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Kedves Pilisi Polgárok!
Pilis várossá avatásának 8. évfordulóját ünnepeltük szeptember közepén.
Bizony ilyen gyorsan múlik az idő, már 8 éve város Pilis. Ez alatt az idő alatt - minden
ellenkező híreszteléssel szemben - nagyon sok minden történt Pilisen. Aki 8 évvel
ezelőtt járt nálunk, bizony most nagyon sok változást láthat. A teljesség igénye nélkül
néhány dolog ezek közül:
- Talán a legfontosabb, az akkori 45 km földút és a sok helyen rossz minőségű burkolt
út helyett 53 km aszfaltút készült el Pilisen, így szinte minden belterületi utcánk szilárd
burkolatot kapott.
-1600 méter járda kapott új aszfaltburkolatot.

- Minden temetőben aszfaltburkolatú utak készültek.
- A Harang utcai és a Pándi úti temetőben felújításra kerültek a ravatalozók.
- Befejeződött a vízi közművek beruházása, a belterületen gyakorlatilag mindenhol elérhető a víz- és
csatornahálózat.
- A Rákóczi úti Óvoda teljesen megújult, új épületszárnnyal és tornateremmel bővült.
- Az Attila utcai és a Kávai úti óvoda konyhája felújításra került.
- A Szabadság téri iskola új, szigetelt homlokzatot kapott, a Kossuth Lajos úti iskola ablakainak cseréje,
valamint a konyha felújítása is megtörtént.
- A Széchenyi utcai iskola több ablakának cseréjével együtt felújításra került a konyha, napkollektoros
meleg vízellátó rendszer készült.
- A Dózsa György utcai iskola teljes tetőszerkezete megújult, a külső ablakok cseréjével együtt,
- A Polgármesteri Hivatal homlokzata került felújításra, új, energiatakarékos fűtési rendszer készült.
- A Közösségi Ház teljes egészében, kívül-belül megújult.
- Felújításra került a Könyvtár tetőszerkezete, homlokzata, fűtési rendszere.
- 18 kamerából álló térfigyelő rendszer működik a városban.
- A Trianoni diktátumra emlékezve egy új emlékmű készült az Erzsébet utca elején.
- A Vágóhíd utca végén új, szelektív hulladékgyűjtő udvar nyílt.
- A Gerje Forrásvidéke is megújult, egy szép tanösvénnyel bővült.
- A Vasútállomás teljes vágány hálózata felújításra került, új peronok, aluljáró készült.
- 90 gépkocsi, valamint 50 kerékpár befogadására alkalmas új P+R parkoló épült a vasútállomás mellett.
- Vadonatúj, a kornak mindenben megfelelő orvosi rendelő épült a Szent István parkban, amelyben
nemcsak a háziorvosok, hanem az orvosi ügyelet, a védőnők és egy új patika is elhelyezésre került és itt
biztosítja továbbra is Pilis Város Önkormányzata a vérvétel és a fizikoterápia lehetőségét.
- Megújult a Szent István Park, új burkolatot kapott az emlékmű.
- Elkészült az 56 kisgyermek befogadására alkalmas új bölcsőde.

Ez a hosszú lista bizony nem teljes, ezen kívül még sok minden épült és történt az elmúlt 8 évben. A
fejlesztésekhez nagyon sok pályázatot nyújtottunk be, azok biztosították a forrás nagyobb részét, de
természetesen a városnak is hozzá kellett járulnia a költségekhez, amit sok esetben hitelekből fedeztünk.
Ennek a sok fejlesztésnek a megvalósítása igen komoly anyagi ráfordítást igényelt a pilisi lakosok és az
önkormányzat részéről is.
A nyolc év alatt megvalósult fejlesztések több mint 2200 millió forinttal növelték Pilis város vagyonát.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy a város pénzügyeit rendbe téve, minél kevesebb adóssággal, biztonságos
pénzügyi helyzetet teremtsünk. A FIDESZ Kormány által hozott rendeletek alapján az állam átvállalta
Pilis adósságának 70%-át, így jelenleg a városnak már csak minimális adóssága van. A fennmaradt
adósság tekintetében is a legjobb konstrukciók elérésén dolgozunk.
Pilis Város anyagi helyzete stabil, nincs elmaradt számlatartozása és jelenleg több tíz millió forint
tartalékkal is rendelkezünk.
Természetesen ahhoz, hogy ideáig eljussunk, a város lakosaival közösen, nagyon komoly, takarékos
gazdálkodást kellett és kell a jövőben is folytatnunk.

Zárásként néhány gondolat a jövőről. Elkészült az új vasútállomás terve, valamint a rendelővel szemben
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felépítésre kerülő P+R parkoló és az Eötvös utcai oldalon megvalósításra kerülő buszforduló terve is. A
Bence utcai sorompó helyére tervezett felüljáró is már kész tervekkel rendelkezik. Szintén teljes egészében
kész tervekkel rendelkezik az M4-es autópálya Pilist elkerülő szakasza is.
A Kávai úti Óvoda kiváltására kész terveink vannak, ennek helye a Bölcsőde melletti terület. Szintén
elkészültek azok a tervek, amelyek az emeletes iskola négy tanteremmel történő bővítéséről szólnak.
Természetesen az előbb felsoroltak még csupán tervek. Mikor és hogyan lesz rá forrás, ma még
megmondani nem tudom.

Az előbb elmondottakból is kitűnik, milyen sok minden történt, mennyi minden változott az elmúlt 8 évben
Pilis Városában. Bízom abban, hogy a jövőben is lesz lehetőség városunk fejlesztésére és szépítésére.
Ehhez városunk egy nagylelkű örökség révén komoly forrást kapott.
Csernai Pál, Pilis szülötte, végrendeletében igen komoly összeget hagyott szülővárosára. Csernai Pál
karrierjét a Csepeli labdarúgó egyesületben kezdte, majd a Bayern München, később más híres labdarúgó
egyesület edzőjeként dolgozott. Szeptember 1-én hunyt el Budapesten. Pilis Város Képviselő-testülete
posztumusz díszpolgári címmel tüntette ki.

Lehet, hogy már elfelejtettük a kátyúkkal teli, zötyögős utakat, a zsúfolt, régi orvosi rendelőt, a
beázásokkal tarkított falú Rákóczi úti Óvodát, a XIX. századból itt maradt vágányokkal rendelkező
vasútállomást, mert ezek ma már megújultak, felújításra kerültek és ez az újdonság ma már természetes.
Ez így van jól, mert ilyenek az emberek, az új csak rövid ideig tűnik föl, hamar megszokottá válik. De mi
arra törekszünk, azért dolgozunk, hogy városunkban egyre több olyan újdonság legyen, amely majd a
jövőben szintén megszokottá válhat. Szabó Márton polgármester

A Gerje Forrás Kft. dolgozói folyamatosan szépítik
városunk közterületeit - sok ötlettel, munkával,
kevés anyagi ráfordítással.
Köszönet és hála helyett a legnagyobb elismerés a
számukra az, ha közösen vigyázunk mindannyian
a növényekre, köztéri bútorokra, játékokra és a
település tisztaságára.
Várjuk örömmel, megbecsüléssel, lelkesedéssel
városunk további szépülését!
Legyünk jó, gondos gazdái, hűséges lakói
városunknak!

Vágyik a szép, harmonikus, élhető környezetre?

A
jótékonysági

koncert
képei
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MEGHÍVÓ
a

20.
SZÜRETI FELVONULÁSRA

ÉS BÁLRA

2013. szeptember 14-én
Mindenkit szeretettel várunk!

BÁL 20 órától a PIAC területén,
fellép: SIGNAL Zenekar!

Jegyek a helyszínen kaphatók!

2013. augusztus 2-án, délután 14 órakor elektromos zárlat
miatt leégett Feketéné Simon Mária, a Gubányi Károly
Általános Iskola Széchenyi utcai telephely pedagógusának és
családjának nyáregyházi otthona.
A panelek közötti üveggyapot réteg az oltás során teljesen
átázott és összeesett, a födémben keletkező tűz a tetőteret,
felső szintet teljesen megsemmisítette. Mindez úgy történt,
hogy a család majdnem minden tagja otthon tartózkodott és
tehetetlenül nézték, ahogy megsemmisül az életük.

Feketéné Simon Mária több mint 14 éve a pilisi Gubányi
Károly Általános Iskola kiváló pedagógusa, már nagyon sok
kisgyermeket tanított meg írni, olvasni, számolni.
Fekete Róbert - Marika férje - és gyermekeik a Nyáregy-
házán működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapító- és
oszlopos tagjai, több önfeláldozó kollégájukkal együtt.
A család életének újrakezdéséhez Pilisen több szervezet,
illetve az egyházak is felajánlották segítségüket és adomány-
gyűjtésbe kezdtek. Az iskolai szülői közösség segítségével
megszervezésre került egy Jótékonysági Koncert, 2013.
szeptember 28. napjára, melynek megvalósulásához
maximális segítséget nyújtott Pilis Város Önkormányzata,
akik biztosították a helyszínt, műszaki, technikai eszközökkel
támogatták a rendezvényt. Külön köszönet illeti Szabó
Márton polgármester urat, aki egész délutánját velünk töltötte
és minden felmerült akadályt elhárított.
Aznap kora reggeltől egy emberként tette mindenki a dolgát,
nagy volt a sürgés-forgás. Pucoltuk a krumplit, hagymát,
zöldségeket, három bográcsban rotyogtak a finomságok. Az
egész környéket belengte a babgulyás és a marhapörkölt
finom illata. Mindenki igyekezett, hogy a korai kezdés miatt
délre már meleg ebéddel várjuk az érkező vendégeket.
A Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub tagjai sütötték helyben a
finom lángost, a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai fánkot, linzer
süteményeket készítettek.
Egész délután a gyermekeket kézműves foglalkozások,
arcfestés, a Református Egyháztól kölcsön kapott körhinta
várta.
Már délelőtt elkezdődött a buli, a Pilisi Zenész Egyesület
húzta a talpalávalót. Őket követte a Joy Dance Tánccsoport,
majd az Every Dance Tánccsoport. Ezt követően Kis Fannival
zumbáztunk a közönség bevonásával. Elekes Deniel
előadásában több világslágert hallhattunk, majd színpadra
lépett a Sound Six Együttes. Remek szórakozásban volt
részünk, a gyerekeknek is nagyon tetszett, az összes
résztvevőt megtáncoltatták. Utána érkezett a Fásy Mulatóban
rendszeresen vendégszereplő Klemy táncosaival, aki az
előadás során bevonta az Every Dance Tánccsoport legkisebb
korosztályát is. Majd a HARAP Együttes vette birtokba a
színpadot, azt követően a várva várt Tombola került
kisorsolásra.
A tombola után került átadásra a Fekete család részére a város
szerte kihelyezett gyűjtő üvegek, benne a rendezvény teljes
bevétele (ez tartalmazta a szülők, nagyszülők által felajánlott
finomabbnál finomabb sütemények, lángos, fánk,
marhapörkölt, babgulyás, tombola, támogatói belépőjegyek-
ből befolyt összegeket). Marika és családja meghatódva,

könnyeivel küszködve fogadta a sokaság gyűrűjében az
adományokat. A rendezvényt a Casino Black Zenekar rock &
roll partyja zárta.
Afellépő zenekarok kivétel nélkül szinte azonnal, ingyenesen
vállalták közreműködésüket, ezzel is támogatva a rendez-
vényt.
A rendezvény elérte célját a segítő szándékú embereknek
köszönhetően.

