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Kedves Pilisi Polgárok!
Néhány olyan dologról szeretném Önöket tájékoztatni, amellyel kapcsolatban kérdések, kérések érkeztek hozzám. 
Többen kérték, tájékoztassam Önöket pályázatainkról, azok segítségével nyert támogatásokról. 2007-től a mai napig összesen 
36 pályázatot nyújtottunk be, amelyek mind  befogadásra kerültek. Közülük 17 nyertes pályázatunk volt, 17 pályázatunk – forrás 
hiány miatt - elutasításra került, 2 pedig elbírálás alatt van.
Nyertes pályázatainkkal városunk közel 500 millió Ft-nyi támogatáshoz jutott, ezek összefoglalva, éves bontásban a következők: 
2007. évben elnyert támogatások:
- Kistérségi közmunka programon 2 fő dolgozhatott 3 hónapon keresztül, állami támogatással. 
- Pest megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Szociális gyermeküdültetési programja.
- A Széchenyi Iskola minőségbiztosítási mérésének, értékelésének költségeit nyertük meg.
- Közoktatási intézmények beruházási támogatásának fejlesztése (KMOP 4.6.1.) pályázaton a Rákóczi úti óvoda felújítására 
közel 192,9 millió Ft-ot.

- Sebesség csökkentő berendezések pályázatán 2 db sebességmérő berendezés 2 millió Ft értékben. 
-A P+R parkolók építésére a vasútállomás mellett 47,7 millió Ft-ot.
2008. évben elnyert támogatások:
- Az élőhelyek védelme című pályázaton (KMOP. 3.2.1./A) a Gerje-Forrásvidék felújítására 35,9 millió Ft-ot.
- A szilárd burkolatú utak felújítására 16 millió Ft-ot.
- Pest megye biztonságos települése pályázaton 1 millió Ft-ot.
- A polgármesteri hivatal racionalizálására (ÁROP 3.A.1/A) 19,9 millió Ft-ot.
-100 db macskaszemet az útburkolatra.
2009. évben elnyert támogatások:
- A Nemzeti Kulturális Alap hangversenyek támogatása pályázatán 0,2 millió Ft-ot.
- A CÉDE pályázaton a Gubányi Károly Iskola felújítására 10 millió Ft-ot.
Az oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése pályázaton az óvoda és az iskola informatikai fejlesztésére 4 millió Ft-ot.
- Kisléptékű városközpontok fejlesztése pályázaton (KMOP 5.2.1./A-09) 78,1 millió Ft-ot.
- Az iskolák kompetencia alapú fejlesztésére (TÁMOP 3.1.4-09) 81,7 millió Ft-ot.
- A közösségi szintű sportpálya felújítása pályázaton sportpályánk fejlesztésére 1 millió Ft-ot.
Ezek mellett a bölcsőde építésével-, ill. az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos pályázataink már befogadásra kerültek, elbírálás alatt 
vannak. Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és minden, a város számára előnyös pályázatot igyekszünk 
megragadni.
Ha már a pályázatoknál tartunk, akkor hadd emeljem ki a bölcsőde építéssel kapcsolatos, még el nem bírált pályázatunkat, amely többféle érzelmi 
reakciót váltott ki az emberekből. A törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kisgyermekes anyukák igényeit figyelembe véve indultunk a 
bölcsőde építéssel kapcsolatos pályázaton.  Ugyanis a 10 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken kötelező bölcsödét létesíteni. Néhányan azt 
javasolták, hogy családi napköziben oldjuk meg a gyermekek elhelyezését, ami egy jó forma lenne. De egy-egy családi napköziben csupán 5-5 gyerek 
helyezhető el, Pilisen viszont a felmérések szerint 150 gyerek bölcsődei elhelyezésére lenne igény. A másik gond a családi napközikkel kapcsolatban, hogy 
azok térítés-kötelesek, fizetnie kell érte a szülőknek, és a felméréseink alapján a szülők 40%-a lenne hajlandó térítési díjat fizetni, maximum havi 6e Ft 
összeg erejéig. Így látható, hogy a családi napközi hasznos és praktikus, de csupán kisegítő szolgáltatásként. Teljesen egyetértek azokkal, akik azt 
mondják, hogy a bölcsődés korú gyermekeknek az édesanyjuk mellett a helyük, de a parlament tavalyi döntése alapján a gyes időtartama 2 évre csökkent! 
Óvodába viszont csak 3 éves kortól íratható be a gyermek - így még nagyobb lesz az igény a bölcsődei ellátásra. Azt is tudom, hogy ez egy nagyon komoly 
költségvetési terhet ró a városra, hiszen a bölcsődék működtetéséhez nyújtott állami támogatás a legalacsonyabb az oktatási intézmények közül, alig 
haladja meg a költségek 40%-át - a többit a városnak kell kigazdálkodnia. Mégis, a fentiek alapján belátható, hogy van létjogosultsága Pilisen a 
bölcsödének.
Nagyon köszönöm mindazoknak, akik a trianoni emlékmű megvalósításához anyagilag hozzájárultak. Az emlékmű kivitelezése folyamatban van és előre 
láthatólag nem lesz akadálya annak, hogy 2010. június 4-én, a trianoni békediktátum 90. évfordulójának alkalmából leleplezhessük – amelyre mindenkit 
szeretettel várunk!
Többen kérték, hogy járjunk közben a MÁV-nál az ügyben, hogy a pilisi állomás újonnan átadott peron rendszerén legyenek padok kihelyezve. Felvettük a 
MÁV illetékeseivel a kapcsolatot és ígéretet kaptunk arra, hogy a hiányosságot belátható időn belül pótolják, padokat és szeméttárolókat fognak 
elhelyezni a peronon. Szintén az állomással kapcsolatban jelezték: többször tapasztalták, amint egyesek motorkerékpárral hajtottak keresztül az 
aluljárón. Mint látható, kihelyezésre került az aluljáró mindkét oldalára a „motorral behajtani tilos” tábla (józan ésszel fel sem fogható, hogyan jut 
eszébe valakinek ott motorral áthajtani). Ezen kívül megkértük a pilisi rendőrséget is, hogy rendszeresen ellenőrizzék az állomás- és környékének forgalmi 
rendjét.
Sajnos megint be kell számolnom egy súlyos rongálásról, amely ugyancsak megdöbbentő mindnyájunk számára, hiszen egy nagyon szépen felújított 
természetvédelmi területen történt. A Gerje-Forrásvidék mellett az új telepítésű facsemetéket kitörték, valamint az esőbeálló tetejét is megrongálták, az 
abban lévő asztalt, amely a földhöz volt rögzítve fűrésszel levágták és ellopták. Megtettük a rendőrségi feljelentést az ügyben, továbbá felkértük a 
közterület felügyeletet és a pilisi rendőrséget, hogy gyakrabban ellenőrizzék a Gerje-Forrásvidéket. 
2010. április 11-én az országgyűlési képviselőválasztás első fordulója zavartalanul és eredményesen lezajlott. Ez azt jelenti, hogy Pilisen nem kellett 
második fordulót tartani, hiszen április 11-én a pilisi választópolgárok több, mint 50%-a ment el szavazni. A szavazópolgárok több, mint 50%-a dr. Szűcs 
Lajosra, a FIDESZ-KDNP jelöltjére adta le voksát, őt választotta Pilis, Pest megye 14-es választókerülete parlamenti képviselőjének. Mind a szavazáson, 
annak sikeres lebonyolításában közreműködők önzetlen munkáját, mind pedig a szavazók aktív részvételét nagyon köszönöm, hiszen ezek a választások 
teszik lehetővé az emberek politikával kapcsolatos véleményének kifejezését.
A 2010. évi országgyűlési képviselőválasztás eredménye az alábbi táblázatban látható.

Szabó Márton
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 Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
Tisztelt Lakosság! évben 81.405 e Ft összegű kiegészítő támogatást biztosít.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Pilis Város Önko-rmányzatának Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 2010. pénzügyi évben 54,5 
Képviselő-testülete – több fordulós tárgyalását követően – 2010. fő munkavállaló, melyből 30 fő szakalkalmazott, 24,5 fő egyéb 
március hó 11. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésén foglalkoztatott.
megtárgyalta és elfogadta Pilis Város Önkormányzata 2010. évi 6./ Gubányi Károly Általános Iskola:
költségvetéséről szóló, 2/2010. (III.18.) sz. önkormányzati rendeletét A Képviselő-testület a Gubányi Károly Általános Iskola 2010. évi 
(a továbbiakban Ör.). működési kiadási főösszegét 251.637 e Ft-ban állapította meg. Az 
Az alábbiakban ismertetem az Ör. fontosabb rendelkezéseit: intézmény részére járó oktatási normatíva 2010. évben 162.425 e Ft, az 
1./ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, intézmény 2010. évre tervezett saját bevétele 2.500 e Ft, amelyhez a 
valamint az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló Képviselő-testület 2010. évben 86.712 e Ft összegű kiegészítő támogatást 
Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó helyi biztosít.
önkormányzati költségvetési szervre, továbbá a Gubányi Károly Általános Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 2010. pénzügyi évben 75,5 
Iskola, az Óvodai Intézmény, a Kármán József Városi Könyvtár, a Móricz fő főfoglalkozású munkavállaló, melyből foglalkoztatása jellegét alapul 
Zsigmond Közösségi Ház, mint önállóan működő helyi önkormányzati véve: 60 fő szakalkalmazott, 15,5 fő egyéb foglalkoztatott.
költségvetési szervekre. 7./ Kármán József Városi Könyvtár:
2./ Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése bevételeinek, A Képviselő-testület a Kármán József Városi Könyvtár 2010. évi működési 
kiadásainak főösszege, a 2010. évi költségvetési hiány mértéke és kiadási főösszegét 16.068 e Ft-ban állapította meg. Az intézmény részére 
finanszírozásának módja: járó közművelődési normatíva 2010. évben 0 e Ft, az intézmény 2010. 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének évre tervezett saját bevétele 587 e Ft, amelyhez a Képviselő-testület 
a) bevételi főösszegét 1.951.296 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét 2.013.204 2010. évben 15.481 e Ft összegű kiegészítő támogatást biztosít.
e Ft-ban, c) működési kiadási főösszegét 1.600.408 e Ft-ban, d) Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 2010. pénzügyi évben 4 fő 
(működési) forrása hiányát 61.908 e Ft-ban állapította meg. főállású munkavállaló, melyből 3 fő szakalkalmazott és 1 fő egyéb 
A Képviselő-testület a kiadási főösszegből 4.155 e Ft összegű tartalék foglalkoztatott.
képzését határozta el, mely tartalék összegből a) az általános célú tartalék 8./ Móricz Zsigmond Közösségi Ház:
összege: --, b) a működési célú tartalék összege: 2.438 e Ft, c) felhalmozási A Képviselő-testület a Móricz Zsigmond Közösségi Ház 2010. évi 
célú céltartalék összege 1.717 e Ft, d) az Önkormányzat 2010. évi pályázati működési kiadási főösszegét 9.670 e Ft-ban állapította meg. Az intézmény 
önerő alap tartalék összege: --. részére járó közművelődési normatíva 2010. évben 0 e Ft, az intézmény 
A Képviselő-testület a rövid lejáratú működési célú hitel felvételét 2010. 2010. évre tervezett saját bevétele 333 e Ft, amelyhez a Képviselő-
augusztus 01. napjában, a rövid lejáratú működési célú hitel testület 2010. évben 9.337 e Ft összegű kiegészítő támogatást biztosít.
visszafizetésének időtartamát 2010. szeptember 01. napjától 2011. június Az intézményben foglalkoztatható létszámkeret 2010. pénzügyi évben 2 fő 
30. napjáig terjedő időtartamban határozta meg. főállású munkavállaló, melyből 1 fő szakalkalmazott és 1 fő egyéb 
3./ A Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok: foglalkoztatott.
A Képviselő-testület az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező 9./ Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata:
Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált – az Önkormányzat által A települési önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Cigány Kisebbségi 
alapított, és fenntartott további helyi önkormányzati költségvetési szervek Önkormányzat 2010. évi működési kiadási főösszegét 567 e Ft-ban 
által el nem látott – egyéb feladatok 2010. évi működési költségvetése állapította meg. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére járó 
előirányzatát 714.217 e Ft-ban állapította meg. költségvetési támogatás 2010. évben 566 e Ft, míg a helyi Cigány 
Gazdálkodási szempontból a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik – többek Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával összefüggésben 
között – az alábbi (szak) feladatok ellátása: intézményi étkeztetés, keletkezett pénzmaradvány összege 1 e Ft.
közvilágítás és annak korszerűsítése, közhasznú és közcélú foglalkoztatás, 

10./ Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata:közfoglalkoztatás, összevont központi orvosi ügyeleti szolgálat, felnőtt 
A települési önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Szlovák háziorvosi szolgálat, területi és iskolai védőnői ellátás, fogorvosi szolgálat, 
Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi működési kiadási főösszegét 575 e vérvételi hely, járóbeteg szakellátás (nőgyógyászat, szemészet, sebészet, 
Ft-ban állapította meg. A helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fül-orr gégészet, fizikoterápia, reumatológia), rendszeres és nem 
részére járó költségvetési támogatás 2010. évben 566 e Ft, míg a helyi rendszeres szociális, gyámügyi ellátások, működési célú pénzeszköz 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával átadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, az Önkormányzat 
összefüggésben keletkezett pénzmaradvány összege 9 e Ft.tulajdonában álló, nem intézményi ingatlanok fenntartásával, 

