
www.moec.hu, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme,     
Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)
Hegybíró: Czeglédi György, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., 30/9341-182,    
ügyf.fog.: Sz: 16-18-ig a Vigadó épületében.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457 
ügyfélfog.: 8-16, Cs.: 19.00 
Posta: Rákóczi út, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA
OTP: Rákóczi út, 498-112
Kéményseprő szolgáltatás: 490-304
Állatorvos: 20/979-0057 (Hajdinák)
Pilisi Vonatállomás: 498-117
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67.,       
410-409, 413-212, e-mail: vigado@vigadokft.hu, honlap: www.vigadokft.hu (hírek, 
programismertetők)
(a vonalas telefonszámok 29-es körzetszámmal hívhatók!)

November 2., 17 óra,  Vigadó folyosógaléria: 
Közös nevező című kiállítássorozat - Kiállítás Jandó 
Tibor műveiből.
November 14., 18 óra, Vigadó: Csík zenekar 
koncertje. A méltán népszerű, Fonogram-díjas Csík 
Zenekar ismét a monori Vigadóban.  A két évvel 
ezelőtti nagy sikerű koncert után, a tavaly bemutatott 
„Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…” című 
aranylemez dalaival. 
Csoportjaink: Idén is várunk minden kedves 
érdeklődőt csoportjainkba. A  Zichy Mihály rajz-
iskola (péntek-szombat) a Merlot színjátszó társulat 
(csütörtök 19-21 óra), a Dalkör (csütörtök 15-17 óra), a 
Baba-Mama klub (kedd 10-12 óra), a Naprafor-
gócska gyermeknéptánc (csütörtök 16-18) csoportok 
vezetői és tagjai várják az új érdeklődőket is.
JEGYEK KAPHATÓAK A VIGADÓ EMELETI 

PÉNZTÁRÁBAN!

Tisztelt Közönségünk!
Őszi-téli programjaink, a Szüreti Sokadalom 

részletes programja, több száz kép 
rendezvényeinkről honlapunkon a 

www.vigadokft.hu címen!
Kellemes böngészést, látogasson meg minket Ön is!

Gál Zoltán
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Novemberi programok

A Pilisi Polgárőr Egyesület megköszöni azoknak a 
pilisi lakosoknak a támogatását, akik adójuk 1%-
ával támogatták az egyesületünket. A támogatást a 
gépkocsink üzemeltetésére, üzemanyag vásár-
lására, eszközeink működtetésére fordítottuk.

Köszönjük évről évre növekvő bizalmukat!

…akik lakossági megkeresésre vállalnak kisebb-
nagyobb javítási munkákat is, - újságunkban 

térítésmentes megjelenést biztosítunk. 
Villanyszerelés, elektromos hálózatok, bojlerek 

javítása: e-mail:atti.g@freemail.hu,
 30/363-2133, Gengeliczki Attila
Számítógépszerelés és -telepítés 

20/592-5140, 
Gázkészülék javítás, víz-, fűtés kivitelezés garanciával   

20/938-4975, 

 Strázsi Mihály

 Nagy András 
Kőműves, gipszkarton- és villanyszerelés, festés

20/362-9346, Kotyinszki Gábor
70/618-5162, Kotyinszki István

Mesteremberek kerestetnek továbbra is…

A Boldog Gyermekkor Pilis Rákóczi úti Óvodai 
Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete ezúton 
fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik 2007. évi 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át 2008-ban felajánlották 
az alapítvány céljaira. A felajánlásokból 641.123 Ft folyt 
be. Ebből az összegből 269.700 Ft-ért 
3 darab udvari sporteszközt, 102.900 Ft-ért pedig 7 darab 
gyermekjátékot (variálható szállítókocsik) vásároltunk. 
A fennmaradó összeget a Kuratórium döntése alapján 
lekötött betétben helyeztük el és kamatoztatjuk, későbbi 
nagy értékű udvari játékok vásárlása céljából.

„Egy normális 
társadalomban nem a 

jog szabályozza az 
életet, hanem az 

erkölcs.”

Itt éltél közöttünk, s most 
elmentél! Többet nem 
hangosítod a rendezvé-
nyeket. Humorod, vicceid 
már csak szép emlékként 
maradnak nekünk. 
Köszönünk Neked mindent Tibi. Mi 
tudjuk, hogy már más dimenzióból 
nézel ránk, erősíted azokat a hango-
kat, amelyek az emberi kapcsola-
tokban egyre halványulnak, és Neked 
ez mindig is célod, óhajod volt.                                                                                                                                   
Viszlát, szia Tibi! U



A Csík Zenekar 
Adventi koncertje a

Pilisi Református 
Templomban

2009. december 6-án
 17 órakor

Belépőjegy 2000.-Ft
Információ: 

06-30/370-6951

Figyelem!
Kövesse a LXXVIII. 

Építési törvény
változásait

a www.pilis.hu
hírei között! 

Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

06-30/397-3144
Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!
Köszönjük a 
kedves, dícsérő
bíztatásukat, 
melyet irányunkba
tesznek a HÍRNÖK újság
tördelése és szerkesztése kapcsán! Varju Zoltán

Gajdosné Nagy Tímea