A rendezvény szervezőinek nevében köszönetet szeretnénk
mondani minden segítő és a rendezvényen résztvevő
vendégnek, köszönet a rendezvény támogatóinak, köszönet
Pilis Város Önkormányzatának, a Gerje-Forrás Kft-nek, a
Pilisi Polgárőrségnek, a Janik Kft-nek, aki szinte az elsők
között nyújtott segítséget a családnak, a pilisi Katolikus
Egyháznak, a pilisi Református Egyháznak, a pilisi
Evangélikus Egyháznak, a Kreatív Hobby Boltnak, Hudi
Miklósnak a profi hangosításért, Sarka Gyöngyi Katalin
Büfésnek, a Jenci Hús Kft-nek, a Lengyel Pékségnek, a Kis
Cuki Cukrászdának, a Miavecz Cukrászdának, a Kovács
Családnak (Élelmiszer és Virágbolt, valamint Szolárium
Stúdió), Sáránné Kati Virágüzletnek, a Dánosi úti
Kertészetnek, a Csikós Könyvesboltnak, a Toldy-Ker Kft-nek,
a Kávai úti 100 Ft-os boltnak, a Lovas Boltnak, a Dánosi úti
Villamossági Szaküzletnek, a Platán Üzletháznak, a Félix
Falatozónak, a Darázsi Papírboltnak, Betegh Gábor Vasbolt-
jának, Kerepeszkiné Erzsikének, Lencsés Györgynek, az
Apáczai Könyvkiadónak, a Casino Black Zenekarnak, a
Barátság Nyugdíjas Klubnak, a Vidám Tavasz Nyugdíjas
Klubnak, az Albertirsai Tabányi 100Ft-os Üzletnek, a
Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusainak, a Kossuth
Lajos úti felső tagozatosoknak a fantasztikus molinókért, a
Játékország Óvoda pedagógusainak és nem utolsó sorban a
gyerekeknek és szüleiknek, akik összefogva támogatták a
rendezvényt.

Pilis város lakosságának összefogása talán végre valami
újnak lehetne a kezdete. Ebben a rohanó világban ne hagyjuk
figyelmen kívül mások problémáját, segítsünk egymásnak!
MertADNI JÓ!
Melegséggel tölti el mindenki szívét, aki adni tud és azét is,
aki kapja, a többiek felé érzett hálától!
Mutassuk meg, hogy itt is élnek segítő kezet nyújtó emberek,
akik nem fordítanak hátat embertársaiknak, nem érdekli őket
sem városhatár, sem hovatartozás, semmilyen megkülönböz-
tetés, mert csak egy cél vezérli őket: SEGÍTENI A
BAJBAJUTOTTAKON!
A szervezők nevében reméljük, hogy kicsit sikerült
mindenkinek, - aki ebben a rendezvényben, rendezvényen
részt vett - melegséget tölteni a szívébe, kedvet csinálni
ahhoz, hogy az összefogásnak, a tenni akarásnak mekkora
ereje van! Semmi más nem kell hozzá!
Reméljük, hogy akik eddig esetleg háttérbe húzódtak,
kételkedtek, azokat is sikerült meggyőzni arról, hogy nem
volt felesleges az erőfeszítés!

Mindenkinek hálás köszönettel:

A Szervezők, Vrabeczné Zackar Gabriella, Ubrankovics
Tamásné, Jankovicsné Wéber Ildikó, Lendér Zoltánné,
Hárskuti Ildikó

Jótékonysági Koncert
2013. szeptember 28.

Pilisi Piactér
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Elérkezett a 2013-2014-es nevelési év. Szeptember
hónap a beszoktatás, beilleszkedés jegyében telt.
Szeretettel fogadtuk mindhárom óvodánkban az új
ovisokat. A továbbiakban is fontosnak tartjuk, hogy a
szülőkkel együtt hatékonyan tudjuk az óvodás
gyermekek személyiségét fejleszteni. A nevelési
programunknak idén több kiemelt célja, feladata van.
Egyik a tehetséggondozás, illetve az egészséges
életmódra való nevelés.
A Gesztenyéskert Tagóvoda óvodásai részt vettek a
városi szüreti bál megnyitóján.
A természet változásait, kincseit a Gerje - parti
kirándulások alkalmával figyelhették meg a gyerekek.
Évek óta rendszeres látogatói vagyunk a Csilló
Lovardának. A délelőttöt változatos programok
színesítették: lovaglás, állatok etetése, kukorica-
morzsolás, lovaskocsikázás, szerencsepatkó keresése.
Ezek a tapasztalatok előzményként szolgáltak a
közeledő Állatok Világnapjára. E jeles napot meg-
koronáztuk a gyermekek élményrajzaiból, munkáiból
összeállított kiállítással.
Pilis Város idén is csatlakozott a szeptember 20-án
megrendezésre kerülő Európai Mobilitás Hét el-
nevezésű rendezvénysorozat EurópaiAutómentes Nap –
„Autó nélkül a városban!” elnevezésű programjához.
Ezen a napon változatos programot kínáltak a szervezők
az óvodások számára is: rendőrmotor bemutató,
aszfaltrajz verseny, KRESZ park.
Szeptember 30-án a Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház által szervezett rajzpályázat nyertese-
inek ünnepélyes keretek között átadták a könyv-
jutalmakat és okleveleket. Ezután a Népmese Napjához
kapcsolódva Tóth Krisztina előadásában az „Arany-
szőrű bárány” című népmesét tekinthettük meg.
Programokban, élményekben gazdag heteket tudhatunk
magunk mögött.

Óvodai hírek

Gáspár Adélka, óvodapedagógus

Örömmel értesítjük Pilis lakosságát, hogy 2013.
augusztus 15-én megnyitotta kapuit a város bölcsődéje.
APilisi Evangélikus Szeretetszolgálat által működtetett,
Pilis Város Önkormányzata által uniós forrásból
építtetett, Gólyahír utca 6. szám alatti, a Gerje
forrásvidékén fekvő, esztétikus épületben a nyár végén
két gyermekcsoport indult, amelyekben jelenleg több
mint 20 kisgyermek veszi igénybe az intézmény
bölcsődei alapellátás, illetve időszakos gyermek-
felügyelet szolgáltatásait.
A bölcsődében szakképzett, elhivatott kisgyermek-
nevelők nagy szeretettel és lelkesedéssel gondozzák a
legkisebbeket, ily módon segítve a szülők munkába
állását. A beszoktatás, a szülőtől való elválás nehéz
pillanatai után elmondhatjuk, hogy a kis bölcsisek
jókedvűen és vidáman érkeznek nap mint nap
játszótársaik közé.
Az ősz folyamán további két csoport elindítását tervez-
zük, amihez szeretettel várjuk a pilisi, monorierdei,
kávai és nyáregyházi családok jelentkezését.
A bölcsődei felvétel nem kötődik felekezeti hova-
tartozáshoz – minden kisgyermeket szeretettel várunk!
Az intézményben gondozható gyermekek életkora a 20
hetestől 3 éves korig terjed, étkezést a korosztály
minőségi és mennyiségi igényeinek megfelelően,
naponta négyszer biztosítunk.
További tájékoztatásért látogasson el hozzánk! Az
alábbi internetes oldalon megtekinthetik az M1 csatorna
evangélikus műsorának híradását is bölcsődénkről:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/22/16/Evangelik
us_magazin_2013_szeptember_22_.aspx

Telefonszámunk: 06/20/283-4749, e-mail:
pilisi.szeretetszolgalat@lutheran.hu

Bánszki Éva bölcsődei egység – szakmai vezető

ELINDULT A BÖLCSŐDE PILISEN!

HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

Kiadja Pilis Város Önkormányzata,
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Felelős kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerkesztő: Lasán Judit 06-29/696-324

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

Kilátó Kiadó, Ócsa, Pf. 33.Tel.: 20/462-8132
Készült 3500 példányban
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Szeptemberben ismét megrendezésre került a Csibe-
avató. Már a nevében is benne van, hogy a második
osztályosok az elsős kiscsibéket kisdiákokká avatják.
Ahhoz, hogy lekerüljön a tojáshéj a fenekükről, négy
próbát kellett kiállniuk. Megmutathatták rajztudásukat,
tánctudásukat, majd énekeltek és ügyességi próbán
vettek részt.
Amikor minden próbát teljesítettek, következett az eskü.
Nagy Krisztián 2. a osztályos tanuló segítségével
megígérték a sárga pihés kiscsibék, hogy engedelmes-
kednek tyúkanyóiknak, szófogadóak lesznek és
csibeleckéjüket is mindig elkészítik.
Mindezek után a felavatott kisdiákok eljártak egy közös
táncot tanító nénijükkel, szüleikkel és társaikkal.
Végezetül pedig a második osztályosok megvendégel-
ték a testvérosztályaikat, ahol a gyerekek kedvükre
csipegethettek.

Csibeavató

Babicz Edina

2013. szeptember 23-án reggel, 8:00-kor pontos indulás a
Kossuth iskola elől. Ismertettük, hogy az ÉFOÉSZ és a
Fővárosi Állat-és Növénykert ezen a napon szervezi
közösen a Sérült Gyermekek Napját, így felhívtuk
diákjaink figyelmét ennek fontosságára és az ezzel
kapcsolatos humánus magatartásra. Zökkenőmentes
utazásunk után következett a kissé nehézkes bejutás az
Állatkert területére.
Sajnos az óriási tömeg borította az egészcsoportos,
megfigyelési szempontokkal ellátott sétatervünket, így az
orángután együttes megtekintése után három csapatra
bontva indultunk felfedező körutunkra.
A vízilónál megállva ismertettem a házirendet, itt találtunk

egy talpalatnyi szabad területet először, hogy ezt meg-
tegyem, majd mivel mi sokkal-sokkal kíváncsibbak lettünk
volna az állatra, mint ő ránk, pár perc felesleges várakozás
után indultunk is tovább.
Aszurikáták következtek, akiktől végre megkaptuk a várva
várt odafigyelést, kíváncsian jöttek oda egytől egyig,

mondanom sem kell, a gyerekek legnagyobb örömére.
Az Elefántházat csak kívülről érintettük, de még elkaptunk
egy-két elefántpillantást, mielőtt ők is elég gyorsan
faképnél hagytak minket.
A zebrák szerencsére elég aktívak voltak, a Szavanna-
kifutónál óriási sikert arattak a kerítésen is kihajoló
zsiráfok, még a legkisebbet is volt lehetőségünk meg-
csodálni, bár őt kicsit távolabbról. A Szavanna-házban két
kedves dolgozó segítségével sikerült testközelbe hozni az
élőlényeket a Tapizoo asztalnál. Láthattunk oroszlán és
varacskos disznó koponyát, zebrabőrt, teknőspáncélokat és
zsiráfcsontot. A kicsik lenyűgözve hallgatták a kiállított
tárgyakhoz fűzött érdekes ismertetőket.
Madagaszkárházi látogatásunk sem volt túl sikeres, a
gyűrűsfarkú makikat csak az információs táblán nézeget-
hettük, sejtésem szerint épp ebédidőben érkezhettünk
hozzájuk.
AMérgesház megtekintése után aztán egyenes út vezetett át
az Állatsimogatóhoz, amit demokratikus úton megszavaz-
hattak a kis nebulók.
Útközben persze a borjúfókák víz alatti megfigyelését sem
hagyhattuk ki, és ajándékokkal is gazdagodhattak a
Ceglédi Mozgáskorlátozottak Egyesületének köszön-
hetően.
Aztán a várva várt simogatónál több időt sikerült
eltöltenünk szerencsére, amiért a kecskék is nagyon
hálásak voltak a maguk – kissé tolakodó, bújós mindent
felfaló - módján.
Az alpakák elzárt területen voltak, őket így csak messziről
tudtuk megcsodálni.
A demokráciánk másik vívmánya a játszótér lett. Ez az idő
szűke miatt rövidre sikeredett élmény teli túránk idilli
lezárásnak bizonyult.
Hazafelé a buszon megbeszéltük, hogy mindenki meg-
örökítheti a számára legkedvesebb emléket bármilyen
eljárással készített rajz illetve festmény formájában, melyet
egy kiállítás keretein belül tervezünk majd bemutatni.
Innentől nincs más hátra csak várni a szebbnél szebb
pályaművek beérkezését.