állagmegóvással kapcsolatos feladatok. A Polgármesteri Hivatal végzi valamennyi intézmény, a helyi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat és a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 4./ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált 
gazdálkodási feladatait - az elfogadott költségvetési előirányzatokon belül, feladatok (iskolavédőnői szolgálat, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat, 
- azok folyamatos figyelemmel kísérése, és a költségvetési szervekre vérvételi hely, intézmény fenntartás, közhasznú és közcélú foglalkoztatás, 
vonatkozó gazdálkodási jogszabályok betartása mellett. Polgármesteri Hivatal keretein belül foglalkoztatott köztisztviselők, 

rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók) ellátására 11./ Az Önkormányzat intézményeinek összesített létszámkerete:
a 2010.01.01. napjától – 2010.01.31. időtartamra: 81,0 fő főállású, 2 fő A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában, működtetésében 
részmunkaidős. álló valamennyi intézménye összesített munkavállalói (közalkalmazotti, 
a 2010.02.01. napjától – 2010.02.28. időtartamra: 87 fő főállású, 2 fő köztisztviselői, közhasznú, közcélú foglalkoztatotti, közfoglalkoztatotti) 
részmunkaidős a./ 2010. évi létszámkeretét - 2010. január 01. napjától kezdődő 
a 2010.03.01. napjától – 2010.04.30. időtartamra: 117 fő főállású, 2 fő hatállyal, - 219,0 főben, b./ 2010. évi létszámkeretét - 2010. február 01. 
részmunkaidős napjától kezdődő hatállyal, - 224,0 főben, c./ 2010. évi létszámkeretét - 
a 2010.05.01. napjától – 2010.06.30. időtartamra: 137 fő főállású, 2 fő 2010. március 01. napjától kezdődő hatállyal, - 254,0 főben, d./ 2010. évi 
részmunkaidős létszámkeretét - 2010. május 01. napjától kezdődő hatállyal, - 274,0 
a 2010.06.01. napjától – 2010.08.31. időtartamra: 127 fő főállású, 2 fő főben, e./ 2010. évi létszámkeretét - 2010. július 01. napjától kezdődő 
részmunkaidős hatállyal, - 264,0 főben, f./ 2010. évi létszámkeretét - 2010. szeptember 
a 2010.09.01. napjától – 2010.10.31. időtartamra: 110,5 fő főállású, 2 fő 01. napjától kezdődő hatállyal, - 247,5 főben, g./ 2010. évi létszámkeretét 
részmunkaidős - 2010. november 01. napjától kezdődő hatállyal, - 222,5 főben hagyta 
a 2010.11.01. napjától – 2010.12.31. időtartamra: 85,5 fő főállású, 2 fő jóvá. 
részmunkaidős 12./ Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei:
létszámot határozott meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi hitel tőketörlesztési és 
5./ Óvodai Intézmény: kamatfizetési előirányzatát, - mint hosszú lejáratú kötelezettség tárgyévi 
A Képviselő-testület az Óvodai Intézmény 2010. évi működési kiadási törlesztését – 443.626 e Ft-ban állapította meg.
főösszegét 159.893 e Ft állapította meg. Az intézmény részére járó oktatási 13./ Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
normatíva 2010. évben 78.488 e Ft, amelyhez a Képviselő-testület 2010. folytatás a 4.oldalon



4. oldal XVI. évf. 2.sz.Hírnök
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú Pest Megyei Önkormányzat részére  4.200 e Ft
kiadásait 412.796 e Ft-ban állapította meg. A felhalmozási célú kiadási Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kist. Társulás 17.214 e Ft
főösszeg forrás összetétele az alábbi: a./ Pilis Város Önkormányzata által Támogatások:  5.500 e Ft
2008. évben CHF-ben kibocsátott kötvény ellenértéke (forrás): 51.602 e Ft, 2010. évi Kulturális Alap  1.000 e Ft
b./ az EU Alapokból finanszírozott projekt forrása: 296.828 e Ft, c./ Pilis Gerje Forrás Nonprofit Kft. 49.440 e Ft
Város Önkormányzata által 2010. évben felvenni kívánt célhitel (részbeni) Városi Önkormányzat által fizetendő tagdíjak (pl. TÖOSZ, stb.)   
forrása (üteme): 41.873 e Ft, d./ Pilis Város Önkormányzata által saját 2.500 e Ft
bevételei terhére képezett forrás: 22.493 e Ft. Nyári táboroztatás, 2010. évi  750 e Ft
14./ A működési célú pénzeszköz átadás –átvétel különös szabályai: Katasztrófavédelmi Alap támogatása   500 e Ft
A Képviselő-testület a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Klímabarát Kör támogatása  500 e Ft
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére - az általa 2010. évben Kempo Bajnokság, verseny támogatása  (2010. évi) 150 e Ft
nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátásának biztosítása 
érdekében - 2010. évre bruttó 49.440 e Ft összegű ún. intézmény-
finanszírozást (kiegészítő önkormányzati hozzájárulást) nyújt, az alábbiak 
szerint: január – június hónapban: bruttó 4.740 e Ft/hó, július – december 
hónapban: bruttó 3.500 e Ft/hó.
A Képviselő-testület a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett Kistérségi Családsegítő 
Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye (telephelyei: 2721 Pilis, 
Kossuth L. u. 49., Kossuth L. u. 57/B.) 2010. évi működéséhez kapcso-
lódóan - működési célú pénzeszköz átadás-átvétel keretein belül - 2010. 
évre 17.214 e Ft összegű működési célú támogatást (kiegészítő 
önkormányzati hozzájárulást) nyújt (egy hónapra eső összege: bruttó 
1.434,5 e Ft).
A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, az általa 
fenntartott és működtetett Kistérségi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat 
pilisi tagintézménye (telephelyei: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 49., Kossuth L. 
u. 57/B.) 2010. évi működéséhez kapcsolódóan Pilis Város Önkormányzata 
részére - továbbszámlázott szolgáltatás ellenértékeként, tárgy negyed-
évente, egyenlő részletben - 2010. évre 2.985 e Ft pénzeszközt ad át. 

15./ Étkezési térítési díj, valamint az egyéb térítési (szolgáltatási) 
mértékére, annak előírására és kezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések (2010. április 1-től érvényes étkezési térítési díjak) (A 
szolgáltatási díj az Általános Forgalmi Adót tartalmazza,)
1./ Óvodai gyermek étkeztetés bruttó 220.- Ft/fő/nap
2./ Napközis gyermek étkeztetés bruttó 281.- Ft/fő/nap
3./ Menzás gyermek étkeztetés (kizárólag ebéd) bruttó 196.- Ft/fő/nap
4./ Önkormányzati nyugdíjas (kizárólag ebéd) bruttó 183.- Ft/fő/nap
5./ Egyéb felnőtt étkező (kizárólag ebéd) bruttó 325.- Ft/fő/nap
6./ Ebédszállítási díjak bruttó 75.- Ft / adag

16./ A települési önkormányzat által fenntartott szolgáltatás nyújtásához 
kapcsolódó külön szolgáltatási díjak (2010. március 01 – 2010. március 
31. időtartamra):
(A szolgáltatási díj az Általános Forgalmi Adót tartalmazza.)
1./ Gépjármű szállítási/igénybevételi díj (idősek nappali ellátása): bruttó 
180.- Ft/nap.
2./ Eseti igénybevételi óradíj: bruttó 300.- Ft/megkezdett óra.
A települési önkormányzat által fenntartott szolgáltatás nyújtásához 
kapcsolódó külön szolgáltatási díjak (2010. április 01. napjától kezdődő 
időtartamra)
1./ Gépjármű szállítási/igénybevételi díj (idősek nappali ellátása): bruttó 
200.- Ft/nap.
2./ Eseti igénybevételi óradíj: bruttó 330.- Ft/megkezdett óra. 

17./ Az Önkormányzat által 2010. évben biztosított közvetett támogatások 
kimutatása:

1./ Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalása 7.000 e Ft
2./Idősek nappali ellátása (13 főre számított), közvetett támogatás
4.290 e Ft
3./Házi szociális ellátás (11 főre számított), közvetett támogatás 1.892 e Ft
4./Szociális étkeztetés (22 főre számított), közvetett támogatás: 814 e Ft
5./Helyi adó kedvezmények, mentességek 11.796 e Ft
6./ Cigány Kisebbségi Önk. működéséhez kapcsolódó közv. támogatás  
160 e Ft
7./ Szlovák Nemzetiségi Önk. működéséhez kapcsolódó közv. támogatás   
160 e Ft
2010. pénzügyi évre eső közvetett támogatás mindösszesen:  26.112 e Ft

8./ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal által koordinált igazgatási 
szakfeladaton belül – az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 
keretein belül, az alábbi támogatást/pénzeszköz átadásokat irányozta elő 
államháztartáson belüli szervek (szervezetek) és kívüli szervezetek részére 
(feladat ellátása céljára):
Átadott pénzeszközök:
BURSA Hungarica Alapítvány 800 e Ft

dr. Csiki Gábor jegyző

Többen kérdezték, hogy miért kell kommunális adót fizetni, mire 
használjuk fel az abból származó bevételt. Valamint jelezték a 
külterületen lakók, hogy nehezményezik a kommunális adó 
ugyanolyan mértékének alkalmazását.
Véleményem szerint a kommunális adó nem jó kifejezés, 
elnevezés erre az adóformára, lehetne egy olyan magyar neve is, 
amely lényegesen jobban kifejezi ennek az adónemnek a lényegét. 
Lehetne például úgy hívni, hogy közösségi adó, vagy  
településfejlesztési hozzájárulás. Mint minden adó, ellen-
szolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség, tehát nem arról szól, 
hogy a fizetéséért cserébe a befizető részére, az ingatlanára, vagy 
az előtte lévő területre valamilyen (ellen)szolgáltatást kellene 
nyújtani. Ez a közteherviselés olyan fajtája, amely tulajdonképpen 
a város működtetéséhez történő hozzájárulás. Független attól, 
hogy Pilis város közigazgatási területének mely részén lakik az 
adófizető. Nem azt jelenti, hogy az adófizető ingatlana előtt kell 
utat építeni, és ha máshol építünk utat, vagy máshol történik 
valamilyen fejlesztés, beruházás, akkor nem kell kommunális adót 
fizetnie. (A belterületen élők, a külterületen található ingatlanuk 
után is fizetnek kommunális adót, függetlenül attól, hogy 
életvitelszerűen ott nem tartózkodnak.)
A kommunális adó nem csak a beruházások fedezetéül szolgál, 
minden városi funkcióhoz és feladathoz történő hozzájárulás is 
egyben - és ezekből a városi funkciókból nem csak a belterületen 
élők részesülnek, hanem a külterületen élők is. Azért mondom, 
hogy a kommunális adó hozzájárulás a költségekhez, mert a város 
teljes költségvetéséhez, 1,5 milliárd Ft-hoz képest a kommunális 
adó bevétel mindössze 50 millió Ft, a város teljes kiadásának 
csupán 4 %-a.
Csak néhány példával szeretném illusztrálni a kiadások és a 
kommunális adóból származó bevételek közötti viszonyt. A 
szakorvosi rendelések költsége az éves kommunális adóból 
származó bevételek 1/3-a. Az iskolák és óvodák működési 
költsége a teljes éves kommunális adóbevétel 10-szerese! Pilis 
Város éves szociális kiadásainak az állam csak a 75-80%-át 
fedezi, a fennmaradó rész, amit Pilis városa ehhez 
kiegészítésként nyújt, a teljes évi kommunális adóból 
származó bevétellel megegyező. És még sorolhatnám az 
útkarbantartás, a hóeltakarítás, az illegális hulladék-
elszállítás, a közvilágítás, az intézmények fenntartási 
költségeit is, amelyekhez szintén ebből az adónemből kell 
kiegészítést nyújtanunk. Tudom, hogy nagyon rossz a 
gazdasági helyzet és sok embernek néhány száz, vagy ezer 
forint kiadása is komoly gondot jelent, de hadd jegyezzem 
meg, hogy ez az adóforma havi 1170 Ft-nak felel meg - ami két 
doboz cigaretta ára! Ennyivel kérjük, hogy járuljanak hozzá Pilis 
lakosai a közteherviseléshez, városunk költségeihez. Még egy 
utolsó példát engedjenek meg a helyi- és az állami adók arányáról: 
ha valaki a minimálbér után fizeti a járulékokat, akkor havonta 
másfélszer annyit fizet be az állami költségvetésbe, mint amennyit 
városunk részére egy évben kommunális adóként.
Tudom, hogy adót fizetni nem kellemes dolog, de a város 
működéséhez a pilisi polgárok ekkora hozzájárulására is nagy 
szükség van. 

A kommunális adóról

Szabó Márton polgármester
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Sírkő, bútorlap, párkány, lépcső,
gránit, műkő – garanciával!

Kandallók és kiegészítők
Megtekinthető:Üllő, Ócsai u. 17.

Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy 
egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban 
összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. 
Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így 
van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, 
rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan 
tüskét el kell viselnie. De még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét 
eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak 
tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él 
bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérü-
léseket. Kun Erzsébet

Család
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Csapó Attila, 
Gerje-Forrás Kht

Hírnök

A kabátom hajtókáján három címer van. A hogy a koronázás ezzel történt. A másik különbségre.
székely – amelyet mint székely, büszkén oldalon a „Regia langea” látható, azaz Csak egy közös van bennük, és csak ez az 
viselek -, a nemzeti és az Árpádok sávos „királyi lándzsa”, amely végén az Árpádok egy: mindkettőt rúdra erősítik, ill. erősí-
címere. Az áprilisi szavazásnál a bizottság sávos zászlója látható! (A lándzsa akkor tették. Az Árpádsávos zászlón négy vörös és 
egyik tagja megjegyezte, hogy az fontosabb hatalmi jelképnek számított a négy ezüst sáv látható váltakozva. A 
Árpádsávosat nem szabad viselni. koronánál).  nyilasok által használton kilenc sáv volt, 
E zászló legősibb emlékeink egyike, nézzük Az országnak nem volt még önálló zászlója, vörössel kezdődött az is, de vörössel is 
meg röviden a történetét! ezért került a Megyer törzs lobogója a végződött. A rúddal párhuzamosan - a 
Szent István királyunkat 1001. január 1-jén lándzsára. Később vörös zászlóban a kettős sávokra merőlegesen - széles vörös terület 
koronázták. Az udvarban élő német papok és kereszt lett a királyi - nemzeti - zászló, ami a volt és ebben kapott helyet az un. 
lovagok biztatására, a fiatal uralkodó Géza fejedelem koráig használt vörös-, nyilaskereszt. (Amiről nem árt tudni, hogy 
Karoling mintára érmet veretett a koro- turulos zászlót váltotta fel. Történelmünk Szent László királyunk hadijelvénye volt).
názása emlékére. (Azért írom, hogy érmét és századai alatt a sávos zászló végig ismert és A Hadtörténeti Múzeumban pár darab 
nem pénzt, mert akkor még pénz nem volt használt volt, ma a nemzet címerének fontos található belőle, érdemes megnézni, a 
forgalomban az országban). Az első ilyen része! különbséget így mindenki jól érzékelheti.
érme Nagyharsányban került elő. Az egyik A Kádár időkben, 1981-ben megjelent egy Az Árpádsávos zászló éppen olyan nemzeti 
oldalán a „Regia civitas” felirat olvasható, bélyegsorozat a történelmi zászlókról, ahol kincsünk, mint a Turulmadár, a nemzeti 
amelyet ebben az esetben a leghelyesebb szintén szerepelt, 40 fillér értékben. címer és a nemzeti zászló. Tiszteletet és 
úgy fordítani, hogy „királyi állam”. Az írás a Pár szóban szeretnék rámutatni az szeretetet érdemel minden magyartól!
Szent Koronát öleli körbe, ami bizonyítja, Árpádsávos és a nyilas zászló közötti 

Árpádsávos zászló - nemzeti kincsünk

dr. Rugonfalvi Kiss Csaba

békességet és értelmes életet kínál.
A probléma azonban az, hogy sok ember számára a húsvét csak a 

Szemet és szívet gyönyörködtető ilyenkor tavasszal, ahogyan természet megújulását, a hímes tojást, a locsolkodást, a sonka evését 
megújul és megéled a természet. Az erdő kopár fái zöld ruhát és sok hasonlót jelent,  közben szenvedjük saját és egymás bűneinek 
öltenek. Kertjeink és az egész határ madárdaltól hangos. Zsong- következményeit. Pedig de nagy szükség lenne arra, hogy változzon 
bong a virágba borult gyümölcsös. Mindez javít az ember a családi életünk, benne házastársunkkal és gyermekeinkkel való 
hangulatán, de az a sok dolog amely életünket nyomasztja, a tavasz viszonyunk! De jó lenne, ha tágabb környezetünkre nem egymás 
közeledtével nem oldódik meg. Maradandó boldogságot a tavasz bántása, taposása lenne jellemző, hanem szeretése és ennek alapján 
nem ad. Pedig nagyon igaz egy gyermekoromban énekelt táncdal a segítése! De jó lenne, ha a politikában nem egyfolytában csak 
szövege, mely így hangzik: „Minden ember boldog akar lenni”. korrupcióról, csalásról, egymást mocskoló szavakról hallanánk, 
Úgy gondoljuk, hogy mi ugyan mindent megteszünk ezért, de a hanem arról, hogyan lehetne segíteni ennek a sokat szenvedett 
környezetünknek, a családunknak, a társadalmunknak és még annyi nemzetnek minden polgárán! De jó lenne!
mindennek kellene megváltozni ehhez, hogy ezt soha nem érhetjük Valahol olvastam egy plakáton évekkel ezelőtt, hogy „hiszek 
el. Szeretnénk békességben élni, de képtelenek vagyunk békét Magyarország feltámadásában”. A probléma csak az, hogy a 
teremteni a társadalomban, a közvetlen környezetünkben és néha feltámadás nem lehetséges meghalás nélkül. Húsvét nem lehetne 
rádöbbenünk, hogy még önmagunkban sem sikerül. Nagypéntek nélkül. Attól, hogy sok ember a „köpönyegét 
Azt mondjuk, hogy a „félelem korszakában élünk”. A világ megfordítja”, még nem lesz feltámadás! Bűneink beismerése, 
politikusai békéről és biztonságról beszélnek, mégis rettegésnek és elhagyása, vagy ahogy a Biblia tanítja, a bűneinknek való meghalás, 
bizonytalanságnak vagyunk kiszolgáltatva. és Istenhez fordulás nélkül nem lehet semmilyen téren feltámadás.
Több mint 20 éve reménykedünk abban, hogy ha szabadon Nincs tehát más lehetőség arra, hogy változzon, hogy jó irányba 
választjuk meg saját kormányunk vezetőit, akkor bizonyosan forduljon az életünk, mint bűnbánattal Istenhez fordulni. Jézus 
sikerül egy jobb világot létrehozni, de tévedtünk. Gyermekeinket Krisztus csaknem 2000 évvel ezelőtti feltámadásának rengeteg 
biztatjuk, hogy ha tanulnak, meg tudnak valósítani egy jobb és bizonyítéka van. Azt pedig hogy ma is él, bizonyítja az a 
örömtelibb életet. Látjuk azonban, hogy bár tele van a fejük megszámlálhatatlan sok ember, akinek a történelem során az életét 
tudománnyal, mégis céltalanul, kiüresedve, unalomból bűnözés megváltoztatta és boldoggá tette.
felé fordulva tengetik boldognak egyáltalán nem nevezhető Nincs tehát más út egyéni,- családi- és társadalmi életünk 
életüket. A pénz, hatalom, hírnév, siker hajszolása mind az ember megjavítására, mint bűnbánattal Istenhez fordulni, és bűneinktől 
boldogságkeresése, amelyet ha nem ér el valaki, abba keseredik megszabadulva Tőle várni a segítséget mindenre.
bele, ha pedig elérte, akkor abba rokkan bele, hogy rádöbben: ez 
egyik se teszi boldoggá. Ilyenkor következik a különféle 
szenvedélyekbe menekülés, amelyek következménye a családi élet, 
majd az emberi test tönkretétele, és sok esetben az öngyilkosság.
Ide juttatta az embert a bűn. Vallásos emberek bizonyosan bíznak 
Isten segítségében. De hogy segítsen a tőle elfordult, Rá figyelni 
nem hajlandó emberen?  Pedig csaknem 2000 éve történt valami 
földünk egy kicsiny, politikailag elég jelentéktelen országában. 
Isten megoldást adott minden kor emberének összes problémájára, 
mindenre, ami a bűnös ember állapotán javíthat. Isten elküldte az Ő 
Fiát, hogy életének feláldozásával elszenvedje a büntetést minden 
ember bűne miatt. A Golgota hegyén legnagyobb ellenségünk a 
Sátán is le lett győzve. Jézus azonban nem maradt a sírban, hanem 
Isten feltámasztotta Őt. Ezt ünnepeljük mi húsvétkor. Jézus Krisztus 
ma is él, és felajánlja a győzelem lehetőségét a Sátán és a bűn felett, 
segítségét kínálja minden nyomorúságban lévő embernek. A 
boldogtalanul, céltalanul és békétlenül élő embernek boldogságot, 

Húsvéti gondolatok

Pálmai Zoltán
A pilisi Evangéliumi Pünkösdi Közösség szolgálattevője

Cím: Pilis, Malom utca, alkalmunk: vasárnap de. 10 óra

Cserépkályha, kandalló, téglakályha építés
3 generációs tapasztalattal!

Bemutatóterem: Üllő, Ócsai u. 17. 
Tel.: 06-20/9608-156
www.vadgabor.com 

AKCIÓCserépkályha beépítve 260.000,- Ft-tól!
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A volt Gubányi Kastély

Hírnök

Gyermekjóléti Szolgálatunk szervezésében 2010.03.01-jén 
megrendezésre került településünk gyermekvédelmi jelző-
rendszerének éves tanácskozása, melyen a gyermekvédelmi 
munkára kötelezett intézmények, civil szervezetek, szol-
gálatok többsége által elkészített, gyermekvédelmi 
munkájukról szóló éves beszámolókat értékeltük, majd 
javaslatokat fogalmaztunk meg közös együttműködésünk 
minőségi javítására. Vitaindító előadások, beszámolók 
hangolták a résztvevőket a közös gondolkodásra, melynek 
során Monor Város Gyámhivatalától Kovácsné Kiss Mária a 
2009. évi LXXII tv. A hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazandó távoltartásról, Daróczi Csilla gyermekjogi 
képviselő a munkájáról és a gyermekek jogaival kapcsolatos 
együttműködési kötelezettségről, lehetőségekről, Nagy-Bíró 
Judit pszichológus a leggyakoribb, családon belüli 
gyermekveszélyeztetettségről: a gyermekek feje fölötti szülői 
játszmákról adott tartalmas, a jövőbeni munkánkhoz hasznos 
tapasztalatokat, információkat. Benkocs Ágnes, Kotyin-
szkiné Gajdos Szilvia, Lipcsák Renáta, Nagy Zsuzsanna 
családgondozó kollégáim és jómagam, gyermekvédelemmel 
kapcsolatos kiselőadásainkban (élménypedagógia, jelző-
rendszeri tanulmány, iskolai szociális munka, hátrányos 
helyzetű gyermekek integrációja, 2009. évi gyermekve-
szélyeztetettségi statisztika) további szakmai lehetőségeket, 
kérdéseket, problémákat tártunk fel. A program egy részét 
megtisztelte jelenlétével Szabó Márton polgármester és dr. 
Csiki Gábor jegyző is. 
A szünetben, majd az ezt követő fórum alatt Maglódszki 
Tímea adminisztrátorunk által szervírozott kávé, tea, 
ásványvíz és a saját készítésű, különlegesen finom 
süteményei frissítették testünket, lelkünket.

Gyermekvédelem 

Gajdosné Nagy Tímea, vezető családgondozó

Az 1997. évi XXXI. „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” szóló törvény 17. §. alapján: „(1) Az e törvényben 
szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 
látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői 
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes 
gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 
szolgálat, a családsegítő központ, c) közoktatási intézmények, így 
különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, d) 
a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői 
szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek 
átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, egyházak, 
alapítványok. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek 
kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a 
gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a 
gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, 
szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással 
együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni.”.
FONTOS! 2009. szeptemberétől új bekezdéssel bővült a 17. §.: 
„(4) Ha az (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott 
személy vagy az (1) bekezdés a)-i) pontja szerinti szerv 
alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy 
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a 
gyámhivatal - jelzésre vagy hivatalból - értesíti a fegyelmi 
jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel 
szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A 
gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén 
a gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez.”

Kik a jelzőrendszeri tagok?
Mi a dolguk? Felelősségre vonhatók?

2010. június 21. – 2010. július 2. időtartam alatt a nyári szünidei 
gyermekfelügyelet keretein belül megrendezésre kerül a Pilisi 
Családsegítős Nyári Gyermektábor, melyben összesen 40 
gyermek részére (6-14éves) két csoportban hetes időtartamra 
biztosít változatos aktív programokat a Gubányi Károly 
Általános Iskola Dózsa György u. 33. szám alatti telephelyén.
Az idei táboroztatás során elsősorban olyan gyermekek 
napközbeni ellátására kerülne sor
a/ akiknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 
van szükség
b/ akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel 
együtt három vagy több gyermeket nevelnek, és a törvényes 
képviselők (gondviselők) dolgoznak, nincs lehetőségük helyi 
rokonra bízni a gyermekeiket a nyári szünet alatt.
c/ akik a szolgálat nyilvántartásában szerepelnek
A táborban való részvétel ingyenes, a változatos programok 
mellett napi háromszori étkezést is biztosítunk.
Elérhetőség: 06-20-771-0419, 06-29-498-108
Szekeres Szabolcs Sándor
vezető családgondozó, programfelelős

Tisztelt Szülők – Gyerekek!