Állatkerti kirándulás

Krizsánné Turcsányi Marianna
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Mint a Hírnökben már olvashatták, Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2012. október 1-jei rendkívüli ülésén
228/2012.(X.02) sz. normatív önkormányzati határozatában a
Móricz Zsigmond Közösségi Házat integrálta a Kármán József
Városi Könyvtárba és 2013. január 1-jei hatállyal Pilis városa
közkönyvtári és közművelődési tevékenységének ellátására létre-
hozta a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
elnevezésű új intézményt.
Az új szervezeti formában lassan egy éve működik a Könyvtár és
Közösségi Ház, ezért időszerű, hogy eddigi működéséről és a
közeljövő terveiről, programjairól tájékoztassuk a város lakosságát.
Legsürgetőbb feladatunk a személyi kérdések megoldása volt, a
könyvtárból ugyanis nyugállományba vonult az egyik informatikus
könyvtáros. A meghirdetett pályázatra sokan jelentkeztek, végül
Koncsik SáraAnna pályakezdő informatikus könyvtárost vettük fel a
státusra. Mindkét korábban önálló intézményben 8 órás kisegítő
dolgozott, azonban mind a Közösségi Ház gondnoka, mind a
Könyvtár munkatársa nyugdíjba ment. Fenntartónk döntése
értelmében a két 8 órás állás helyett egy 8 órás státust kaptunk, amit
úgy töltöttünk be, hogy a két intézménybe két 4 órában
foglalkoztatott kisegítőt alkalmaztunk.
Az összevont intézmény alapfeladatai közé tartozik kulturális
programok szervezése és a nemzeti ünnepek, megemlékezések,
illetve az országos emléknapok helyi lebonyolítása. Rendez-
vényeink egy részénél közreműködött a Pilisi Zenész Egyesület a
Zeneiskola tanáraival és növendékeivel, Hacheleva Ludmilla és
Solymosi Sebestyén vezetésével. Színvonalas művészi munkájukat
köszönjük!
2013-ban az alábbi programokat szerveztük:
Megrendeztük a Magyar Kultúra Napját 2013. január 22-én, a
rendezvényen a 150 éve született Gárdonyi Gézára emlékeztünk.
Folytatódtak Rugonfalvi Kiss Csaba Árpádokról szóló előadásai a
Könyvtári esték elnevezésű rendezvénysorozat keretében. A
következő témákat ismertette a doktor úr: február 1-jén IV. Béla és a
tatárjárás; március 1-jén Az utolsó Árpádok, március 29-én A
vadászat, a zene és a gyógyászat az Árpád-korban; május 10-én pedig
A bányászat és az oktatás az Árpád-korban. Ezúton is köszönjük
Rugonfalvi Kiss Csaba érdekes és tanulságos előadás-sorozatát.
Megemlékeztünk ebben az évben is a Költészet Napjáról. József
Attila születésnapján, április 11-én a XX. század nagy költőjéről
hallhattunk érdekfeszítő előadást József Attila: Rendhagyó
irodalomóra kicsiknek és nagyoknak címmel, a versek élményszerű
előadásával kísérve Gyurkity Katától.
Megszerveztük a március 15-ei nemzeti ünnepet. A Petőfi-szobornál
tervezett megemlékezést keresztülhúzta a mostoha időjárás, a
márciusi szokatlanul nagy havazás és hideg. Az eredeti
elképzelésekkel ellentétben az iskola tornatermében került sor az
ünnepségre. Megrendeztük június 4-én az emlékműnél az immár
hagyományosnak mondható Trianon-megemlékezést. Intéz-
ményünk koordinálta a Pedagógus napi programot június 7-én.Az év
legnagyobb szabású rendezvénye tradicionálisan a Nyári Nyáry
Muzsika, idén augusztus 3-án került sor a Beleznay-Nyáry
kastélyban Myrtill és zenekara közreműködésével.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet szerencsére nem befolyásolta az
időjárás, a Szent István emlékműnél rendezett megemlékezést is mi
rendeztük. Pilis várossá avatásának 8. évfordulója kapcsán
megszerveztük a megemlékezést és a Városháza dísztermében
szeptember 20-án megrendeztük Erdős Sándorné Kötött világ című
kiállítását.
Ebben a tanévben is meghirdettük a gyerekek körében olvasást
népszerűsítő versenyünket „Nekem tetszett! Olvasd el Te is!”
címmel. A verseny eredményhirdetésére, a jutalomkönyvek
kiosztására és egy bábrendezvényre szeptember 30-án, a Népmese
Napján került sor.
További terveink között szerepel a Közösségi Házban Díszmadár-
kiállítás megszervezése október 18-20. között. Folytatódik az ősszel
is a Könyvtári esték elnevezésű sorozat, október 10-én az 540 éves
magyarországi könyvnyomtatásra és az első magyar vonatkozású

nyomtatott könyvekre emlékezünk. November 13-án emlékezünk a
Magyar Nyelv Napjára, az országos programokhoz mi is
csatlakozunk előreláthatóan november 11-én. Mindkét rendezvény a
Könyvtárban lesz.
Örömünkre Gyurkity Kata folytatja Rendhagyó irodalomórák
elnevezésű sorozatát az ősszel, az első programra október 24-én,
csütörtökön kerül sor a Közösségi Házban, melyen Pilinszky János
költészetével ismerkedhetünk meg.
Terveink között szerepelt a Móricz Zsigmond Kör megszervezése
Gyurkity Kata előadássorozatára a Kör és a Mezőföld Gimnázium
együttműködésével kerül sor. A Móricz Zsigmond Kör közre-
működésével a későbbiek folyamán pilisi alkotók műveiből
szervezünk kiállítást.
Az intézmény valamennyi munkatársa számára jelentős, örömmel
vállalt többletmunkát jelentett a nyelvi és informatikai képzések
megszervezése. A nyár elején keresett meg bennünket az SKC-
Consulting Kft. a TÁMOP 2.1.2. projekt lehetőségével. A projektet
Magyarország kormánya az Új Széchényi Terv keretében hirdette
meg azzal az alapvető céllal, hogy a felnőtt lakosság gazdasági
versenyképessége, valamint a munkaerő-piaci és elhelyezkedési
esélyei javuljanak a képzettség emelésével. A résztvevőknek nagyon
előnyös a konstrukció, ugyanis a képzés költségeinek csupán 5%-át
kell kifizetni, az összeg nagyobb részét a pályázat biztosítja.
A TÁMOP-program egyik lebonyolítója az SKC-Consulting Kft. A
Kft. előzetes felmérést kezdeményezett Pilis városában informatikai,
illetve kezdő német és haladó angol nyelvi tanfolyam indításáról. A
Kft. Pilis városában 104 órás informatikai és 60 órás nyelvi, angol
középhaladó és német kezdő képzés megszervezését tervezte. A
képző vállalkozás az előzetes igényfelméréssel, a résztvevők
regisztrálásával és a tanfolyam helyi szervezőjének feladatával
intézményünket kereste meg. Felhívásunk nyomán 120 pilisi lakos
érdeklődött valamelyik képzési forma iránt és regisztráltatta magát a
pályázat honlapján. Előzetesen 4-4 nyelvi és 2 informatikai csoport
indításával számoltunk. Sajnos azonban a TÁMOP projekt - mint
Európai Uniós támogatottságú program - a Pest megyei régiót
fejlettségi mutatói alapján kevésbé preferálja, így végül csak egy
német és egy informatikai csoport indítására volt lehetőség
szeptemberben, bár az SKC ismét pályázott a támogatott angol nyelvi
képzés engedélyezéséért, így némi szerény remény még van az angol
tanfolyam októberi indulására. A kezdő német nyelvi tanfolyam 12
fővel kedden és pénteken a könyvtárban zajlik, az informatikai
képzés 20 fővel indult el, az előadásokra hétfőn és szerdán az iskola
számítástechnikai termében kerül sor.
A Közösségi Ház ad helyszínt a Pilis városban működő civil
szervezeteknek és pártoknak, a programokat előre egyeztetett
időpontokban tartják az érintettek.
Az intézmény munkájának meghatározó és fontos részét képezi Pilis
város lakosságának a könyvtári szolgáltatások biztosítása.
Szeptember végéig mintegy 7500 személyes használatot regisztrál-
tunk a könyvtárban, használóink közel 19000 dokumentumot
használtak, ami némi emelkedést jelent az előző év hasonló
időszakához viszonyítva. Szeptember végéig 504 könyvet vettünk
leltári állományba. Érdekeltségnövelő támogatás címén a kulturális
kormányzattól 225 ezer forint támogatáshoz jutottunk. Szeptember-
ben kaptunk értesítést arról, hogy ismét lesz Márai-program, vagyis a
közkönyvtárak központi támogatása folytatódik és intézményünk is a
kedvezményezettek között van.Aprogram októberben indul majd.
A könyvtári rendezvényeken kívül számos alkalommal fogadtunk
iskolai és óvodai csoportokat könyvtári foglalkozáson.
Munkánkat erősen hátráltatja az a tény, hogy még nem oldódott meg
honlapunk ügye; remélhetően az év hátralévő hónapjaiban elkészül
az intézmény weblapja és ezen az úton is kapcsolatot tudunk tartani
Pilis város lakosságával.

Várjuk és hívjuk a település valamennyi polgárát a régi-új Kármán
József Városi Könyvtár és Közösségi Ház programjaira, szolgál-
tatásainak igénybevételére!

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Pogány György
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A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat idős gondozottjainak köszöntésére
gyülekeztek össze a Szeretetszolgálat vezetői, munkatársai és a gyülekezet
képviseletében ötödikes hittanosok, hitoktatóik és a lelkészek az október 1-jei
Idősek Világnapján.
A jelenlévőket köszöntötte Tóthné Mátrai Edit intézményvezető és Krámer
György püspökhelyettes-lelkész. Jó volt együtt megélni, hogy a generációk
tudnak találkozni és fiatalok is rá tudnak arra érezni, hogy akár énekkel és
versekkel is milyen örömet tudnak szerezni.
A hittanosok kis műsora után egy kis szeretetvendégség keretein belül
ünnepelhettük ezt a napot és az időseknek adott ajándékok átadására is sor került.

Kívánjuk minden idős embernek, hogy békességben, szeretetben és egészségben
élhessék életüket!

Idősek közös ünneplése

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

„Milyen jó hálát adni az ÚR-nak,
és zengeni neved dicséretét, ó Felséges!”/ Zsolt92,2/

A zsoltáríró a hála örömét és áldásait megtapasztalva, ámulva kiállt
fel: ”Milyen jó hálát adni az ÚR-nak!” Ez a „jó” nem csak erkölcsi
értéket fejez ki, hanem azt, hogy hasznos, szép, kellemes, felüdítő és
sok lehangoló depressziós érzéstől felszabadító a hála. Jó dolog
ebben a nagy rohanásban megállni, Isten gondviselő szeretetére
rácsodálkozni és hálát adni.
Mi is valójában a hála? Érzületben, gondolatban, szavakban vagy
tettekben kifejeződő válasz. Az Istennek való hála pedig az Ő
kegyelmét, jóságát, áldásait megtapasztaló hívő ember válasza.
Gondoljuk végig, mi tölti be gondolatainkat, mi jellemzi
beszédünket, és mire figyelünk többnyire! Arra nézünk, amire
feltétlen szükségünk van, vagy arra, hogy mi és mennyi jutott
másnak? Meg kell tanulnunk, hogy a többre jutás kiindulópontja
mindig a kevésen való hűség. A panaszkodás, zúgolódás, vádas-
kodás pesszimistává tesz, a pozitívumok számbavétele és az értük
mondott hála pedig bizakodóvá a jövővel kapcsolatban és örömteli
reményt ad.
Természetesen a hálának tettekben is meg kell nyilvánulnia. Aki
hálás a javaiért, az örömmel ad a szűkölködőnek semmit sem várva
érte, ugyanis tudja, hogy mindene, amije van, Isten ajándéka.
Történhetnek azonban rossz dolgok is az életünkben és érhetnek nem
várt veszteségek. Ezek kiválthatnak zúgolódást és jöhetnek a keserű
miért-ek. Van azonban a Szentírásban Istennek egy csodálatos
ígérete, amit nagyon sokszor meg is tapasztalhattunk már: „akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”. /Róm8,28/
Mivel jó dolog hálát adni az Úrnak és zengeni az Ő dicséretét, minden
évben összegyűlnek a környező helységek pünkösdi gyülekezetei az
őszi hónapok valamelyikében, hogy együtt adjanak hálát Istennek.
Mi október 6-án láthattuk vendégül a gyömrői, tápiószentmártoni,
sülysápi, ceglédi, sági és kókai pünkösdi gyülekezetek tagjait.
Elmondtuk egymásnak, hogy mennyi mindent köszönhetünk
Istennek. A legnagyobb hála azonban szívünkben Jézus Krisztusért
van, aki vérén váltott meg minket és ezért Isten gyermekei lehetünk,
elnyerve az örök életet. Alkalmunkon a gyömrői gyülekezet dicsőítő
csoportja vezetett minket énekkel zengeni Isten dicséretét.
A hálaadást azonban nem lehet letudni egy évenkénti ünneppel,
hanem hálaadó életmódra van szükségünk. Ezáltal lehet
kiegyensúlyozottabb és örömtelibb az életünk.

Hálaadó ünnepély a pünkösdi gyülekezetben

Pálmai Zoltán lelkész, Magyar Pünkösdi Egyház
Istennek adunk hálát ünnepi istentiszteletünkért,

gyülekezetünk 100 évéjért!
Köszönjük az érdeklődést, a közös ünneplést,

köszönjük az áldásokat, ajándékokat és
adományokat, köszönjük a segítséget és a finom
ételeket! Köszönjük a napsütést és a mosolyokat!
Isten áldását hordozzuk tovább, közeledve felé és

egymáshoz.
Áldás, békesség!

100
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilis Város Önkormány-
zata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta
2014. évre a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első
félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer,
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormány-
zatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok látják el.

Az „ azokA” típusú pályázatra a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatókfelsőoktatási jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) alapfokozatot ésteljes idejű (nappali tagozatos),
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy
a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt,

kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjakat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

A azok„B” típusú pályázatra a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok a 2013/2014.jelentkezhetnek, akik:
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező , felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; aés
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai
akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a
Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) , melynek elérése:pályázói regisztráció szükséges
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx..
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését
követően a a településipályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatokkal kapcsolatban érdeklődni a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Irodáján személyesen ügyfélfogadási időben,
vagy a 06-29/696-312-as telefonszámon van lehetőség.
Apályázatok benyújtási határideje: 2013. november 15.

Bursa Hungarica 2014.

Dr. Fónagy Ágota Natália, jegyző

Szeptember 23-án a Farkasréti temetőben kísérték utolsó
útjára Csernai Pált, a világhírű labdarúgó edzőt.
Pilisen született 1932. október 21-én.Az Epres grundon rúgta
a labdát, mint sok más tehetséges pilisi futballista. Később a
Csepeli Vasas középpályása lett, ahonnan kétszer is
beválasztották a magyar válogatottba. Az 1956-os Forra-
dalom után a Német Szövetségi Köztársaságba emigrált, ahol
először az akkori bajnoki második Karlsruhe, majd később a Stuttgarter Kickers
játékosa lett. Svájcban edzői képesítést szerzett 1967-ben, ezt követően több német és
belga csapatnál töltött be edzői feladatot. 1978 és 1983 között a Bayern München
vezető edzője lett, ekkor csapata kétszer nyert bajnokságot, egyszer Német kupát és
1982-ben BEK döntőt játszott. Ő találta ki és alkalmazta sikeresen a róla Pál-
rendszernek elnevezett új területi védekezési módot. Később dolgozott többek között a
görög Szaloniki csapatánál, a portugál Benficánál, a török Fenerbahce csapatánál, több
svájci és német csapatnál. Az Észak-Koreai labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya
is volt. Edzői pályafutását az EMDSZ Soproni LC-nél fejezte be. Hosszú betegség után
2013. szeptember 1-én, 81 éves korában hunyt el Budapesten.
Képviselő-testületünk posztumusz „ ” kitüntetésben részesítette.Pilis díszpolgára

CSERNAI PÁLRA EMLÉKEZÜNK
„Ne azt kérdezd, a haza mit tehet érted,

hanem hogy te mit tehetsz a hazáért”.
John F. Kennedy

Köszönet az SP Garden
Bt.-nek!

A Dánosi úti virágüzlettől
egész évben rengeteg

virágot kaptunk ajándékba.
Így kivirágzott a Szent

István Park, a Petőfi Park,
de jutott a növényekből az

önkormányzat balkon
ládáiba és a városban
kihelyezett virágtartó

edényekbe is.
Soltész Csillának és
Soltész Csabának

köszönjük, hogy
támogatásukkal és

szakmai segítségükkel
hozzájárulnak városunk

szépítéséhez!
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A Pilisi Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóhatósága az
alábbiakban közzéteszi az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII.
törvény 55/B. §-ának megfelelően a helyi adók (magánszemélyek
kommunális adója, helyi iparűzési adó, építményadó, idegen-
forgalmi adó), valamint a gépjárműadó vonatkozásában magán-
személyek esetében az ötvenezer forintot elérő-, nem magán-
személyek esetében a százezer forintot elérő, 90 napon keresztül
folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózók
nevét/elnevezését, lakóhelyét/székhelyét/telephelyét és az adó-
tartozás összegét (2013. szeptember 30-i állapot szerint).

Aközölt lista a következő adónemekben fennálló hátralékos adózók
megnevezését nem tartalmazza: talajterhelési díj, egyéb- és idegen
bevételek (hulladékszállítási díj, szabálysértési bírságok, egyéb
adók módjára behajtandó köztartozások), mulasztási bírság,
késedelmi pótlék.
Ezen adónemekben kimutatott hátralékok a listában szerepelő
adózók vonatkozásában szintén nem kerültek feltüntetésre.

Valamint, a közölt lista nem tartalmazza azon hátralékos adózókat
sem, akik a helyi adóhátralékuk megfizetésre vonatkozóan - fizetési
könnyítés céljából - méltányossági kérelmet nyújtottak be (amely
kérelmek elbírálása folyamatban van), ill. akik a helyi adófizetési
kötelezettségüket (határozatban rögzítetten/egyéb megállapodás
alapján) részletekben teljesítik.

ADÓSLISTA

Dr. Fónagy Ágota Natália, jegyző

MAGÁNSZEMÉLYEK (adós neve, adós lakcíme, hátralék
összege):
ALGÁCS ATTILÁNÉ ismeretlen cím: 65000 Ft; AMBRUS
LÁSZLÓ P. Homoki I.D. 6575.: 87 460 Ft; BACSÁNÉ BAGI ÉVA
Cibakháza, Rákóczi u. 2.: 69 000 Ft; BAKOS LÁSZLÓ ID. P. Török
I. u. 19.: 87 000 Ft; BAKOS MÁRIA ismeretlen cím: 87 000 Ft;
BALÁZSI ERZSÉBET P. Homoki II.D. 6489.: 115 500 Ft;
BALOGH ANTAL KRISZTIÁNNÉ P. Homoki I.D. 6923.: 83 000
Ft; BALOGH EMILIA Kántorjánosi, Mező I. u. 10/A.: 103 500 Ft;
BALOGH GUSZTÁV IFJ. P. Homoki I.D. 6648.: 68 000 Ft;
BALOGH JÓZSEF JÁNOS P. Mátyás K. u. 9.: 82 908 Ft;
BALOGH KATALIN P. Báró Szőlő 6207.: 83 000 Ft; BALOGH
LAJOS P. Homoki I.D. 6471/2.: 58 000 Ft; BALOGH LÁSZLÓ P.
Homoki II.D. 6866.: 107 130 Ft; BALOGH MAGDOLNA P.
Homoki II.D. 6981.: 83 000 Ft; BALOGH RICHARD P. Báró
Szőlő 6207.: 158 183 Ft; BALOGH TIBOR Ózd, Szegfű u. 2.: 99
500 Ft; BALOGH TÜNDE Bp., Torocko u. 12.: 80 575 Ft;
BÁNSZKI KÁROLY P. Haleszi I.D. 5513.: 83 500 Ft; BARANYAI
SÁNDORNÉ Bp., István u. 38.: 58 000 Ft; BÉDI JÓZSEFNÉ P.
Homoki II.D. 6880/2.: 61 000 Ft; BEKŐ GÁBOR LÁSZLÓ P.
Bicskei köz 10.: 109 215 Ft; BENCZE ÁGNES Bp., Damjanich u.
199.: 58 000 Ft; BÉRES ZSOLT P. Krekács D. 6341/1.: 104 500 Ft;
BERNEK MIKLÓS P. Krekács D. 6423.: 87 645 Ft; BÍRÓ
KÁROLY ATTILA Bp., ismeretlen cím: 99 500 Ft; BODA
LÁSZLÓ KÁROLYNÉ P. Zrínyi M. u. 23.: 75 000 Ft; BOGDÁNY
IMRÉNÉ P. Malom u. 1.: 62 000 Ft; BRABANDER TIBOR P.
Csaba u. 55.: 93 500 Ft; CZIFRA ETELKA P. Kávai u. 67.: 75 000
Ft; CZINKOS SÁNDOR P. Sándor u. 52.: 52 250 Ft; CSER
HAJNALKA P. Újerdő u. 3.: 108 500 Ft; CSETNEKI ISTVÁNNÉ
P. József u. 17/A.: 73 000 Ft; DÁNYI KRISZTINA P. ismeretlen
cím: 52 250 Ft; DÓCZI JÁNOS P. Homoki II.D. 6883.: 83 000 Ft;
DOMONYI ILDIKÓ P. Szondy u. 14.: 62 000 Ft; DOMONYI
LÁSZLÓ P. Homoki I.D. 6617.: 89 500 Ft; DRÁGÓCZI FERENC
P. településszintű: 109 330 Ft; DREGÁN JÁNOS P. Arany J. u. 36.:
131 460 Ft; DUHONYI ANDRÁS P. Ország u. 6075.: 94 775 Ft;
ERDŐS LÁSZLÓ P. Dánosi u. 59.: 220 109 Ft;FABÓK
MAGDOLNA P. Vágóhíd u.13.: 101 959 Ft; FALVAI JÓZSEF P.
Haleszi II.D. 5283.: 65 000 Ft; FARKAS SÁNDORNÉ P.
ismeretlen cím: 96 200 Ft; FAZEKAS KÁROLYNÉ P. Sándor u.
23.: 90 236 Ft; FORGÁCS SÁNDOR IFJ. Szigetszentmiklós,
Alsóbucka II. 6003/5/A.: 66 500 Ft; FÖLDI ÉVA P. Madách u. 45.:

87 000 Ft; FÖLDVÁRSZKI JÁNOS P. Temesvári u. 4.: 87 000 Ft;
FŰRÉSZES GAVRILA P. Balassa B. u. 8.: 100 948 Ft; GÁBOR
MIHÁLY P. Gyóni G. u. 4.: 80 063 Ft; GANEL JUDIT P. Homoki
II.D. 6922.: 184 500 Ft; GÁSPÁR ÁGNES MERCÉDESZ
Budakeszi, Honvéd u. 3.4/14.: 94 500 Ft; GECZÉNÉ MONORI
TERÉZ Monor, Pilisi u. 6.: 56 250 Ft;GENGELICZKINÉ
KÁRPÁTI ANITA P. Liszt F. u. 19.: 54 825 Ft; GERTNER LAJOS
P. Homoki II.D. 6849.: 83 000 Ft; GILAN MÁRIA TÜNDE P.
Vaspálya u. 2/B.: 770 016 Ft; GYEBNÁR KÁROLY P. Dózsa Gy.
U. 21.: 146 000 Ft; HAJDÚ LÁSZLÓ FERENC P. Homoki II.D.
6816.: 51 182 Ft; HAKKEL JÁNOS KÁROLY P. Török I. u. 3.: 87
000 Ft; HEGEDŰS JÁNOSNÉ ÖZV. P. Bényei u. 10.: 87 000 Ft;
HEGEDŰS PÉTER ismeretlen cím: 104 500 Ft; HERDLICSKA
NIKOLETT P. Petőfi S. u. 13.: 53 650 Ft; HORVÁTH CSABÁNÉ
P. Nyárfa u. 23.: 61 500 Ft; HORVÁTH ERZSÉBET P. Balassa B. u.
8.: 56 250 Ft; HORVÁTH SÁNDOR P. Homoki I.D. 6458/2.: 104
500 Ft; HUMMEL KÁROLYNÉ Bp., Fehérvári u. 48/14.: 87 000
Ft; IGNÁCZ ILONA P. Nádas u. 25.: 69 000 Ft; IGNÁCZ
SÁNDOR IFJ. P. Sándor u. 5.: 75 000 Ft; IGNÁCZ SÁNDORNÉ P.
Liliom u. 14.: 77 595 Ft; ILLÉS TIBOR ID. ismeretlen cím: 202 000
Ft; JANGYIK ISTVÁN ismeretlen cím: 60 500 Ft; JEZSIK PÉTER
P. Zsolt u. 4423.: 88 850 Ft; JIRASZEK PÁL P. Nagy S. u. 41.: 68
206 Ft; JÓKUS GIZELLA P. Homoki I.D. 6631.: 58 000 Ft;
JUHÁSZ PÉTER P. Erdő u. 22.: 62 000 Ft; JUHÁSZ PIROSKA P.
Báró Szőlő 6.: 83 000 Ft; KANALAS ELEMÉR P. Koltói A. u. 38.:
62 000 Ft; KANALAS FERENC P. Munkácsy köz 10.: 86 000 Ft;
KANALAS ISTVÁN P. Sándor u. 21.: 56 603 Ft; KARL ERNŐ
BÉLÁNÉ P. Zsolt u. 4492.: 89 500 Ft; KECSKÉS GIZELLA P.
Vásár u. 5.: 71 242 Ft; KEMENCZEI JÁNOSNÉ P. Katona J. u. 10.:
103 100 Ft; KIS PÉTER Bp., Pf.: 910.: 83 000 Ft; KISS
LÁSZLÓNÉ P. Homoki I.D. 6559.: 83 000 Ft; KISSNÉ NÉMETH
MÁRIA P. Tátra u. 3.: 87 000 Ft; KOCH MÁTYÁS P. Homoki I.D.
6683.: 104 500 Ft; KOCZÓ JÁNOS P. Batthyány u. 5.: 116 508 Ft;
KOCSI DEZSŐNÉ P. Zug u. 9.: 65 000 Ft; KOSTYALIK
JÁNOSNÉAlbertirsa, Nagyváradi u. 15.: 60 500 Ft; KOTYINSZKI
ZOLTÁN P. Újerdő u. 50.: 109 339 Ft; KOVÁCS ANIKÓ P.
Homoki I.D. 6532.: 58 000 Ft; KOVÁCS DEZSŐ P. Krekács D.
6309.: 140 933 Ft; KOVÁCS GÁBOR P. Liebner J. u. 21.: 81 815
Ft; KOVÁCS JÓZSEFNÉ P. Vasvári P. köz 1.: 87 000 Ft; KOVÁCS
KRISZTINA P. Nádas köz 9.: 59 500 Ft; KOVÁCS LÁSZLÓNÉ P.
Sándor u. 50.: 87 000 Ft; KUBINECZ RÓBERT P. Haleszi I.D.
5496.: 71 000 Ft; KUN ÉVA Nyáregyháza, Diófasor u. 124/A.: 112
500 Ft; KUN MÁRK LÁSZLÓ P. Bicskei tanya 5123.: 105 850 Ft;
KUNU KATALIN P. József u. 11.: 62 000 Ft; KUPAI FERENC P.
Kender u. 12.: 50 550 Ft; LAKATOS ÁRON IFJ. P. Báró Szőlő
6180.: 77 247 Ft; LAKATOS BERTALANNÉ P. József u. 9.: 54 250
Ft; LAKATOS GYULÁNÉ Ózd, Rendelő u. 2/4. 85 000 Ft;
LAKATOSNÉ NEGYEDI MELINDAP. Mikes K. u. 7.: 121 500 Ft;
LANDLER JÓZSEFNÉ ismeretlen cím: 70 320 Ft; LÁSZLÓ
JÁNOS P. Haleszi II.D. 5719.: 105 050 Ft; LEHOCZKI LÁSZLÓ P.
Török I u. 32.: 87 390 Ft; LENDVAI ZOLTÁN P. Zrínyi M. u. 15.:
71 000 Ft; LŐRINCZY LÁSZLÓ JÁNOS P. Dánosi u. 46.: 101 485
Ft; LŐWY SÁNDOR TIBORNÉ Bp., Szentmihályi u. 46.: 56 042
Ft; MAGYAR JÁNOS P. Homoki II.D. 6914.: 89 500 Ft; MAJER
FERENC LÁSZLÓ Bp., Csontváry K. T. u. 35.: 83 000 Ft; MALIK
BÁLINT IFJ. P. Sárkány S. u. 1/B.: 120 292 Ft; MATATAMÁS Bp.,
Gyáli u. 33-35.: 83 000 Ft; MERÉNYI ISTVÁN P. Koltói A. u. 36.:
108 500 Ft; MERÉNYI KÁROLYNÉ ÖZV. P. Balassa B. u. 17.: 77
000 Ft; MÉSZÁROS CSABA P. Kölcsey u. 21.: 94 248 Ft;
MÉSZÁROS JÓZSEF IFJ. P. Zsolt u. 24. : 63 382 Ft; MEZEI
JÓZSEF ismeretlen cím: 55 000 Ft; MIKLÓS JÓZSEFNÉ P. Gyóni
G. u. 15.: 87 000 Ft; MISÁNYI ISTVÁN P. Gerje u. 11.: 84 750 Ft;
MISÁNYI ZOLTÁN P. Temető u. 25.: 101 122 Ft; MOHÁCSI
ZOLTÁN P. Homoki I.D. 6669.: 52 250 Ft; MOLDOVÁN
ALEXANDRU P. Haleszi I.D. 5965.: 58 000 Ft; MOLNÁR
FERENC P. Báró Szőlő 6126.: 80 000 Ft; NÁDOR ATTILA P.
Vörösmarty u. 30.: 102 500 Ft; NAGY JÓZSEF ID. P. Haleszi I.D.
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5953.: 199 540 Ft; NÉMETH RENÁTA P. Attila u. 29.: 72 812 Ft;
NÉMETH SÁNDOR PÉTERNÉ Albertirsa, Külterület III. 25.: 108
500 Ft; NÉMETI ZSOLT GÁBOR ismeretlen cím: 92 250 Ft;
NYERGES JÓZSEFNÉ P. Homoki I.D. 6656.: 67 224 Ft; NYÍRŐ
ANDRÁS P. Haleszi II.D. 5366.: 58 000 Ft; OLÁH MÁRIA P.
Hernád köz 8.: 66 565 Ft; OLÁH ZOLTÁN P. Dánosi u. 43.: 79 166
Ft; OLÁHNÉ TIMÁR MÓNIKA P. Dánosi u. 43.: 71 000 Ft;
OLASZ ISTVÁN P. Vörösmarty u. 18.: 66 500 Ft; OTSCHINING
KÁROLY P. Haleszi I.D. 5525.: 83 000 Ft; ŐRI ANITA P. Dankó P.
u. 19.: 62 000 Ft; PANYKÓ JÁNOS P. Ország u. 6024/2.: 83 000 Ft;
PAPP ELEMÉRNÉ P. Kölcsey u. 69.: 58 500 Ft; PAPP GÉZÁNÉ: P.
Móricz Zs. U. 63.: 87 000 Ft; PAPP SÁNDOR JÓZSEF P. Csaba u.
11.: 87 500 Ft; PÁSZTOR LÁSZLÓ P. Homoki I.D. 6705.: 104 500
Ft; PÁSZTORNÉ DUCHAJ JUDIT P. Malom u. 4.: 61 500 Ft;
PATKÓS GÁBOR ismeretlen cím: 67 500 Ft; PAULOVICZ
MIHÁLYNÉ P. Bence u. 43.: 69 250 Ft; PELTZER GUSZTÁV P.
Sándor u. 4/A.: 87 000 Ft; PELTZER JÁNOS P. Nagy S. u. 29.: 62
000 Ft; PETREZSELYEM KRISZTIÁN Szelevény, Jókai u. 33.: 71
614 Ft; PETRÓCZI ÁGNES P. József u. 17.: 87 000 Ft; PINTÉR
JÓZSEFNÉ P. Sándor u. 36.: 62 701 Ft; PINTÉRNÉ SÁGI
MARIANNA P. Vörösmarty u. 16.: 87 000 Ft; PJECZKÁNÉ
KUSZENDA KATALIN P. Munkácsy u. 20/A.: 84 440 Ft;
POLGÁR ISTVÁN P. Nyáregyházi köz 5.: 104 655 Ft;
PONGRÁCZ GYÖRGY P. Homoki II.D. 6825.: 70 556 Ft;
PRIBÉLI MIKLÓSNÉ P. József u. 25.: 70 511 Ft; PUPOS ANTAL
ismeretlen cím: 71 000 Ft; PUSZTAINÉ KARAI ILDIKÓ P. Viola
u.14/B.: 93 500 Ft; RÁCZANIKÓ Szentlőrinckáta, Szél u. 13/1.: 66
160 Ft; RÁCZ BÉLA P. Kender köz 1.: 87 000 Ft; RÁCZ
KRISZTIÁN P. Kávai u. 27.: 75 000 Ft; RÁCZ KRISZTINA P.
Bicskei köz 8.: 103 000 Ft; RÁCZ PÉTER P. Bicskei köz 8.: 150 117
Ft; RADVÁNYI TAMÁS P. Homoki II.D. 6863/4. : 73 567 Ft;
RAFFAELANNA P. Sándor u. 35.: 87 000 Ft; RÉTHY ZOLTÁN P.
Nádas u. 17.: 88 500 Ft; ROBÁR JÁNOSNÉ P. Attila u. 43.: 62 000
Ft; ROCSJÁK TIBOR P. Orgona u. 28/B.: 87 000 Ft; ROSTÁS
ANITAP. Homoki II.D. 6933.: 83 000 Ft; SÁGI ISTVÁN P.
Vörösmarty u. 16.: 86 230 Ft; SÁNDOR JÓZSEF P. Bicskei tanya
5185.: 118 078 Ft; SÁRKÁNY PÉTER Vecsés, Mátyás K. u. 27.: 93
500 Ft; SÁRKÖZI MAGDOLNA P. Hold u. 11.: 87 000 Ft;
SEBESTYÉN MELINDA Bp., Istráng u. 41.: 94 500 Ft; SEBŐK
MÁRTA NÓRA ismeretlen cím: 87 000 Ft; SEDRÓ JÁNOS P.
Orgona u. 4/A.: 87 000 Ft; SINDELY GÁBOR Bp., Táncsics M. u.
85.: 163 445 Ft; SOLTI FERENC P. Ady E. u. 1.: 100 200 Ft;
SOMOGYI ISTVÁN P. Haleszi I.D. 5890.: 83 000 Ft; STEINEER
NOÉMI KATALIN ismeretlen cím: 83 000 Ft; STEPHAN
SÁNDOR P. Újerdő u. 32.: 109 050 Ft; SZABÓATTILAismeretlen
cím: 81 875 Ft; SZABÓ ATTILÁNÉ P. Bicskei u. 51.: 77 000 Ft;
SZABÓ BÉLA ISTVÁN P. Hernád u. 9.: 199 322 Ft; SZABÓ
JÁNOS P. Haleszi I.D. 5952/2. : 51 800 Ft; SZABÓ RITA P.
Nap u. 17.: 62 000 Ft; SZABÓ-PAPPLÁSZLÓ P. Szőlő u. 8.: 77 625