A háromnapos Majális május 7-én, pénteken, 15 órakor 
jelmezes felvonulással kezdődik. Az érdeklődőket főzőver-
seny, bográcsolás, folyamatos felnőtt- és gyermek színpadi 
műsorok várják helyi- és közismert szereplőkkel.A gyerekek 
élvezhetik az élményparkot, a körhintát, céllövöldét. 
Részletes program a helyszínen kihelyezett plakátokon 
olvasható. A belépés ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők!

a Pilisi Piactéren - május 7-9.!Majális

Mérgező élelmiszerek és veszélyes áruk!
Itt nézheti meg, mit NE vásároljon: 

http://ketesaruk.hu
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Tisztelettel: Rácz Zoltán

Esély (sansz) (Békés Megyei Hírlap)
Tisztelt Lakosság !
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a Monori 
Rendőrkapitányság teljes területén, így  a Pilisi Rendőrőrs 
működési területén is 2010.03.01-2010.05.31. között 
fokozott ellenőrzés veszi kezdetét. A 2009. évben 
kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program a visszajelzések alapján 
javította a lakosság biztonságérzetét, melynek természetes oka, hogy a 
közterületen elkövetett bűncselekmények száma összességében 17%-kal 
csökkent. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és láthatóbb 
rendőr teljesítsen szolgálatot, a jogsértőkkel szembeni fellépés legyen 
határozott és következetes, továbbá biztosított legyen a bűncselekmények 
elkövetésének jellemző időszakaiban a szükséges reagáló erő.
A rendőri szervek az eltelt időszakban széleskörű elemzéseket hajtottak 
végre a közterületi szolgálat hatékony megerősítése érdekében. Azonban az 
elért eredmények megóvása érdekében a továbbiakban is összehangolt 
rendőri intézkedésekre van szükség.
A fokozott ellenőrzések célja a Pilisi Rendőrőrs illetékességi területén 
található közterületek, jelentősebb forgalmi útvonalak, pályaudvarok, 
parkok, játszóterek rendőri ellenőrzése a garázda jellegű vagy a lakosságot 
leginkább irritáló közterületi jogsértések megakadályozása, körözött 
személyek felkutatása, elfogása, ittas járművezetők kiszűrése, elfogása 
érdekében. Az ellenőrzés során kiemelten kezelendő a települések vasúti, 
közforgalmi pályaudvarai, annak környezete, valamint a belterületekkel 
határos fás területek, a külterületek, elhagyatott, általában idős emberek 
által lakott lakóhelyek környezetének ellenőrzése. Veszélyeztetett 
célpontnak kell tekinteni az egészségügyi állapota miatt rossz mentális és 
fizikai állapotban lévő, elsősorban elhagyatott, illetve ritkábban lakott 
külterületeken élő időskorú személyeket.
A pályaudvar környékén a járőrök feladata a közbiztonság szempontjából 
veszélyes személyek kiszűrése, igazoltató lapon történő rögzítése, a 
pályaudvar környezetében elhelyezett gépkocsik vagyonbiztonságának 
megőrzése. A külterületek ellenőrzése során fokozott figyelmet fordítunk a 
fás területek közvetlen környezetében elhelyezkedő, illetve egyedül álló 
lakóhelyiségek rendőri felügyeletére.
A fentieken túl a rendőrők fokozottan ellenőrzik a közlekedés résztvevőit, 
az általuk használt járművek állapotát, okmányait. Figyelmet fordítunk az 
ittas vezetőkre, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer 
használatára, a motorkerékpárosok közlekedésére, kerékpárosokra és 
gyalogosokra is.
Bízom abban, hogy a fenti intézkedések elérik céljukat és közös erővel 
tudjuk növelni az Önök biztonságérzetét. 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Kiss Gábor r.őrnagy őrsparancsnok

Örömmel értesítek minden kedves Olvasót, hogy a Pilisi KlímaBarát-kör 
két éves lett!
Nagy szó ez! Olyan, mint az anyáknak az a pillanat, amikor gyermekük az 
első bizonytalan lépések megtétele után önállóan és tudatosan megindul 
első valódi útjára. Boldog és büszke léptekkel haladunk mi is távoli 
végcélunk felé, reméljük, egyszer majd meg is érkezünk. 
Mi a célunk? Sokan kérdezték már ezt tőlünk, ezért megpróbálok most 
válaszolni rá. Amikor megalakultunk, sokan, sokféleképpen fogtunk a 
munkához. Mindenki azt tette hozzá az egészhez, amiben erősnek és jónak 
érezte magát. Kívülről úgy tűnhetett, hogy szétforgácsolódtak az erőink, és 
ezért nem igazán értünk el látványos eredményeket. Minden kezdet nehéz, 
de sikerült túlélnünk és fennmaradnunk. Ez már önmagában véve is szép 
eredmény! Köszönet érte Pintér Sándornak, aki remek szervező munkával 
összetartja és koordinálja csapatunkat!
Hogy mi számít klímabarát cselekedetnek?  Szerintünk minden olyan 
dolog ide tartozik, ami valamilyen módon növeli a környezeti 
komfortérzetünket, amitől testileg és lelkileg is kiegyensúlyozottabbak 
leszünk. Ezt kiegészítettük még a hagyományok ápolásával, a gyermekek 
környezettudatos nevelésével, és már meg is kaptuk az egésznek a lényegét. 
Érezzük jól magunkat úgy, hogy közben lehetőségeinkhez mérten óvjuk és 
védjük lakókörnyezetünket!
Hogyan lehetünk tevékeny részesei ennek a programnak? Részben úgy, 
hogy a háztartási hulladékokat szelektíven gyűjtjük. Szerencsére több 
szelektív hulladékgyűjtő sziget is elérhető már Pilisen. A sütőzsiradék 
begyűjtése egyelőre még mindig csak a szennyvíztisztító telepen 
megoldott, de reméljük, hogy hamarosan elérhetőbb közelségben is 
megtalálhatóak lesznek a gyűjtőedények, így elterjedtebbé válik ez is a 
családok számára. Hála a Pilisi Motoros Egyesületnek, már 
hagyományosan megrendezésre kerül évről-évre a tavaszi szemétgyűjtési 

akció, amibe mi is bekapcsolódtunk résztvevőként a kis baráti 
csapatunkkal. Hagyományőrző tevékenységeink között szerepel a pilisi 
ízek fenntartása, vagyis a helyi gasztronómia megőrzése. Sokat 
köszönhetünk ezen a területen Pauloviczné Manyi néninek, aki ismeri a 
hagyományos ételek elkészítésének módját, és szeretettel meg is főzi 
nekünk, sőt a saját otthonában lát vendégül bennünket a főzések 
alkalmával. Sokakat említhetnék meg még név szerint, akik irányításuk alá 
vontak egy-egy szakterületet, és kiemelkedő eredményt mutattak fel. Most 
mégis inkább a tevékenységekre koncentrálva folytatom összefog-
lalásomat. Erőnlétünk megőrzése érdekében rendszeres sportos 
összejöveteleken vehettünk részt tavaly: futhattunk, kerékpáros és 
gyalogtúrákra mehettünk, kirándulhattunk együtt. A média szekciónak 
köszönhetően időről-időre hírt adhattunk magunkról újságban, helyi és 
országos televíziókban.
Az óvoda és iskola támogató szerepe kiemelkedően fontos, hiszen a 
felnövekvő nemzedék hozzáállása a környezetvédelmi tevékenységekhez 
még formálható, a természet szeretete és az érte érzett felelősség  még 
kialakítható. Ráadásul utódaink bevihetik az új értékeket jelenlegi 
családjukba, bevonhatják szüleiket az új szemléletbe, apró eredményeket 
érhetnek el már most és később felnőttként is. A családok szerepe 
megkérdőjelezhetetlen. Ha mindenki csak egy kis dologgal járul hozzá a 
nagy cél megvalósításához, akkor érhetünk el igazán látványos 
eredményeket! Van erre egy ismert magyar közmondásunk is: Sok lúd 
disznót győz! Hiba lenne azt hinni, hogy aki nincs felelős beosztásban, az 
nem tehet semmit azért, hogy szebb és jobb legyen a jövőnk! Bárki tud 
komposztálni, környezetbarát termékeket használni, tudunk esővizet 
gyűjteni, gereblyézni, virágot és fát ültetni, kertet gondozni, 
energiatakarékos háztartási berendezéseket működtetni.
Nagyon szép eredménynek tartjuk, hogy több pilisi kiskereskedő is 
felelősséggel gondolkozik és csatlakozott programunkhoz. Az ő boltjaikon 
már látható a KlímaBarát üzlet logó. Sok feltételnek tesznek eleget 
mostantól, többek között biológiailag lebomló csomagolást biztosítanak a 
vásárlók számára. Köszönjük meg nekik ezt az országos szinten is 
egyedülálló hozzáállást azzal, hogy vásárlásaink során előnyben 
részesítjük az ő boltjaikat! Ezzel abban is támogatjuk őket, hogy 
működőképesek maradhassanak továbbra is a multik árnyékában. Vegyük 
észre, hogy a mi kiskereskedőink árui jó minőségűek, így mi is jobban 
járunk, ha őket választjuk! Végül mindenki jól jár, még a közösségünk 
összetartó ereje is növekedni fog! Sajnos a társadalmi összetartás is 
kihalóban van. Így további céljaink egyike, hogy növeljük a közösségi 
szellemet, az összetartozás és a felelősség érzését. Forduljunk újra 
szeretettel egymás felé, váljunk nyitottabbá embertársainkkal szemben! Ne 
menjünk el mindig egymás mellett! Álljunk meg egy pillanatra ebben a 
rohanó világban és beszélgessünk egymással akár az utcán, akár a 
KlímaBarát-kör programjain! Remek lehetőség lesz erre például tavasszal 
a  „Nosztalgia vonattal Kassára” című programunk, ami reményeink 
szerint hamarosan megvalósult álommá válik. Szívből javaslom 
mindenkinek, hogy használja ki ezt a különleges alkalmat, kiránduljon 
egyet velünk családjával együtt! Felejthetetlen élmény lesz mindenkinek!
Idei nagyszabású terveink között szerepel még az „Egy újszülött - egy 
ültetett fa” akciónk. A Gemenci Erdőgazdaság felajánlásának 
köszönhetően (akiktől az őshonos facsemetéket kapjuk), minden idén 
született baba tiszteletére ültetünk egy fát. A fa ültetésére szeretettel várjuk 
az újszülöttek családját is!
További programjainkról igyekszünk időben tájékoztatást nyújtani 
mindenkinek szórólapon, a Hírnökben, az interneten, és a KlímaBarát 
tagokon keresztül személyesen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk köreinkben, ha szimpatizál 
céljainkkal, szeretne többet tudni rólunk, vagy ötletével gazdagítaná 
elképzeléseinket!

A változtatás lehetősége a MI kezünkben van! A jövő MA kezdődik!
Hogy hogyan élnek majd utódaink, az nagyban RAJTUNK múlik!

TermészetBarátok és EmberBarátok 
Pilisen, immár 2 éve.

TermészetBarátok és EmberBarátok 
Pilisen, immár 2 éve.

Bognárné Takács Piroska Pilisi KlímaBarát Kör

Vörösmarty Mihály

HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja

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

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester 
Szerkesztő: Lasán Judit