Ft; SZAKÁCS LÁSZLÓ ZOLTÁN P. Haleszi II.D. 5242/1.: 83 000
Ft; SZÁLKA ROLAND ismeretlen cím: 71 000 Ft; SZARKA
JÓZSEF P. Akácfa u. 16.: 143 896 Ft; SZARKA JÓZSEFNÉ P.
Akácfa u. 16.: 79 500 Ft; SZENTPÉTERI ZOLTÁN P. Erdő u. 48.:
52 970 Ft; SZILÁGYI MIKLÓS P. Sárkány S. u. 3.: 87 000 Ft;
SZOMBATI ALBERT P. Zsolt u. 4379.: 104 500 Ft; SZÖMÖK
SÁNDORNÉ P. Homoki III.D. 7037/2.: 99 500 Ft; SZTYEHLIK
KÁROLY P. Vatyai u. 12.: 87 650 Ft; SZTYEHLIK TIBOR P.
Dankó P. u. 10.: 71 000 Ft; SZŰCS JÓZSEF P. Harang u. 3.: 103 000
Ft; TARACZKÖZ ISTVÁN Bp., Hídláb u. 18.: 104 500 Ft;
TODORUC GERZSONNÉ P. Erdő u. 3/A.: 93 500 Ft; TÓTH
FERENCNÉ P. Árpád u. 20.: 62 000 Ft; TÓTH J. ZOLTÁN P.
Krekács D. 6317.: 82 000 Ft; TÓTH JÓZSEF ismeretlen cím: 87
000 Ft; TÓTH JÓZSEF DÉNES P. Haleszi I.D. 5503.: 83 000 Ft;
TÖRÖK IMRE P. Bicskei tanya 5146.: 83 000 Ft; TURCSÁN PÁL
IFJ. P. Nagy L. u. 75.: 87 000 Ft; UJVÁRI MÁRIA ismeretlen cím:
100 754 Ft; ÚJVÁRI MIKLÓS P. Homoki II.D. 6909.: 83 000 Ft;
UNGI ANIKÓ P. József u. 7.: 87 000 Ft; VARGA JÓZSEF P.
Krekács D. 6366.: 63 430 Ft; VARGA LÁSZLÓ Bp., Meggyfa u.
26.: 89 500 Ft; VARGA OTTÓ P. Nap u. 17.: 75 000 Ft; VÍGNÉ
LÁSZLÓ ÉVA P. Erdő u. 26.: 69 000 Ft; VINCZE PÁL ismeretlen
cím: 83 000 Ft; VINCZE ZOLTÁN ismeretlen cím: 70 627 Ft;
VIRÁG ISTVÁN P. Harang u. 8.: 246 500 Ft; VIZAVER JÁNOS P.
Haleszi I.D. 5963/2.: 71 000 Ft; VOGEL JÁNOS P. Haleszi I.D.
5935/1.: 94 500 Ft; WEINNACHTNÉ SZABADI KATALIN Bp.,
Harmat u. 23/E.: 83 000 Ft; XU VALÉRIA ERIKA Bp.,
Bakonybánk u. 19/A.: 71 000 Ft; ZÁBRÁCKINÉ DOBI EDIT
ismeretlen cím: 71 356 Ft; ZAKOR SZILVIA Bp., Páskom Liget u.
58.: 63 900 Ft; ZSUK JÁNOS P. Lehel u. 26.: 141 500 Ft.

NEM MAGÁNSZEMÉLYEK (adós neve, adós székhelye, hátralék
összege):
A2 STÚDIÓ KFT. P. Erdei F. u. 6/A.: 100500 Ft; DATINVEST
TRADE KFT. P. Sándor u. 6.: 247120 Ft; DIGI KFT. Bp., Váci u.
35.: 473900 Ft; EAST WEST CLOTHES KFT. Erdőkertes,
Thököly u. 6.: 208 350 Ft; ÉP-SZIG NÉMETH BT. P. Széchenyi u.
50.: 289 375 Ft; ÉRTÉKREND KFT. P. Újerdő u. 47.: 420 100 Ft;
GÖNETRANS KFT. P. Vaspálya u. 4.: 734 056 Ft; HÁSZ ÉS
TÁRSA BT. P. Lehel u. 2/B.: 619 750 Ft; HÁSZ TRANSZ KFT. P.
Vörösmarty u. 1.: 298 160 Ft; KISS-MAROS 2006. BT. P. Vasvári P.
u. 23.: 379 200 Ft; MAROS NYÁRÁD KFT. Monorierdő, Rózsa u.
148.: 279 900 Ft; MARVIK 08 MOBIL KFT. Albertirsa, Feketerész
8.: 132 100 Ft; NAPSUGÁR PATIKÁK ZRT. Bp., Lendvay u. 22.: 1
183 489 Ft; NÓZI BT. ismeretlen cím: 206 713 Ft; PETŐK ÉS
SIMON BT. Biatorbágy, Kutyahegy 4345.: 231 210 Ft; PILIS ER
2008 KFT. ismeretlen cím: 1 293 055 Ft; PÓLUS 99. KFT. Bp.,
Radnóti M. u. 38.: 1 841 744 Ft; SPRINTTOURS KFT. P. Nagy L. u.
25.: 3 363 300 Ft; TAKI-TRANS KFT. Bp., Petőfi S u. 24.: 679 260
Ft; TESCO-GLOBAL ZRT. Budaörs, Kinizsi u.1-3.: 194 400 Ft;
VASFUTÁR KFT. Bp., Galváni u.15.: 465 498 Ft.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye
szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel -
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez szükséges nyomtatványt minden
háztartásban eljuttatunk. Az ebösszeírás elvégzése után az esetleges
adatváltozásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni!
Kérem a négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a
postaládájukba eljuttatott, vagy a honlapról 2013. október 7.www.pilis.hu
napjától letölthető „ kitölteni és az alábbiakban felsoroltEbösszeíró adatlapot”
módokon legkésőbb 2013. november 30. napjáig az önkormányzathoz
eljuttatni szíveskedjenek.
A kitöltéssel kapcsolatban a 29/696-323-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást

hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell
kitölteni.Akitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
-személyesen vagy postai úton a 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. címre
-faxon (29/696-320)
-elektronikusan az igazgatas@pilis.hu címre megküldve
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális
információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is
kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10)
bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Tisztelt Ebtartók!

Dr. Fónagy Ágota jegyző
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Rendőrségi Hírek
Tisztelt lakosság!
A 2013-as év augusztus és szeptember
hónapja sem telt el események nélkül.

A Pilisi Rendőrőrs illetékességi területén 18
előállítás és 11 elfogás történt, amely mellett 6
biztonsági intézkedésre is sor került.

Az alábbiakban konkrét bűncselekményekről és a tett
intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

Büntetőeljárás indult 2013. augusztus 22-én éjszaka T.
Sándor pilisi lakos bejelentése alapján, mivel családi
házának udvarán lévő garázsától hangos zörejt halott,
megnézni nem merte, ezért értesítette a rendőrséget
felhívta a járőr mobilt. A Pilisi Rendőrőrs éjszakás
szolgálata a helyszínre sietett és a telek körbe
járásakor észlelete, hogy a garázs ajtaján a lemez-
borítás felfeszített állapotban van, ezért bementek a
garázsba és ott elbújva megtalálták K. Dávid pilisi
lakost, akit elfogtak és előállítottak a Monori Rendőr-
kapitányságra. K. Dávid gyanúsítottként kihallgatása,
majd őrizetbe vétele megtörtént és az előterjesztés
után a Monori Járás Bíróság előzetes letartóztatásba
helyezte.

Büntetőeljárás indult T. Pál feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, akinek 2013. szeptember 5-e
17.00 óra és szeptember 6-a 18.00 óra közötti időben a
tulajdonában lévő Pilis, Nagy Lajos utcában lévő
lakatlan ingatlana udvaráról eltulajdonítottak 7 db 6
méter hosszúságú horganyzott csövet, 6 darab 2 m x
1.2 méter, 2 mm-es alumínium táblát, illetve az
ingatlanon található házból egy darab 11.5 kg-os PB
gázpalackot. A lopással okozott kár 200.000 Ft.,
rongálási kár nem keletkezett. A nyomozás során 4 fő
elkövető elfogása megtörtént, akik a bűncselekmény
elkövetését beismerték, a házkutatás megtartásakor
kábítószer termesztése végett növényi származékok
kerültek lefoglalásra.