 e-mail:lasanjudit@pilis.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

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

 Készült 3500 példányban
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Sokan nem tudják, pontosan mik is tartoznak a közterület-felügyelők Az IRM utasításának megfelelően megállapodás született a helyi rendőrőrs 
feladatai közé. Mondd el, kérlek, nagyvonalakban! és a területen régóta tevékenykedő polgárőr egyesület között, amelynek 
Feladatainkat több központi- és helyi rendelet szerint látjuk el. Minden lényege a közterületen a közrendvédelmi jelenlét növelése, bízva abban, 
olyan, közterületet és egyék közforgalomnak átadott területet érintő, hogy ennek az együttműködésnek köszönhetően a település közbiztonsági 
hátrányos helyzete javulni fog.  
jogkövetkezményekkel Április 1-jével megkezdődtek a település belterületi részén 
járó tevékenységgel az útfelújítással kapcsolatos árok rekonstrukciós 
foglalkozunk, amelyek munkálatok. Ennek kapcsán a szikkasztó árkok mélyítése, 
egy önkormányzat ,  tisztítása, és megfelelően karbantartott állapotának 
vagy központi rendeletben szabályozott magatartásformát szabályoz. Így megőrzése érdekében a Gerje-Forrás Kft. az önkormányzattal együtt-
például: közterület foglalással kapcsolatos szabálytalanságok, közterületek működve folyamatos adatrögzítési tevékenységet fog folytatni a már 
használatának rendje és szabályozása, illegális hulladék-elhelyezés és elkészült árok-karbantartási munkálatok dokumentálása érdekében. Ezért a 
fakitermelés felderítése, közterületen elhullott állati tetemek begyűjtése- és jövőben minden elkészült utcaszakaszról a teljesítés igazolás-, valamint a 
ártalmatlanító helyre beszállítása, stb. jövőbeni jogi procedúrák elkerülése érdekében, az önkormányzat 
Ha jól tudom, a rendőrség több alkalommal igénybe vette a munkatársai videofelvételeket fognak készíteni, amelyeken mind az 
közreműködéseteket. Miben segítitek a munkájukat? érintett utcaszakasz és utcafront, mind pedig a hozzá tartozó belterületi 
Együttműködési megállapodás szerint segítjük a rendőrség munkáját, ingatlan rögzítésre és archiválásra kerül - természetesen az adatvédelmi 
amennyiben az önkormányzat közigazgatási területén történt szabályok betartásával.
eseményeknél, baleseteknél helyszínbiztosításra, helyszínelésre, vagy Több esetben sikerült illegális szemétlerakókkal szemben eljárást indítani, 
egyéb hatósági munkára van igény. Ezen kívül több jogsértő esemény hogyan jártok el velük szemben?
alkalmával, bizonyos terület behatárolásával, személyek azonosításával Minden esetben a helyszínen fénykép-felvétel készül, ezek után a helyi 
(lakcímkutatás) tudtunk együttműködni a rendőrséggel. szabálysértési hatóságnál eljárást indítunk, amelynek keretében az 
Mit tudnál elmondani az elmúlt időszak titeket érintő feladataival, esetleges tanúkutatás, ill. egyéb fellelhető adatok alapján több esetben is 
intézkedéseivel kapcsolatban? „Mit tettetek”? sikeresen tudtuk az eljárást lezárni. 
Az elmúlt időszakban „népi hagyománnyá” nőtte ki magát, a települést A szabálysértési kormányrendelet értelmében ezek az eljárások minden 
körülvevő erdőkben mind az önkormányzati, mind pedig a magántulajdont esetben bírság kiszabásával járnak (30-100 ezer Ft + ártalmatlanítási díj), 
képező faállomány ritkítása (eltulajdonítása). A tavasz eljövetelével talán amit a helyi szabálysértési előadó ró ki.
ez a tevékenysége kissé háttérbe szorul. Kóbor kutyák, ill. állattetem észlelése esetén mi a teendő, kit értesíthetünk? 
Megjegyzem, nagymértékben csökkentette volna az elmúlt időszak Milyen költségei vannak az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban? 
falopási statisztikáját, ha az erdő-, ill. a földtulajdonosok ugyanolyan Az önkormányzatnak szerződése van a Gyáli Gyepmesteri Teleppel, amely 
figyelmet fordítottak volna saját területük és tulajdonuk védelmére, mint munkatársai havonta egy alkalommal a mi jelzésünkre érkeznek a területre 
amekkora segítséget vártak a központi szervektől (önkormányzat, és próbálják begyűjteni a közterületen kóborló, csellengő ebeket. Abban az 
rendőrség) ezen problémák visszaszorítására. esetben, ha az állat gazdája beazonosítható, szabálysértési eljárást 
Az elmúlt időszakban egyébként 16 esetben került sor illegális kezdeményezünk vele szemben a központi-, ill. a helyi jogszabályok 
fakitermelési tevékenység miatt intézkedésre, számtalan bírság kiszabása alapján. A rendkívüli bejelentés az önkormányzat számára plusz költséget 
történt KRESZ-szabályok megsértése miatt, a közlekedési balesetek jelent, amit adott esetben módunk van átterhelni az állat tulajdonosára. 
biztosítása pedig heti gyakoriságú. Tudni kell, hogy ezek az állatok a beszállítás után nem kerülnek elaltatásra, 
(Szerk. megjegyzés: kollégám éppen egy, a 4-es sz. főúton történt hanem különböző állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre a kötelező 
közlekedési baleset helyszínbiztosításnál való közreműködés miatt késett karantén után. 
az interjúról.. ) A közterületen található állati tetemek ártalmatlanító helyre történő 
Milyen ellenőrzések várhatók a következő negyedévben? beszállításáról mi gondoskodunk. Ugyanakkor minden pilisi lakosnak 
Tekintettel az új időjárási körülmények eljövetele miatt megkezdett lehetősége van a tulajdonában lévő elhullott állat beszállítására és 
építkezési- és kerttisztítási munkákra, a települést övező erdei utak, ill. térítésmentes elhelyezésére, az önkormányzat által üzemetetett, a 
egyéb közterületi utak környékén ismételten kezdenek elszaporodni az szennyvíztelepnél található állati tetem lerakó helyen a nap 24 órájában.
illegális hulladék, ún. sitt elhelyezések. Feltehetően a kilátóhoz vezető úton Természetesen mindkét esetben szívesen fogadjuk az állampolgárok 
a tetőcserép, a wc-kagyló és egyéb fürdőszobai tárgyak nem a tavasz segítőkész bejelentéseit.
eljövetelének hírnökei! Van-e valamilyen kérésed a Lakosság felé?
A kerti munkák megkezdésével, az ősszel és télen keletkezett, vagy Felhívjuk a T. ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy az építkezési szezon 
feleslegessé vált kerti hulladékok égetése, ill. egyéb levegő- vagy elkezdődésével, a különböző építési anyagok (homok, sóder, tégla, cement, 
talajtisztasági szempontból megkérdőjelezhető módon történő stb.) közterületen történő elhelyezéséhez a közterület tulajdonosa, azaz az 
megsemmisítése, valamint gyűjtésből, ill- más módon származó színesfém önkormányzat engedélye és hozzájárulása szükséges, amely engedélyt a 
termékek műanyag burkolatának eltávolítása (kábelégetés) előreláthatóan hivatal műszaki osztályán szerezhetik be. Amennyiben ezen engedélyekkel 
több esetben fog lakossági bejelentést és szabálysértési eljárást nem rendelkeznek, szabálysértési eljárásra számíthatnak. 
eredményezni.  Pozitív változás, hogy egyre több olyan bejelentés érkezik felénk, amikor 
Az önkormányzat a helyi rendeletben meghatározottak szerint a következő az állampolgároknak „bántja a szemét a szemét”, egyre többen figyelnek 
időszakban is folytatja a közterületek ellenőrzését a 3,5 tonna súly feletti oda saját lakókörnyezetük rendjére, tisztaságára és ezt mástól is elvárják. 
gépjárművek tárolására vonatkozóan. A bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk. 

Kollégámmal, Nagy Sándor 
közterület-felügyelővel beszélgettem

A Pilisi Összefogás Egyesület 2010. május 15-én, ötödik alkalommal rendezi 
meg az

Hagyományaikhoz híven, a tervezett programok a következők:
„Bánhegyi Ferenc” asztalitenisz verseny, kispályás focimérkőzés, 

kerékpáros ügyességi verseny, futóverseny,
görkorcsolya ügyességi verseny,

hagyományos ételek főzőversenye, gyermekeknek ugrálóvár,
Civil szervezetek tagjainak és vendégeinknek kötetlen beszélgetése

A rendezvény színhelyei: Gubányi Károly Általános Iskola telepi 
tornaterme, Huba utcai Sportpark

Nagy szeretettel várunk minden sportolni, kikapcsolódni vágyó gyermeket és 
felnőttet erre az egész napos rendezvényre.

ÖSSZEFOGÁS NAPJÁT.

Hadas Jánosné

2010. május 30-án 16 órakor az evangélikus 
templomban ünnepeljük a Tavaszi hangverseny keretén 
belül Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját. E 
méltó megemlékezésen neves operaénekesek -- Molnár 
András és Tokody Ilona Kossuth-díjas művészek, 
Berczelly István érdemes művész, Ardó Mária Liszt-díjas 
operaénekesnő, Bándi János, Béres Judit, Clementis 
Tamás -- lépnek fel. 
Zongorán közreműködik Hacheleva Ludmilla, szerepel 
továbbá a Pilisi Zenész Egyesület Solymosi Sebestyén 
vezetésével, valamint a zenei tagozat tanárait, 
növendékeit hallhatjuk. A műsorban felcsendülnek Erkel 
Ferenc legnépszerűbb szerzeményei. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Tavaszi hangverseny az Erkel évforduló jegyében

szerk.
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A költészet és a zene évezredekkel ezelőtt az 
ember érzelmeiből, önkifejezési vágyából 
született meg és egészen a középkor végéig, az 
újkor elejéig elválaszthatatlan volt a verstől a 
dallam és „tiszta” hangszeres zene sem igazán 
létezett, szükségszerűen kapcsolódott a 
dallamhoz szöveg. Gondoljunk csak a magyar 
nyelvű költészet kezdeteire, Balassi Bálintra 
például, aki szinte minden versénél 
feltüntette, hogy melyik, a XVI. században 
közismert dallamra lehet énekelni. A XVII. 
századtól azután egyre inkább a szövegvers 
vált meghatározóvá az irodalomban és bár nem tűntek el a vokális, 
énekes zeneművek, a szöveg nélküli hangszeres zene mindjobban 
terjedt. Persze mindig voltak, vannak költők, akik úgy gondolták, hogy 
nem törvényszerű a zene és a költészet közötti ősi kapcsolat megszűnése. 
Napjainkban Baranyi Ferenc életművét gazdagítja leginkább a két 
testvérmúzsa kölcsönhatása. Nem véletlenül, hiszen kisgyermekként 
maga is muzsikusnak készült és bár költő, irodalmár lett, a zene 
megmaradt örök szerelmének.
Baranyi Ferenc örömmel és végtelen derűvel, ugyanakkor hatalmas 
tárgyi tudással képes megosztani zenei élményeit hallgatóival, 
olvasóival, hosszú évtizedeken keresztül a Magyar Televízió 
munkatársaként népszerűsítette az operát és előadások ezreit tartotta a 
muzsikáról. Most a Kármán József Városi Könyvtár szervezésében 
szülővárosában, a Városházán tartott 2010. március 27-én estet „Az 
irodalom a sorsom, a zene a szerelmem” címmel. Sok műfajban gazdag 
életművének a zenei vonatkozásai álltak a rendezvény középpontjában. 
Baranyi Ferenc számos versben idézte fel zenészek, előadóművészek 
emlékét és számtalan költeménye fejezi ki azokat az élményeket, 
amelyek egy-egy zenemű hallgatása közben érték. Ugyanakkor 
elsőrangú műfordító, elsősorban olasz operák szövegkönyvét 
tolmácsolta magyarul, de nem egy esetben magyar nép- és műdalok 
szövegének olaszra fordításával járult hozzá szellemi kincseink külhoni 
jobb megismeréséhez.
A program első részében a Zeneiskola növendékei szavalták, énekelték 
vagy hangszerrel tolmácsolták a költő zenei vonatkozású verseit, 
zongorán Hacheleva Ludmilla kísérte a műsort. A rendezvény második 
részében Ardó Mária és Csák József operaénekesek előadásában Baranyi 
Ferenc fordította operaáriák, dalok hangzottak fel. De hallhattuk a költőt 
is, aki a rá jellemző közvetlen stílusban, színes szavakkal és roppant 
élvezetes módon avatta be a szép számú közönséget egy-egy műve 
születésének kulisszatitkaiba, a zenéhez fűződő személyes viszonyába.
A bő két órányi időtartamú rendezvény valamennyi résztvevőjének igazi 
művészi élményben volt része és maradandó értékekkel gazdagodva 
térhetett haza.

„Az irodalom a sorsom, a zene a szerelmem”
 Baranyi Ferenc-est a Városházán

Közel 10 év után, idén május 19-én újra 
megrendezésre kerül városunkban a Kihívás Napja.  
A 2010-es szervezői csapatból sokan voltunk egykor 
gyerek fejjel aktív résztvevői ennek az intenzív 
napnak és ezért emlékszünk rá, hogy egy-egy ilyen 
emlékezetes nap nem csak  összekovácsolta az 
osztályközösséget és a baráti társaságokat, hanem 
új ismeretségeket is hozott létre.
A Kihívás Napjával újra hagyományt szeretnénk 
teremteni Pilisen, hogy a szülők és nagyszülők a 
gyerekekkel együtt, valamint az iskolás és felnőtt 
csoportok is szívesen mozogjanak együtt, hogy a 
sport és a tánc, egyszóval a mozgás szeretete az élet 
részévé váljon. Ezt a célt tűztük ki magunk elé és 
igyekszünk minél több újdonsággal is szolgálni 
minden korosztály számára.

Ezúttal szeretnénk felkérni mindenkit, hogy 
kísérjék figyelemmel a plakátokat és az egyes 
programokra vonatkozó jelentkezéseket időben 
adják le a szervezőknek.

Őszintén reméljük és bízunk a színes progra-
mokkal teli állomások látogatottságában, az aktív 
részvételben, mellyel mindenki hozzájárul a 
versenyhez, hogy Pilis újra megmutathassa, együtt, 
csapatként milyen eredményekre képes.

Köszönjük. A szervezők

Kihívás Napja
Kedves pilisi gyerekek

és felnőttek!

Széleskörű konszenzus övezte egy évvel ezelőtt azt a törvénymódosítást, 
amely szerint 2009. januárjától valamennyi gyógyszerész jogosult a doktori 
cím használatára. A hivatalos indoklás szerint a gyógyszerészeket a 
képesítésük alapján már régebben is megillette volna a társadalmi 
megbecsülés doktori címmel való megerősítése, de a prevencióban, illetve a 
gyógyító folyamatban való részvételük is indokolja ezt. 
A Pest megyei doktori díszoklevél-átadó ünnepséget Budapesten a 
Megyeháza Kossuth Lajos dísztermében rendezték meg 2009. december 12-
én. A zsúfolásig megtöltött teremben az ünneplő gyógyszerészek Pest megye 
szinte minden települését képviselték. Egybehangzó véleményük szerint 
csodálatos és felemelő érzés volt Petőfi, Kossuth és Rákóczi képei alatt, a 
hatalmas adventi koszorúval díszített teremben újra hallani a hajdani 
gyógyszerészavatáson is elhangzott Gaudeamus igiturt, közösen elénekelni a 
Himnuszt és az ünnepség végén a Szózatot.
A doktori cím átvétele remélhetően nem csak a gyógyszerészeknek jelent 

örömöt és előrelépést, hanem előtérbe állítja a betegekért 
végzett munkájuk fontosságát és a társadalom előtti 
felelősségüket is. 
Településünkről Spieglné Dr. Berinszki Zsuzsánna és 
Kostyalikné Dr. Berinszki Edit gyógyszerész is ezen az 
ünnepségen vehette át doktori díszoklevelét.
Ezt megelőzően Gimesiné Dr. Spiegl Dóra, Dr. Spiegl 
Gábor és Dr. Kostyalik Diána is átvették gyógyszerész-
ként a doktori címet.

Gyógyszerészdoktorok a megye patikáiban
Pogány György

2010. március 27-én 10 órakor elkezdődött a Falka 
Futó és Természetjáró Klub ez évi hendikep 
futóverseny sorozata. Idén 8 alkalommal rendezzük 
meg a versenyt, amely során minden érdeklődő 
felmérheti futó-teljesítményét és azt is, hogy 
mennyit képes fejlődni hónapról-hónapra.
A sorozatba bárki, bármelyik versenynapon 
bekapcsolódhat felnőtt-, ill. gyermek- kategóriában 
(1000 m)! A felnőtt verseny a tavaly már bevált 6700 
m-es pályán zajlik, minden hónap utolsó szombat 
délelőttjén.
A rajt helyszíne az Iker-fenyő alatti parkoló, 
nevezés minden verseny előtt a szervezőknél. 
Bővebb info: http://falkateam.mlap.hu/  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Elrajtolt a Falka Team Hendikep!

Falka team

Vörösmarty Mihály

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó,
 gondolat  és tett tiszta tükörként fog 

visszamosolyogni rád.
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Az elmúlt időszak eseményei óvodáinkban:  Februárban már alig 
vártuk, hogy végre maskarát ölthessünk farsang napján.  E jeles 
napon minden kisgyerek ötletes jelmezbe öltözött és mókázva, 
táncolva töltötte el a délelőttöt. Pár nap múlva pedig 
hagyományainkhoz híven hatalmas lármázással elűztük a telet, el-
égettük a kiszebabát. Február 26-tól nagycsoportos óvodásaink 
ú s z á s o k t a t á s o n  vehettek részt a monori uszo-

dában. 
Az úszótanfolyam 10 
alkalomból állt, mely 

idő alatt szinte minden 
kisgyerek elsajátította az alapokat. Bízunk abban, hogy az 
elkövetkezendő nevelési évben szintén sok óvodásunk tud részt 
venni a tanfolyamon. Március 15-e alkalmából mindhárom 
óvodánk gyermekei ellátogattak a Petőfi parkba, hogy 
megemlékezzenek a magyar történelem e jeles eseményéről. Nyílt 
hetet hirdettünk meg az iskolai tanítóknak, hogy betekintést 
nyerjenek, megismerkedhessenek az óvónők munkájával és a 
leendő első osztályos gyerekekkel.
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” TÁMOP-3.1.4.-09/1 pályázatban részt vevő 
Csillagszem csoport óvónőinek: Szegedi Brigittának és Erdős 
Melindának a szervezésével megrendezésre került a Rákóczi úti 
óvodában a „A hulladék nem szemét” című kiállítás. A kiállításra a 
háztartásokban keletkezett hulladékokból (üres műanyag flakon, 
tejes doboz, konzerves doboz, maradék fonal és textil…stb) 
készítettek a gyerekek, szülők és óvodapedagógusok különféle 
eszközöket, használati tárgyakat. Sokféle ötletet láthattunk, 
mindenki kreatívan használta fantáziáját. A pályázatban résztvevő 
másik csoport, a Kávai úti óvoda Gézengúz csoportja, az óvónők 
Nagy Judit és Kálmán Mihályné irányításával a többi csoportot is 
bevonva, a hulladékokból olyan játékeszközöket készítettek, 
melyeket a gyerekek a mindennapi játékuk során felhasználhatnak. 
Az elkészült játékokból mini tárlat készült, melyet mind az öt 
csoport egyszerre tekintett meg. Ezután minden csoport 
kiválaszthatott egy másik csoport által készített játéktípust, amivel 
tovább folytatták a játékot. Így a gyermekkor legfontosabb 
tevékenységén, a játékon keresztül ismerhették meg a hulladékok 
sokrétű felhasználásának lehetőségeit.  Mivel a környezettudatos 
életmód kialakítása hangsúlyos helyet kapott a helyi óvodai 
nevelésünkben, ezért ezzel a kiállítással és az elkészített játékokkal 
ötleteket szeretnénk adni gyermekeinknek és rajtuk keresztül a 
szülőknek is, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a szemétbe.   
Elkövetkezendő időszakban várható programjaink:
Megkezdődtek a lovaglások a Csilló lovardában és a kirándulások a 
közeli Gerje partra, melyen minden csoport részt vesz. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerülnek az Anyák napi 
nyílt napok és a fogadóórák, melyekről a szülők a csoportokban 
dolgozó óvónőktől kaphatnak bővebb felvilágosítást. A jó idő 
beköszöntével elkezdődtek a csoportos kirándulások szervezései is 
a szülők kéréseinek megfelelően. Idén Óvodai Intézményünk is 
csatlakozik a városi szinten megrendezésre kerülő május 19-i 
Kihívás Napjához. Reméljük, hogy a szülőket is sikeresen be tudjuk 
vonni a közös mozgásba. A leendő óvodások beíratására május 
hónapban van lehetőség az alábbi napokon: hétfő 8-18-ig, szerda 8-
16-ig, csütörtök 8-16-ig a Rákóczi úti óvoda irodájában. Nagyon 
sok szeretettel várjuk óvodásainkat és családjukat a június 6-án 
megrendezésre kerülő évzáró családi napra, melyen érdekes 
programokkal, kézműves foglalkozásokkal, zenés műsorral 
szeretnénk vendégeinknek kedveskedni. 
Borbíróné Szatmári Erzsébet és Fazekasné Pálinkás Éva óvónők

Kávai úti óvoda - Gézengúz csoport:

 http://gezenguzok-pilis.blogspot.com/

Rákóczi úti óvoda - Csillagszem csoport:

 http://csillagszemcsoport.blogspot.com/

Ovis hírek

Iskolánk Széchenyi utcai telephelyén megalakult a MANCS 
KLUB.
A Monori Polgári Védelmi Kirendeltség nagy gondot fordított a 
diákok veszélyhelyzeti magatartáskultúra kialakítására.
A MANCS KLUB-ok célja: A tanulók ismerjék meg közvetlen 
környezetüket és azok veszélyeit. Becsüljék és védjék 
környezetüket. Ismerjék a biztonságot szolgáló szervezetek 
tevékenységét és elérésének módját. Képességeikhez mérten 
segítsenek önmagukon és társaikon. Legyenek tisztában azzal, hogy 
a polgári védelmi kötelezettség rájuk is vonatkozik.
A foglalkozások anyaga az életkori sajátosságokat figyelembe 
véve, felmenő rendszerben történik. Ezért az 1. f osztály lépett be a 
MANCS KLUB-ba az idén. 
A MANCS Pályázatra is készülünk - újrahasznosítható anyagokból 
veszélyjelző táblákat alkotunk. A felső tagozaton folyamatosan 
készítjük fel tanulóinkat az Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyre. 
Az eddigi évek során sok szép eredményt értünk el, legutóbb II. 
helyezést.
Az idei tanévben április 15-én mértük össze tudásunkat 
Csévharaszton, két csapattal indulunk, 5-6. osztályos és 7-8. 
osztályos korcsoportban.
A verseny célja: a gyermekek megismerkedjenek a körülöttünk lévő 
veszélyekkel, tanulják meg, hogy a különböző katasztrófa-
helyzetben mi a teendő, tudatosuljon bennük a csapatmunka, a 
gyors és határozott cselekvés fontossága, alapozódjon meg bennük 
a veszélytudatos magatartás, fejlődjön a biztonság kultúrájuk
A verseny állomásai:
1.Vöröskereszt – betegszállítás hordágyon
2.Mentő-állomás – sérült személy kimentése, törött végtag 
ellátása
3.Vízvédelem – szabályos gátrakás homokzsákok megtöltésével
4.Környezetvédelem – hulladékok összeszedése, szétválogatása
5.Menekülés állomás – értékmentés akadályokkal, szennyezett 
terepről tégla segítségével
6.Rendőrség-állomás – kerékpáros ügyességi pálya
7.Tűzoltó-állomás – puttonyfecskendő használata, mentőkötél 
fűzés, tömlőgurítás
8.ÁNTSZ-állomás – egészséges táplálkozás, élelmiszer piramis
9.Polgári Védelmi-állomás – „túlélő-csomag” összeállítása 
kitelepítés esetére, szirénajelzések ismertetése
10.Veszélyes anyagok – jelzések értelmezése, azonosítása
11.Tesztfeladatok megoldása témakörönként:
-Mentőszolgálat
-Tűzoltóság
-Polgári Védelem
-Katasztrófák – veszélyes anyagok

Tanulóink ezekre a feladatokra nemcsak iskolán belül, hanem pl. a 
Monori Tűzoltóságon készültek fel, iskolánk védőnője is segített.

MANCS KLUB

Dr. Fehér Polgár Pálné
  ifjúsági polgári védelmi felelős

Képekben az ovisok mindennapjai! 

Az épülő új orvosi rendelőintézet
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Kompetencia alapú oktatás és egyenlő szövegalkotás, matematika, szociális és tésre. A pályázat lehetővé 
hozzáférés megvalósítása Pilis város életvitel. teszi az óvodai nevelők 
innovatív intézményeiben - TÁMOP- A pályázat forrást biztosít a program- számára a továbbkép-
3.1.4/09/1-2009-0043. csomagok, taneszközök vásárlásához, zéseken történő felkészí-
Pilis Város Önkormányzata sikeresen illetve a problémamegoldó gondolkodás tést, az új módszerek 
szerepelt a TÁMOP 3.1.4./09/1. program fejlesztéséhez. megismerésére, alkalma-
keretében meghirdetett „Kompetencia alapú A kompetencia alapú oktatás új módszerek zására, valamint bizto-
oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív elsajátítását igényli, a nevelőket tovább- sítja az óvodai program-
intézményekben” elnevezésű pályázaton. képzéseken készítik fel ezek elsajátítására. csomag alkalmazásához szükséges eszkö-
Ennek eredményeképpen a Gubányi Károly Ezen kívül újszerű tanulásszervezési zöket. A kompetencia területek alapját az 
Általános Iskola három, az Óvodai eljárások (például: tantárgytömbösítés, óvoda programcsomag adja a pedagógiai 
Intézmény kettő feladat-ellátási helye moduláris oktatás) is bevezetésre kerülnek. fejlesztés ebben a szellemben folytatódik 
összesen 81.655.980 forintos támogatást A pályázat másik fontos célja a hátrányos tovább az általános iskolában.
kapott új tanítási módszerek megho- helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók 

Bízunk benne, hogy a modern oktatási 
nosítására, a kompetencia alapú oktatás esélyegyenlőségének javítása.

módszerek segítenek abban, hogy gyerme-
alapjainak lerakásához. A projekt az Európai A hagyományos iskolai keretet úgynevezett 

keink az óvodából, majd az iskolából 
Unió támogatásával, az Európai Szociális témahét és projekthetek fogják színesíteni. 

kikerülve megtalálják helyüket az életben. 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az óvodában is lehetőség nyílik a szakmai 
A kompetencia alapú oktatás a következő munka korszerűsítésére, új, kompetencia 
területeken kerül bevezetésre: szövegértés- alapú programcsomagok kerülnek beve-

Koblencz Andrea 
igazgató-projektmenedzser

Az idei tavasz győzelmeket hozott a pilisi evangélikus gyerekek számára. 
Már március elején sok hittanos izgalommal készült az evangélikus 

hittanverseny gyülekezeti fordulójára. 2010-ben az országos 
evangélikus hittanversenyre olyan bibliai történeteket kell a 
diákoknak elsajátítaniuk, amelyekben egy-egy fontos növény 
jelenik meg.
Először a gyülekezeti fordulóra került sor. Itt két külön 
korcsoportban összesen 14 csapat, 50 versenyző mérte össze 

tudását. Az itt első és második helyezést elért csapatok mehettek tovább a 
egyházmegyei fordulóra. A gyerekek a gyülekezeti verseny után még jobban 
belevetették magukat a növényekkel kapcsolatos bibliai történetekbe, így 
nem véletlen, hogy az Albertirsán, március 27-én, a Virágvasárnap előtti 
szombaton megrendezett versenyen mindkét korcsoportban első helyezést 
értek el. A megyei fordulón minden pilisi csapat nagyon jól szerepelt. Az 
alsós korcsoportban Tóth Lilla, Illanicz Hanna, Nagy Dorina és Hermann 
Máté negyedik helyezést, Malik Virág, Kotyinszki Bernadett, Pakocs 
Dominika, Demeter Zsófi csapata pedig első helyezést ért el. A felsős 
korcsoportban negyedik helyezést Villand Fruzsina, Paszlávszki Klaudia, 
Gondos Alexandra csapata, első helyezést pedig Pálinkás Petra, Csiló Petra, 
Kőhidi Laura, Kovács Anikó és Csetneki Nikolett csapata érte el. 
Az egyházmegyei fordulót is megnyert hittanosaink április 24-én képviselték 
városunkat, gyülekezetünket a 19. Országos Evangélikus Hittanversenyen. 
Büszkék vagyunk rájuk, hogy a hittanos tanulmányi versenyen ilyen szép 
eredményeket érnek el. Köszönjük a hitoktatóknak, hogy sok energiával és 
lelkesedéssel készítik fel őket a versenyekre. Felkészítő tanárok Keveházi 
Márta, Kalit Eszter, Domonyi Erika, Félixné Berinszki Edit, Puskásné 
Illanicz Dóra és Jansik Ildikó voltak. További sok sikert kívánunk 
győzteseinknek!