2013. szeptember 5-én a délutáni órákban a pilis járőr
mobilra bejelentés érkezett, miszerint Felső-
Nyáregyháza és Csévharaszt közti külterületről
kézifűrésszel az erdőben vágják a fát. A helyszínre
kiérkező járőrszolgálat az elkövetőt elfogta és a Pilisi
rendőrőrsre előállította. Gyanúsítottként kihallgatásra
került, amely során beismerő vallomást tett, a lakásán
megtartott házkutatás során további eltulajdonított fa
került lefoglalásra.

2013. szeptember13-án a hajnali órákban az éjszakás
járőrszolgálat a Pilis, Újerdő utcában két gyanús
személyre lett figyelmes, akik kézikocsit húznak
maguk után. Ellenőrzés alá vonta a két személyt,
amely során megállapítást nyert, hogy a kézikocsin

betörésből származó tárgyak vannak, ezért a két
személy K. Tibor és K. József elfogásra került, a
Monori Rendőr-kapitányságra elő lettek állítva, majd
gyanúsítottként kihallgatva és őrizetbe véve. K. Tibort
a Monor Járásbíróság előzetes letartóztatásba
helyezte.

Pilis Város Önkormányzata az Európai Mobilitás Hét
elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül 2013.
szeptember 20-án a Pilis, Vatyai utcában megrendezte
a „autómentes napot”, amelyben a Pilis Rendőrőrs is
részt vállalt. A rendezvény keretén belül az óvódások
és iskolások Kresz-totóban, kerékpáros akadály-
pályán próbálhatták ki tudásukat, illetve ügyes-
ségüket, valamint nagy sikert hozott a rendőrmotor és
rendőrautó bemutatása is.

Ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt Gépjármű-
vezetők figyelmét az őszi-téli átállásra. Az időjárásra
tekintettel ideje a gépjárműveket téli gumiköpennyel
ellátni. Fokozottabban figyeljenek a haladási sebesség
megfelelő megválasztására és az esetleges rossz látási
viszonyok melletti közlekedésre.

A fűtési szezon közeledtével ismét aktuálissá válik a
tűzifavásárlás. Jelentkeznek a házaló tűzifaárusok,
akik jelentős része csalással próbálkozik. Kérjük
önöket, hogy az idős szomszédjaikra, rokonaikra
kiemelten figyeljenek! Értessék meg velük, hogy
idegentől ne vásároljanak tűzifát, még ha az olcsónak
tűnik is. Amennyiben mégis emellett döntenek, akkor
hívjanak valakit arra az időre maguk mellé. Valamint
jegyezzék fel az árusok adatait, a gépkocsi forgalmi
rendszámát.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak
közösen vagyunk képesek úgy, hogy Önök is
tegyenek meg minden maguktól telhetőt annak
érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény
áldozatává, illetve segítsük és legyünk figyelemmel
idős állampolgárainkra.

Arendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése
esetén kérem Önöket, hogy bármely időpontban
hívják a a mobil-„járőr mobilt” 06-20/7710-411-es
telefonszámon, vagy munkaidőben (ügyelet hiánya
miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt a , azon06-29/498-128-as
kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-
726, 107-esilletve a telefonszámon.
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss Zoltán
r.ftőrm 06/20-228-1511, elérhetősége: . Fogadó-órája
minden páros hét csütörtökén 08.00-12.00 óra között
kerül megtartásra a rendőrőrs épületében.

Kerepeszki Ferenc r. hdgy. Mb. Őrsparancsnok

JÁRŐR MOBIL
06-20/7710-411
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2013. szeptember 1-jével hivatalos formát öltött a Külterületi
Településrészi Önkormányzat és elkezdte munkáját.
Célul tűzte ki a külterületen még nem működő közvilágítás
befejezését és a Rózsácskában a még egyáltalán nem
kialakított villanyhálózat kialakítását, bevezetését. A pénz
hiánya miatt nem könnyű feladatot vállal az Önkormányzat.
Minden lehetőséget ki kell használni (pályázat, cégek
megkeresése, stb.) ennek a fontos célnak az eredményes-
ségéért.
Tudjuk, átérezzük az ott lakók mindennapi nehézségeit.
Tárgyalások folynak a polgármester és a Képviselő-testület
részéről a patikák ügyeleti rendjéről, ami a hétvégi gyógy-
szerellátás problémáit szeretné mielőbb megoldani, hogy ne
másik városba kelljen utazni (akár éjjel is) a gyógyszerellátás
érdekében. A szombat-vasárnap pedig nem elhanyagolható
időfaktor az ilyen jellegű betegségek ellátásánál.
Reméljük a patikusok pozitív hozzáállását, hisz korábban is a
betegellátás volt a fontos, pedig csak egy patika működött,
amely képes volt megoldani a lakosság igényeit pontosan,
precízen, emberbarátian, minden üzleti érdek nélkül, a beteg,
kiszolgáltatott ember érdekében.
Külterületi látogatásaink során szomorúan tapasztaltuk az
utak lerobbant állapotát. Átéreztük, hogy kisgyermekek,
iskolások, felnőttek járnak naponta többször is „nyakig” érő
sárban, pocsolyában, félméteres hóban. Ennek a gondnak a
megoldásában nagy örömmel vennénk a lakosok ötleteit –
segítségükre, a közös munkára számítunk is!
A közbiztonság megoldását, közösen – rendőrség, polgár-
őrség, közterület felügyelő, lakosság - részvételével szeret-
nénk javítani minél előbb.
Nagyon számítunk a külterületi lakosság részéről a
közmeghallgatásokon való részvételre a gondok, problémák
megismerése miatt és a későbbi megoldások érdekében.
Kéthavonta a Hírnök újság útján szeretnénk tájékoztatni a
kedves lakosokat a külterületen történő, folyamatban lévő
ügyekről, történésekről. A külterületen lakókkal folytatott
eszmecsere kapcsán kiderült, igenis részt akarnak venni az
őket érintő, a Képviselő-testület által hozott határozatok,
intézkedések anyagi jellegű rendeletek előkészítésénél.
Igaz hat év alatt négy jegyző és két aljegyző munkája sem
könnyítette meg az ügyeink intézését. Most választott a

Polgármester Úr új Jegyzőt, akit úgy ismertünk meg, hogy
nem szalad el a problémák elől, kitűnő ötleteivel, nagy
teherbíró képességgel veszi sorra, sürgősségi sorrendben az
ügyeket és reméljük, a minket foglalkoztató problémákra is
sor kerül és nem kell egy évet várni a válaszra.
Azért azt is el kell mondanunk, hogy három éve szinte minden
Képviselő-testületi ülésen részt vettünk és látjuk, tapasz-
taljuk, hogy teljes erővel dolgozik a testület, a Polgármester
úr - pályázatok sora, cégek felkeresése munka miatt,
tervezetek sokasága a problémák megoldására.
Figyelembe kell venni a törvény lehetőségeit, hisz a törvényt
betartani kötelező. Szóval nincs könnyű helyzetben az
Önkormányzat. Ha a lakosság is meg akarja ismerni a
munkájukat, eljön a Képviselő-testületi ülésekre, amelyek
nyilvánosak.
Sajnos meg kell említeni, az utóbbi napokban sokan jelezték,
hogy megszüntették a segélyüket, tehát fillér és munka nélkül
vannak. Nem tudtunk sajnos ilyen hirtelen még tanácsot adni
sem, hisz abban teljesen igazuk van, hogy nem alamizsnát,
hanem munkát szeretnének - amihez legyünk őszinték, joguk
van.
Se munka, se pénz - ez a helyzet az anyagi, erkölcsi
leépüléshez vezet és már nem tudjuk, érdemes-e közbizton-
ságról beszélni, hisz enni, inni, melegedni gyógyszerhez
minden magyar állampolgárnak joga van. Nem nyugtat meg,
hogy ez országos probléma. Nekünk minden melegben
elköltött vacsoránál eszünkbe jutnak nélkülözni kénytelen
embertársaink. Minden megoldást megragadunk a munka-
lehetőségek kialakítására, alapítványok megkeresésére.
Sürgős megoldások kellenek, hisz ezt a helyzetet kezelni kell!
Kötelező!
Embertársainknak, akiknek most nehéz a helyzetük, szívből
kívánunk erőt, egészséget és kitartást.
Jó munkát kívánunk a jó ötletekkel teli, a közösséget alázattal
szolgáló, az emberi szeretetet továbbra is megtartó Kép-
viselő-testületnek, akik mellé szívesen, szeretettel csat-
lakozik a lakosság, közös érdekeink megvalósításában.
A Hírnök újságban tájékoztatjuk a T. Lakosságot, adjanak
ötleteket, jöjjenek problémáikkal, és mint egy közösséget
alkotva, vegyük sorra azokat.

Külterületi Hírek

Bartha-Csalán
Külterületi Településrészi Önkormányzat tagjai

21 gyermek 5 helyszínen: a Csilló Lovardában, az albertirsai
strandon, a Fővárosi Állatkertben, a pilisi erdőkben
(Vadállatok nyomában - nyomolvasó túra), illetve a Gerjénél
(táborzáró bográcsolás) öt felejthetetlen napot töltött július 29.
és augusztus 2. között.
A tábort saját szabadságom idejére szerveztem, miután a pilisi
Képviselő-testület úgy döntött, hogy javaslatomat elutasítja és
az idén nem támogat semmilyen nyári napközistábort, illetve
nem biztosítja a nyári gyermekétkeztetést sem, de a Közösségi
Házat térítésmentesen a rendelkezésemre bocsátja.
Mivel a Gyermekjóléti Szolgálat csütörtökönként szín-
vonalas, három órás gyerekprogramokat szervezett az
önkormányzat támogatásával, amelyeken én is részt vettem, a
táboromat szerettem volna olyan tartalommal megtölteni, ami
további új, színes élményeket nyújt a rám bízott
gyermekeknek.

Álmodtam egy nagyot. „Utazótábort szervezek!”
Álmom megvalósításához azonban hosszú út vezetett: a
Jobbik Pest Megyei Szervezetéhez benyújtott nyertes
pályázatom, illetve a Pilisi és a Monori Alapszervezetek
támogatásai jelentették a biztos gazdasági alapot, ennek
minőségét pedig a pilisi, albertirsai, monori lakosok,
vállalkozók, szervezetek fokozták tovább adományaikkal:
Zábráczki László, Nagy Anna, Koszorú Árpád Attila, Szabó
Márton, Vajda Ferencné, Molnár Sándorné, Koczó Hermina,
Domonyi Károly, Paragi Sándor, Török Tünde, Nagy Zita,
Csehné Mészáros Anna, „Csikós-bolt”, „Toldi-tejbolt”,
„CBA”, „Lengyel Pékség”, „Csilló Lovarda”, Albertirsai
Polgármesteri Hivatal, albertirsai Strand, Fidesz-frakció.
A képeken látható gyermekek és családjaik nevében is
köszönöm minden támogatónak, hogy lehetővé tették, hogy
olyan gyermekek is eljuthattak a fenti programokra, akik soha
nem voltak még strandon vagy a Fővárosi Állatkertben – és
közben nem maradtak éhesek sem…

Utazótábor 

Gajdosné Nagy Tímea, önkormányzati képviselő
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47., tel.: 696-310, fax: 696-
320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és 12.30-16.30, P: 8-12.00.
Polgármester: Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.: Sz:15-18.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, malaferenc@dunakanyar.net.
Jegyző: dr. Fónagy Ágota Natália, 696-311, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12.
Polgármesteri Iroda, vez.: Koreny Ida, 496-820, titkarsag@pilis.hu.
Gazdálkodási Iroda, vez.: Hajdu Zsoltné, 696-318, penzugy@pilis.hu.
Adóügyi Csoport, vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu.
Szociális Csoport, vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu.
Hatósági Csoport, vez.: Kaszai Anikó, 696-312, igazgatas@pilis.hu.
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326.
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.: Rákóczi út 67, tel.: 496-768, e-mail:
gerfor@monornet.hu, üf.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12.
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2691.
Roma Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2692.
TÁRSHATÓSÁGOK
DAKÖV Kft. Pilisi Üzemig.: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz. tel.: 499-261, fax:
499-262, víz/csatorna hibabejelentés: 06-80/620-399, e-mail:
ugyfelszolgalat@dakovpilis.hu üf.: H.: 8-12 és 13-20, Sz. Cs: 8-12, K. P.: -.
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-mail:
monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, P: 8-12.
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-310, e-
mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
Járási Hivatal Pilisi Kir.: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Horváth Istvánné tel.: 696-329
üf.: H: 8-12 és 12.30-16.30., K: 8-12 Sz: 8-12 és 12.30-18.00, Cs: 8-12, P: 8-12, e-
mail: horvath.istvanne@monor.pmkh.gov.hu, Csernák Dóra tel: 696-328 üf.: K, CS,
P: 8-12 e-mail: csernak.dora@monor.pmkh.gov.hu.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. út 49., 498-108.
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (INO): Kossuth L. út 57., 497-130.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80, 412-852.
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673.
OKTATÁS
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. út 30., 498-123, gubanyik@gmail.com.
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. út 31., 696-122, pkastely@freemail.hu.
Játékország Óvoda: Rákóczi út 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com,
www.pilisiovodak.hu.
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: vez: Pogány György, könyvtár:
Kávai u. 1., 498-851, konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás, nyomtatás,
Internet-használat), Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115,
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1.,
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr. Tóth Tibor:
696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884,
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883, dr. Zloch Márta: 469-105
Labor: 496-385, Fizikoterápia: 496-347,
Orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül).
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. út 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-0057.
KÖZBIZTONSÁG (107)
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán r.ftőrm: 06-
20/412-2490, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. út 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154.
EGYHÁZAK
Baptista Gyülekezet: Templom u. 6., 06-20/886-0205, Nemeshegyi Zoltán lelkész,
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. út 34., 498-134, Krámer György esperes,
Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán,
palmaiz55@gmail.com.
Református Gyülekezet: Rákóczi út 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi út 15., 498-126, Virágh József plébános,
j.blueman@googlemail.com,
Egyéb szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14.
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651.
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu.
Piac: Maly András piacfelügyelő 06-20/399-60-70
Démász ügyfélszolgálat: 06-40/822-000
Tigáz ügyfélszolgálat: 06-40/333-338

A 2012-2013-as évadban felnőtt csapatunk a bajnokság
átszervezése miatt sajnos kiesett a Megye I. osztályból, ezért
az új évet a Megye II. osztályban kezdtük meg. Felnőtt
csapatunk jelenleg hét győzelemmel és egy vereséggel vezeti
a bajnokságot.
Csapatunk sikerességét jellemzi, hogy a Magyar Kupa
országos főtábláján a legjobb 64 közé is bejutottunk, ahol
végül Kemecse csapatától kapott vereségünk akadályozta
meg továbbjutásunkat.
Büszkék vagyunk az utánpótlás csapatainkra, ahol összesen
131 igazolt, 6-20 éves játékossal rendelkezünk. Ők
folyamatosan részt vesznek a bajnoki mérkőzéseken és
meghívásos kupákon. Példaként kiemelném az augusztusban
Debrecenben megrendezett Nemzetközi Kupát, ahol kilenc
éveseink korosztályukban harmadik-, tizenegy éveseink
pedig ötödik helyezést értek el.
Néhány szó az elvégzett munkánkról, terveinkről.
Pályázaton nyert anyagi forrásokból, valamint támogató-
inknak, vezetőségi tagjainknak, szurkolóinknak köszön-
hetően elkészült 320 fős új lelátónk, hátsó edzőpályánk és egy
kisebb pálya. A felújítások következő szakaszaként korszerű-
sítjük a pályák világítását, ami még októberben el is készül.
További terveink között szerepel a lelátó fedetté tétele,
amelynek időpontja egyelőre nem ismert.
Mindenkinek köszönjük az eddig elvégzett munkához
nyújtott segítségét, támogatását!

Hírek a Pilisi Labdarúgó Klub életéről

Sportbaráti üdvözlettel,
Vezetőség

Kedves Olvasók!

A Gyermekjóléti Szolgálat idén is - immár
negyedszer - elindítja Cipősdoboz akcióját!

Azoknak a gyermekeknek gyűjtünk cipős-
dobozba csomagolt ajándékokat, akik semmit
nem találnának a fa alatt, ha nem lennének
nagylelkű adakozók.

A„cipősdobozokat”
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
várjuk (Pilis, Kossuth Lajos út 49.)

2013. december 9-ig.
Kérjük, hogy a dobozokra írják rá, hogy milyen
korú és nemű gyermeknek szánják az aján-
dékot.

Segítő szándékukat köszönjük:

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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Tisztelt Lakosság!
A Pilis Városért Közalapítvány és a Gerje-Forrás
Nonprofit Kft. közös szervezésben ismét faültetést

szervez, amelyhez adományokat gyűjtünk.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy
lehetőségeikhez képest segítsenek az Alapítvány
törekvéseinek megvalósításához adományokat

gyűjteni saját erőforrásokból, illetve szponzorok
ajánlásával vagy felkérésével.

Az alapító a közalapítvány anyagi eszközeinek
felhasználásával kiemelt feladatának tekinti:

A város arculatának formálását, a közterületek
rendezését, utcák-, terek parkosítását, fásítását,

ezek folyamatos ápolását,
a város központjának kialakítását.

Ezért kérjük az Önök támogatását is céljaink
eléréséhez, minél előbbi megvalósításához.

Bankszámlaszám: 11742238-20004628
A közlemény rovatba kérjük a támogatni kívánt

célt beírni: „fásítás”!

Csekket a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Irodáján, a Titkárságon és Simó Gáborné elnöktől

igényelhetnek.

Simó Gáborné, Kuratórium elnöke
Matos Péter, Gerje-Forrás Kft. vezetője

A PILIS VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
FELHÍVÁSA Idén ismét megrendezésre került - immár negyedik

alkalommal - a hagyományosnak mondható nyílt nemzetközi
kempo bajnokságunk. A megrendezés és a lebonyolítás
mindenki tetszését elnyerte és emeltük városunk nívóját.
14 csapat több mint száz indulója öt versenyszámban
mérhette össze tudását a színvonalas versenyen.
Két technikai számmal, önvédelemmel és formagyakorlattal
kezdődött versenyünk, majd a küzdelmi számokkal
folytatódott.
A pilisi csapat kiemelkedően teljesített: 17 arany-, 10
ezüst- és 8 bronzérem volt a jutalmunk!
Ezzel az eredménnyel a csapatbajnokságban I. helyezést ért el
a pilisi csapat, II. Helyezést a Jász-kempo Karateklub és a III.
helyezés a DKHSE Bicske csapatáé lett.
Az elért eredményekhez gratulálunk!

A Pilisi Kemposok nevében ezúton szeretném megköszöni a
szülők fáradhatatlan munkáját, a sok segítséget és a
támogatást, amit a versenyünkön nyújtottak. Külön köszönet
Pilis Város Önkormányzatának, Szabó Márton polgár-
mesternek, Polgárné Czerjak Juditnak és az Iskola
vezetésének a versenyrendezésében nyújtott segítségért.

„Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt,
kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret!”

Edzéseinkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Edzéseink: Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi úti

tornatermében, kedd-péntek 17-19 óráig és
szombat 10-11.30 óráig.

Érdeklődni lehet: Magyar Zoltán, tel: 06-70/315-7038.

KEMPO BAJNOKSÁG PILISEN

Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület
Az idén eddig több mint 145 ezer ember, köztük több mint

83 ezer gyerek részesült üdülési támogatásban az
Erzsébet-programnak köszönhetően.

Magyarországon hosszú évek óta nem volt példa arra,
hogy ilyen kedvezményesen és ilyen nagy létszámban

pihenhessenek felnőttek és gyerekek.

Tájékoztatás az átalánydíjas vízfogyasztási helyek mérősítési

kötelezettségéről
A DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatósága 2013. szeptember 5-én
tájékoztatta a Tisztelt Lakosságot, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet alapján - abban az esetben, ha a felhasználó a vizet nem
kizárólag közműves ivóvízellátáshoz csatlakozva, hanem részben
saját célú vízkivételi műből szerzi be - köteles a beszerzett
valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles fogyasztásmérőt
működtetni. Tájékoztattuk továbbá a Lakosságot, hogy a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint az
átalánydíjas közműves vízvételi-, illetve a saját kúttal rendelkező

felhasználási helyeken fogyasztásmérő berendezést kell
felszereltetni 2013. december 31-ig. A határidő lejártát követően, a
mérősítési kötelezettség végrehajtását a víziközmű-szolgáltató
munkatársai ellenőrizni fogják.
Afent említett jogszabályok előírásai azokra vonatkoznak, akik
saját víztermelő kúttal rendelkeznek és annak vize - használat
után - a szennyvízcsatornába kerül.
Természetesen azokra a felhasználókra nem vonatkozik az előbb
említett jogszabályi előírás, akik a saját kút vizét kizárólag
locsolásra vagy más egyéb célra (pl.: gépkocsi mosás) használják.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy vízszolgáltatással és

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ügyeik intézésére állunk szíves
rendelkezésükre az alábbi helyen és időkben:
Ügyfélfogadás helye: Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz. (Vízmű

telep), : hétfő: 8 – 20 , szerda: 8 –ügyfélfogadási időpontok 00 00 00

12 , csütörtök: 8 – 12 , tel.: 06-29/499-261, fax: 06-29/499-262,00 00 00

e-mail: dakov.pilis.uzemig@gmail.com, hibabejelentés:
személyesen: fenti ügyfélfogadási időben, telefonon: 06-80/620-
399. Ezen kívül a Tisztelt Lakosság folyamatosan tájékozódhat a
víziközmű-szolgáltatás aktuális híreiről a www.dakov.hu
honlapunkon.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatóság



Szabó Márton polgármester és Mala Ferenc alpolgármester
koszorúz az október 23-i nemzeti ünnepen.

Áprily lajos

Őszi rigódal

Megeste már a dér a bokros oldalt,
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után.

Ragyog az ősz. És dalt hallok, rigódalt,
egy ritka lombú vadcseresznyefán. -
Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem,
rég hallgat búbosbanka- s gerleszó.

Ha pártaian s nem várja fészek-öl sem,
miért szól még a megtévedt rigó?

Tán június sugár-illúziója
remegett át a bíbor lomb felett,

s attól dalol a völgy révült rigója
ilyen évszak-tévesztő éneket.

Nem is téved: halkan szól, mintha félne,
köd ül a hangok túlfinom során,

mintha húnyt szemmel, álmában zenélne,
egy álom-őszben, álom-fuvolán.

A hangja nem fog mámorral kitelni,
nagy líra nincs. S mégis, így volna jó:

amíg a hófelhő jön, énekelni,
mint az a révült, holdkóros rigó.