Az evangélikus hittanosok tanulmányi versenye

Kalit Eszter hatodéves teológus hallgató

Szomorúan tapasztaltuk, hogy az Alkotmánybíróság elfogadta az 
egyneműek élettársi kapcsolatának bejegyzését. Sőt ezzel még 
nincsenek megelégedve a nem heteroszexuális beállítottságú 
honfitársaink, nekik házasság kell. Ragaszkodnak ahhoz a 
lavinaszerű gyakorlathoz, ami Európát kezdi megfertőzni: 2000-
ben Hollandiában, 2003-ban Belgiumban és 2004-ben 
Spanyolországban hagyta jóvá a parlament az egyneműek 
házasságkötését. Mi mikor következünk? Sajnos, ha így haladunk, 
nem sok éven belül. Nem elég, hogy Magyarországon demográfiai 
csökkenés tapasztalható, de még a másságként emlegetett leszbi és 

homo- beállítottságúak azonos jogokat követelnek maguknak a társadalomban élő egy 
féri és egy nő házassági modelljére alapozva. 
A szülői hivatás felcserélhetetlen feladat és küldetés. Egy életre szóló meghívást jelent, 
hogy egy elinduló élet – egy új emberi élet – kibontakoztatása és felnövekedése van 
rábízva. Isten kiválasztotta e nagyszerű feladatra. S ez más keretek között nem 
működhet, mint egy férfi és egy nő életre szóló és kizárólagos életközösségre való 
elkötelezettségében, amelyet házasságnak nevezünk. A keresztény házasságkötéskor a 
kimondott házassági ígéret a szeretetnek három lényeges elemét tartalmazza: egymás 

Gondolatok Anyák napjára

feltétlen elfogadását, a teljes életközösséget és a készséget a 
gyermekek vállalására és felnevelésére. 
Az anyai lét a Teremtő Isten akaratából a legszentebb és 
legfelelősségteljesebb feladat. Egy olyan állapot, amely – mint a 
Szentírásban olvashatjuk: "Ha a földbe hullott gabonaszem meg 
nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz" 
(Jn12,23). 
Báró Eötvös József írta: A boldogsághoz semmi sem 
szükségesebb, minthogy életünknek egy meghatározott 
boldogsága legyen s a nő azt csak gyermekében találhatja. Ha 
kisdedének arcán élete legszebb emlékei mosolyognak elébe, ha 
karjai között tartja jövőjének kedves terhét, vagy a kis bölcső 
mellett édes álmokban ringatja önmagát: nem követel más 
boldogságot magának; ha ezt nem teheti, a világ minden kincsei 
elvesztik becsöket szemei előtt (vö.:Báró Eötvös József: A 
karthausi. Budapest, 1862. ) Hány tekintet már nem így keresi a 
boldogságot? Hány gyermek már nem édesanyját látja, mert a 
gyermekek nem kellett nekik? Szomorú statisztika, hogy a 
gyermekotthonok mindenfelé tele vannak, egyre több szülő 
dobja el magától gyermekét. S egy életre tartó fájdalmat 
hordoznak majd e gyermekek. 
A gyermeket nem vesződségnek, nem tömegnek, hanem a 
halhatatlanság részesének, Isten ajándékának és küldöttének 
tekinti az anyai szív. S ahogy Mindszenty bíboros írja Az 
édesanya c. művében: "Kell a gyermeknek az imádság. A szerető 
anya az ég felé emeli az ártatlan tekintetet, hogy tanuljon kérni 
már most; onnan felülről várjon vigasztalást, ha majd ő nem lesz 
és a gondtalan gyermek az élet küzdelmeibe jut. Kísértései, 
küzdelmei és megpróbáltatásai lesznek. Mily jó felkészülni, 
hogy le ne törjön." (Mindszenty József: Az édesanya. Budapest, 
1940.; majd reprint: Hunikum Kiadó, Bp., 1990.) Ez a 
természetfeletti utáni vágy minden gyermekben ott van 
kitörölhetetlenül, csak éppen kevesen teszik össze ma a kezüket, 
bár van miért hálát adni, még akkor is, ha reggeltől estig azt 
halljuk, hogy válság van. 
Mindszenty írja: "A jó házi nevelés a legszebb szociális munka. A 
legszebb és legfönségesebb szociális misszió az édesanya 
otthonképző, gyermeknevelő küldetése.... A kisfiúkban mennyi 
rendetlenséget, engedetlenséget, önfejűséget és dacot, a 
kislányokban mennyi torkosságot, kényeskedést, hiú 
piperkőcséget, érzékenységet, talán mindkettőnél mennyi 
hazudozást, uralkodni vágyást, telhetetlenséget, vádaskodást, 
cívódást, vakmerőséget, gyávaságot, kegyetlenséget, 
csúfolódást kell megnevelni, mire a társadalom értéke lesz 
belőlük" (i.m: 213.o.). 
S mondhatjuk, minden a családi nevelésen múlik. Milyen 
értékrendet kap a felnövekvő gyermek a szülői házban. Számon 
kérik-e, s ha igen, belátja-e (ha nem is most, de később), hogy ez 
őérte van minden aggódás, fenyítés, megvonás. 

A Boldogságos Szűz Mária, minden földi édesanya mennyei 
Pártfogója adjon az édesanyáknak olyan szívet, mellyel ő 

szeretette Fiát és az embereket. 

Lédeczi Dénes,
 plébános
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A sötét téli hónapok után ki vagyunk éhezve a virágok ragyogó 
élénk színeire, végre itt a tavasz és ezzel elindul a kerti szezon, 
minden a tavaszi munkák körül forog. Feldíszítjük a házainkat, 
ablakainkat, erkélyünket, fiatalító kúrát kap a gyep, elkezdjük a 
tápanyag-utánpótlást, előkészítjük a talajt, ágyásokat alakítunk ki 
vagy átalakítunk, növényeket vásárolunk, lemetsszük a fákat, 
bokrokat, rózsákat. Elővesszük a kerti bútorokat, letakarítjuk a 
balkonokat, erkélyeket, teraszokat. Az igazi kertbarátok ezt nem 
munkának, hanem szórakozásnak fogják fel.

Április elején már megkezdhetjük a primula, árvácska, boglárka 
kiültetését. A muskátli kiültetésével érdemes várni április közepéig, 
ilyenkor ugyanis már elmúlnak az éjszakai fagyok is. Amikor az 
éjszakai hőmérséklet nem csökken +10 C alá, el lehet kezdeni ezt a 
növény is kiültetni a balkonládákba. Lehetőség szerint jó minőségű 
földet és szaporítóanyagot vásároljunk, az olcsó áruházlánci 
növényeket kerüljük - olcsó húsnak híg a leve.. Érdemes ellátogatni 
az erre szakosodott kertészetekbe vagy kertészeti árudákba, ahol 
szaktanácsot is kaphatunk a hozzáértő eladóktól. A beültetett 
növényeket 7-10 naponként tápoldatozzuk /Wuxal, Wolldünger 
stb./.

Kiültethetjük a fagytűrő fűszernövényeket is: levendula izsóp, 
rozmaring, zsálya, menta, babér. A nárciszok, jácintok elnyílt 
virágait szedjük le, így nem terheli meg a hagymát a magérlelés. 

Ha elmúlnak a májusi fagyok, kiültethetjük a kényes egynyáriakat, 
évelőket (agávé, kaktusz, rozmaring), a fűszernövényeket is 
elültethetjük. Kiszedhetjük a hibrid tavaszi hagymásokat, a vadakat 
hagyjuk a helyükön. Megmetszhetjük a gyorsan növő cserjéket, 
sövényeket, megkezdhetjük a szőlő zöldmetszését. Permetezzünk a 
hernyók és a levéltetvek ellen! Támasszuk meg, karózzuk ki a 
magas növényeket (dália, bazsarózsa, szarkaláb).

Az egyéves vesszőkön virágot hozó cserjéket elvirágzás után 
metsszük meg, a nyári orgonát és a bugás hortenziát erőteljesen 
metsszük, hogy nyáron több és szebb virága legyen. A rózsát 
gombásodása ellen permetezzünk gombaölő szerrel, a futórózsák új 
hajtásait kötözzük fel, minél inkább vízszintes helyzetben nőnek, 
annál bővebben fognak virágozni. A nemes hibrid hagymásokat 
csak akkor ültethetjük át, ha leveleik behúzódtak, ezek gumóit fel 
kell szedni, és őszig száraz homokban vagy fűrészporban tárolni. A 
rododendronokat csak akkor ültessük át, ha kinőtték helyüket, mert 
gyökereik rosszul tűrik a bolygatást.
Levegőztessük, tisztítsuk, műtrágyázzuk a gyepet! Az évelő 
gyomokat gyökerestől szedjük ki! A téli csapadék kioldja a 
tápanyagot a gyepből, ezért néhol az sárgulni kezd, nitrogéndús 
gyepműtrágyával pótolhatjuk a hiányzó anyagokat. A vékony szálú 
füvet hetente, a durvább szálút kéthetente nyírjuk.
A kerti tóból emeljük ki a nagyra nőtt tavirózsatöveket, a rizómákat 
vágjuk darabokra. Az egészséges darabokat telepítsük vissza, a 
beteg, öreg részeket dobjuk ki!

Erdős Attila

Jézus útközben megkérdezte tanítványaitól: 
"Kinek mondanak engem az emberek?" Ők így 
feleltek: "Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, 
ismét mások pedig egynek a próféták közül." 
Jézus tovább kérdezte őket: "Hát ti kinek 
mondotok engem?" Péter így válaszolt neki: 
"Te vagy a Krisztus."  Márk 8,27-29
Mi is mindannyian útközben vagyunk, születés 
és halál között. Haladunk valamerre, keressük 
a boldogságunkat, néha másokét is, de tudjuk, 
hogy földi utunk előbb vagy utóbb befejeződik. 

A kérdés, hogy céljához ér-e? Életünk útja a kiteljesedéshez vagy az 
összeomláshoz vezet? Jó ezt tudatosítani, mert óriási lehetőség, de 
óriási felelősség is, hogy útközben még lehet változtatni, jó irányt 
keresni. Most még lehet. 
Jézus útközben megkérdezte tanítványait: Kinek mondanak engem 
az emberek? Bibliai válasz: Keresztelő Jánosnak, Illésnek, egy 
prófétának.
Az általános (magyar) válasz 2010. tavaszán: pártus hercegnek, 
magyar származású gazdag ifjúnak, csendes forradalmár, 
csodabogárnak, naiv fiatalembernek… Összegezve: Különleges 
tanítónak, mesternek, aki, bár csodálatos tanítást adott, de sajnos 
meghalt és tanításait nem lehet megvalósítani. A mai ember céljait, 
vágyait ezzel nem lehet elérni. 

Azután Jézus a tanítványokhoz fordul: "Ti kinek mondotok 
engem?" 
Gondold végig ezt a kérdést most a te neveddel: Ha most hangosan 
kellene válaszolnod, mi volna az, amit Jézusról mondanál? 
Péter Jézust Krisztusnak mondja. Azt jelenti: Úr, felkent Király. 
Ráadásul nem is az a legfőbb kérdés, hogy a nyelveddel mit 
mondasz, hanem az életed mit mond. Nálad úr-e a Krisztus? 
Elsősorban az életedben, azután hogy ki az úr nálatok otthon?
Mered-e Őt nemcsak a száddal, hanem a cselekedeteiddel, az 
életeddel is Úrnak vallani? Mert hit és cselekedet együtt járnak. Pál 
apostol megtérésekor olyan egyszerű, egy mondatot mond: "Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?" (Ap Csel 9, 6a). 

Nem kerülheted ki ezt a kérdést. Előbb vagy utóbb szembesülünk 
vele, mert ettől a kérdéstől függ az örök életed, és családod 
üdvössége. Van ugyanis egy ígéret a Szentírásban: "Higgy az Úr 
Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" 
(Apostolok cselekedetei 16, 31). 

Úr vagy tanító? Mester vagy Megváltó? Ha pedig Megváltó, akkor 
már neked kell Tőle kérdezni: "Mit akarsz Uram, hogy 
cselekedjem?" Engedd, hogy imádságban, gondolataidban, 
életedben segítsen, vezessen!

Áldott gondolkodást, csendességet, jó döntést kívánok! 

Morva Ákos

„Kinek mondanak engem az emberek?"
Kertészkedjünk!

A piacon már árulják a sok szép kerti virágot.

Vak ember ült egy épület előtt a lépcsőn, lábánál kalap 
táblával, a következő szöveggel:

Vak vagyok, kérem segítsenek!

Arra ment egy újságíró és látta a kalapban alig van 
pénz, csak pár fillér. Lehajolt, dobott a kalapba pár 
forintot, s anélkül, hogy megkérdezte volna, elvette a 
táblát és a másik oldalára írt egy mondatot.
Délután visszatért a vak emberhez és látta a kalapban 
sok pénz van. A vak felismerte lépteit, s megkérdezte 
tőle, hogy ő írt-e a táblára, s ha ő volt, akkor mit.
Az újságíró így válaszolt:
- Semmi olyat, ami nem lenne igaz. Csak soraidnak 
kicsit más formát adtam és mosollyal az arcán távozott. 
A vak soha nam tudta meg, hogy a táblán ez állt:

Tavasz van és én nem láthatom!

Lássátok a tavaszt!
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MŰANYAG csomagolási hulladék
műanyag (PET) palackok (üdítős, ásványvizes) és 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az kupakjaik
„ÖKOVÍZ” Kft. Pilis Város Önkormányzatának  kozmetikai- és tisztítószerek flakonjai (samponos, 
közreműködésével, 2010. április 1-jétől - az eddig öblítős, mosogatószeres, stb.)
sikeresen működő házhoz menő szelektív gyűjtésben -  fóliák, szatyrok, zacskók, zsugorfóliák
kiterjeszti a gyűjthető csomagolási hulladékok körét. Az  fém fedőfólia nélküli joghurtos, tejfölös és margarinos 
„új” gyűjtési mód keretén belül a műanyag dobozok
csomagolási hulladékok mellett lehetőség nyílik a Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva.
csomagolási papír és karton, csomagolási fém illetve 

FÉM csomagolási hulladék
italos karton hulladékok szelektív gyűjtésére, ezáltal 

 fém italos dobozok (üdítős, sörös, energiaitalos stb.)
csökkenthető a háztartási vegyes hulladék mennyisége.

 konzervdobozok
Teendő: Önöknek továbbra is csak annyit kell tenniük, Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra 
hogy a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokat az taposva
ÖKOVÍZ Kft. által térítésmentesen rendelkezésre 

ITALOS KARTON DOBOZ csomagolási hulladék
bocsátott sárga színű–felirattal, ábrákkal illetve 

 tartós tej és üdítők dobozai
cégjelzéssel ellátott–zsákokban gyűjtik és a 

Hogyan gyűjtsük a zsákban: kiöblítve, laposra 
meghirdetett napokon kirakják az ingatlanuk elé.

taposva.
Változás: A fenti időponttól kezdődően a korábban 

Nem helyezhető el a zsákban:
használatos – csak „ÖKOVÍZ” cégjelzéssel ellátott – 

háztartási vegyes hulladék, lom hulladék, zöld 
gyűjtő zsákokat felváltja a szelektíven gyűjthető 

hulladék, veszélyes hulladék, üveg hulladék 
hulladékok ábráival is rendelkező sárga zsák. 

(balesetveszély miatt)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a még rendelkezésre 
álló, korábban használatos sárga zsákok is Kérjük, hogy a zsákban csak tiszta és 
felhasználhatóak az „új” gyűjtési módhoz! szennyeződéstől mentes hulladékokat gyűjtsön, 
FONTOS: A felsorolt hulladékok azért gyűjthetőek egy mert ez az újrahasznosításuk egyik alapfeltétele!
zsákban, mert a begyűjtést követően a Válogatóműben Ne feledje! A dobozokat és palackokat tapossa laposra!
fajtánként utóválogatásra kerülnek. Az így utóválogatott 

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a 
csomagolási hulladékok kerülnek újrahasznosításra. 

Gerje Forrás Kft.-nél (2721 Pilis, Temesvári u.) és a 
Az „új” gyűjtési mód szerint történő házhoz menő Polgármesteri Hivatalban (Pilis, Kossuth L. u. 47.) 
szelektív gyűjtés rendje 2010. második negyedévében a korlátozott mennyiségben többlet zsák igényelhető 
következő: illetve saját, kizárólag átlátszó zsákban is kihelyezheti a 

fent részletezett csomagolási hulladékokat. 
I. körzet (4-es úttól délre, Nyáregyháza felé)

Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos 
2010. május 13. (csütörtök)

kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
2010. június 10. (csütörtök)

II. körzet (4-es úttól északra, Káva felé) Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk 
2010. május 14. (péntek) tisztasága, jövője érdekében! 
2010. június 11. (péntek)

Segítő közreműködésüket köszönjük!
FONTOS: A zsákokat a fenti gyűjtési napokon 7:30-ig  „ÖKOVÍZ” Kft. 
szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő 
gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett 
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a 
zsákban háztartási vegyes hulladék, lom hulladék, zöld 
hulladék, veszélyes hulladék, üveg hulladék kerül 
elhelyezésre, ebben az esetben a gyűjtőjárat munkatársai 
nem szállítják el azokat! 

Zsákban elhelyezhető hulladékok:

PAPÍR és KARTON csomagolási hulladék
 élelmiszerek, kozmetikai szerek papír dobozai stb. 
A nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, 
összehajtogatva és kötegelve kérjük elhelyezni!
Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, szennyeződéstől 
mentesen, laposra hajtogatva.

FELHÍVÁS
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EBÉD 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Előfizetéses akár 
napi 600,- ft/adag

-menü 750,- ft-tól/adag
-heti előfizetés

-melegétel utalvány elfogadás
Heti menülap és befizetés a

Félix falatozóban
Pilis, Rákóczi út 85.

Tel.: 498-136

Tisztelt Olvasók!
A Pilisi Motoros Egyesület tájékoztatásul közli, hogy 
a Pilisi Hírnök előző számában megjelent 2010. évi 
programjai kapcsán változás történt!
2010. augusztus 13-14.-én immáron a hatodik 
alkalommal került volna megrendezésre Pilisi 
Motoros Gerjedelem nevű rendezvényünk, amelyre 
nagy volt az érdeklődés az elmúlt öt évben. 
Látogatták évről évre a pilisiek, és eljöttek a környező 
településekről az emberek, hogy jól érezzék magukat 
nálunk. Létéről tudott szinte az ország nagy része, sőt 
jöttek hozzánk visszatérő vendégként Szerbiából, 
Lengyelországból, Olaszországból, Németor-
szágból, Oroszországból.  Az idei évben erre nem 
lesz lehetőség.
A Pilisi Önkormányzat pályázat útján 35 millió 
forintot nyert a Gerje Forrásvidéke termé-
szetvédelmi terület helyreállítására, amely helyreál-
lítás meg is történt a tavalyi évben. Valóban nagyon 
szépen helyreállították a terepet.  A pihenni vágyók 
egy séta keretében gyönyörködhetnek benne. 
Ám az Önkormányzat az Egyesületnek a tavalyi 
évben ígéretet tett, hogy a felújítások után is a 
rendelkezésükre áll majd a terület, ezen rendezvény 
céljából. Az idei évben Pilis Város lakosainak 
Képviselő-testülete, Polgármestere úgy döntött, hogy 
a pályázat kitételeire hivatkozva nem engedélyezi a 
VI. Pilisi Gerjedelem megrendezését. Egy másik 
helyszín kapcsán javaslatot kaptunk, miszerint 
rendezzük meg a Gerjedelmet a Homokbányában - 
ezzel a lehetőséggel nem kívánunk élni! A hely nem 
alkalmas egy ilyen fajta „motoros buli” megtartására.  
A VI. Pilisi Gerjedelem 2010. évben ELMARAD! 
A fentieket olvasva bárki felháborodhat, örömét 
lelheti, vagy akár bánkódhat – ahogy érzi!
Azért nem adjuk fel, de egyelőre köszönet azoknak, 
akik az évek során velünk voltak rendezvényeinken, 
és azoknak, akik programjaink kapcsán mellettünk 
álltak és hittek abban velünk együtt, hogy városunk 
élete megmozdulhat - csak tenni kell érte!

Pilisi Motoros Egyesület Hírei

Pilisi Motoros Egyesület

Pilis Város Polgármestere az FPÜ ÁROP-
EKOP Igazgatóságtól 2009. március 30-án 
érkezett levelében értesült arról, hogy Pilis 
Város Önkormányzatát „a polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-
magyarországi Régióban” tárgyában kiírt 
ÁROP-3.A.1/A. kódszámú és komponensű 
pályázaton nyertesnek hirdették ki. 
Az elnyert pályázaton a kedvezményezett neve és elérhetősége: Pilis Város Önkormányzata (cím: 
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47., képviseli: Szabó Márton polgármester). Projekt neve: Pilis Város 
Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése. Pályázat azonosítója: ÁROP-3.A.1./A-2008-
0057. A projekt összköltsége: 21.608.000.- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható 
költségének 92%-a, legfeljebb 19.879.360.- Ft. A támogatás összegének 92,39%-a, vagyis 
18.366.800.- Ft. az  Európai Unió Európai Szociális Alapjából, 7,61%-a, vagyis 1.512.560.- Ft a 
Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.
A projekt megvalósításával elérni kívánt célok: a./ Pilis Város Polgármesteri Hivatala működésének 
fejlesztése, a jelenlegi problémák feltérképezésével és megoldásával új szervezési- működési kultúra 
kialakítása és elterjesztése, költséghatékonyság megerősítése. b./ Egyszerűsödő és átlátható 
munkafolyamatok, a felesleges tevékenységek kiszűrése eredményesebb polgármesteri hivatali 
feladatellátás. c./ Bővüljön a munkatársak digitális írástudása. d./ Az egyre fokozódó adminisztratív 
munka, valamint a pénzügyi folyamatok egyszerűsödése és hatékonyságának növelése. e./ A lakosság 
elégedettségének növelése, a munkatársak ügyfélközpontúságának és konfliktuskezelésének 
erősödése. f./ A fenntartott intézményekkel, a civil és vállalkozói partnerekkel rendszeres 
együttműködés, kapcsolattartás javítása, bevonásuk az önkormányzati döntéshozatal folyamatába. A 
projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009. május 13., fizikai megvalósulásának 
tervezett napja: 2010. augusztus 31.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásával valósul meg. 
Közreműködő szervezet: Váti Magyart Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
(Postacím: 1016 Bp., Gellérthegy u. 30-32., Székhely: 1016 Bp., Gellérthegy u. 30-32.). Támogató 
szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., 
honlap: www.nfu.hu). 

Projekt leírás: 1./ A projekt teljes költségvetésének 30 %-a az ún. informatikai területhez kapcsolódó 
program beszerzés, bevezetés, továbbá a hozzá kapcsolódó kiszállás, oktatás, upgrade (szoftver 
követés). Pilis Város Polgármesteri Hivatala versenyeztetés útján, a Korend Rendszerház Kft. által 
kidolgozott és működtetett Gordius Integrált Önkormányzati Gazdálkodási Rendszer- Pénzügyi 
Modul és Befektetett Eszközök Modul beszerzése mellett döntött. Pilis Város Önkormányzata a 
beszerzési eljárás lezárást követően, a Korend Rendszerház Kft- vel (székhely: 2800 Tatabánya, 
Mártírok útja 12. adószám:13666387-2-11, képviseli: Varga Pál ügyvezető igazgató) 2009. június 4. 
napján megvalósítási szerződést kötött. A szerződés tárgyában szereplő termékek és szolgáltatások 
ellenértéke:
Pénzügyi alapprogram licenc díja: nettó 2.430.000.-Ft+ÁFA
Oktatás díja: nettó   850.000.-Ft+ÁFA.
Befektetett eszköz alapprogram licenc díja: nettó   270.000.-Ft+ÁFA
Oktatás díja: nettó   200.000.-Ft+ÁFA 
A Korend Rendszerház Kft. 2009. június 08. napjától 2009. június 15. napjáig teljeskörűen elvégezte 
a GORDIUS Integrált Önkormányzati Gazdálkodási Rendszer - Pénzügyi Alrendszer telepítéséhez, 
éles tesztkörnyezete futtatásához kapcsolódó eljárási cselekményeket. A Polgármesteri Hivatal 2010. 
január 1. napjától kezdődően használja a két programot. 
2./ A projekt teljes költségvetésének 70 %-át teszik ki az ún. humán képzések, továbbképzések. „A 
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan, Pilis Város Önkormányzata a „szakértői tanácsadói és képzési 
szolgáltatások ellátása” elnevezés alatt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás 
nyertese a CORPORATE VALUES Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (székhely: 1012 
Budapest, Logodi u. 62.) lett 12.000.000.- Ft összegű vállalási árral, mint a legalacsonyabb összegű, 
érvényes ajánlatot adó ajánlattevő. Pilis Város Önkormányzata és a CORPORATE VALUES 
Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. a szolgáltatási szerződést a szervezetfejlesztési, 
képzési feladatok ellátására, 2009. május 13-án kötötte meg. 

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése keretén belül az alábbi szakértői tevékenységek 
valósultak meg: Diagnosztika: a mérgező kulturális elemeket tárta fel, a Polgármesteri Hivatal 
erősségeit és gyengeségeit térképezte fel, megmutatván a szervezeti elakadásokat, megjelölve a 
fejlesztési irányokat. Főfolyamat átvilágítás: pontos folyamatleírás a Polgármesteri Hivatal fő 
folyamatairól (átfedések, folyamatveszteségek felderítése, fejlesztendő területek elemzése). 
Ügyfélszolgálati folyamatelemzés: ügyfélszolgálati tevékenység vizsgálata, az ügyintézés 
körülményeinek javítása érdekében a folyamatok feltérképezése és újrastrukturálása. 
Munkakörelemzés: munkakörök áttekintése és javaslatok a hatékonyabb munkavégzési struktúra 
kialakítására. Startégiai workshop: Pilis Város Polgármesteri Hivatala szervezeti jövőképének és 
stratégiai térképének kialakítása. Balanced Scorcard: a stratégiai cél lebontás. 
Eredményességi mutatószámok: Önkormányzati mutatószám rendszer felépítése. 

A képzésekből, az eltelt időszakban a következők valósultak meg: Projektmenedzsment képzés: 2009. 
október 13-14. napjai (10 fő),  Folyamatmenedzsment képzés: 2009. október 20-21. napjai (7 fő), 
Költségvetés- gazdálkodás képzés: 2009. november 03-04. napjai (14 fő),
Költségvetés- gazdálkodási képzés (Gordiusz): 2009. november 24-27. és december 08-11. napjai 
között (14 fő), Vezetői kompetenciák a munkatársak körében: 2010. február 02-03. napjai (6 fő), 
Ügyfélszolgálati képzés: 2010. március 02.-03. napjai (14 fő), Digitális írástudás: 2010. március 30-
31. napjai ( 10 fő).    
Az ismertető anyagot készítette: projektmenedzsment és pénzügyi vezető.  

Tisztelt Lakosság!



ULTRAHANG
szűrővizsgálat

2010. MÁJUS 8.
Cegléd, Nádasdi út 10.

-Hasi szervek

-Emlő
 -Pajzsmirigy

-Prostata
Bejelentkezés: 
70/544-7497

A pilis.hu fórumozói után szabadon – a Hírnökben új 
rovatot indítunk, amelynek címe:
Kérdés az Önkormányzathoz! Honlapunk fórumán e 
témakör igen népszerű, hetente több kérdés érkezik a 
témában, amelyre Szabó Márton polgármester minden 
esetben válaszol, ily módon is igyekszik tartani a 
kapcsolatot a Pilisi Lakosokkal. 

Kérem Önöket, amennyiben kérdésük van az 
Önkormányzathoz, vagy bármilyen felvetésük, javaslatuk 
van a Hírnökkel kapcsolatban, illetve szívesen olvasnának 
abban Pilist érintő eseményről, esetleg hiányolnak 
valamely témát, azt a szerkesztőség címére eljuttatni 
szíveskedjenek! 

Írják meg nekem ötleteiket, javaslataikat – szerkesszük 
együtt a Pilisi Hírnököt! 

Üdvözlettel: Lasán Judit szerk.

Kedves Olvasók!
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