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Kedves Pilisi Polgárok!
Befejeződtek a parlamenti választások. Köszönöm mindazoknak akik éltek a választás
jogával. Pilisen a választópolgárok több mint 60%-a ment el szavazni. Településünk
parlamenti képviselője Pogácsás Tibor, a Fidesz-KDNP jelöltje lett.
Végre itt a tavasz, a jó idő beköszöntével elkezdődnek a különböző felújítási munkálatok.
Településünk több pontján kezdünk dolgozni. Régi igény volt a Vásártéren lakók részéről,
hogy a Kossuth Lajos út Malom utcától a vízelvezető árokig tartó szakaszának járdája
készüljön el, hiszen ezen a részen tudják csak gyalogosan vagy kerékpárral megközelíteni a
városközpontot. Ezt a munkát elkezdtük és reméljük, hogy néhány héten belül elkészül az új
járda. Ebben az évben tervezzük a Rákóczi út másik oldalán lévő járda felújítását, valamint a
Bölcsőde jobb megközelítése érdekében az Erdei Ferenc utcáról a piac mellett is készül egy új

járdaszakasz. A közutaknál a régebben aszfaltozott utakon kijavítjuk a kátyúkat, valamint elkezdődik az újabban
aszfaltozott utak padkázása és az utak szélének megerősítése is. Ez biztosan forgalomkorlátozással jár majd, ezért
kérjük a gépkocsivezetők megértő türelmét. Amint az időjárás megengedi, a zártkertekben lévő utak karbantartása
is elkezdődik. A város közvilágításának karbantartása és felújítása is folyamatban van, 2013-ban több száz világító
testet cserélt ki a szolgáltató. A Haleszi II. dűlő közvilágításának kiépítése is elkezdődött, a kivitelező a nyár végére,
ősz elejére ígéri a befejezését. A Szabadság téri iskolában új kerítést építünk, a Kossuth Lajos utcai iskolában a
mellékhelyiségek megközelítését segítő folyosó épül, valamint a villamos hálózatok felülvizsgálata is folyamatban
van. A Dózsa György út 33. szám alatti Zeneiskolában a szülők kezdeményezését szervezve megkeresett Soltészné
Csilla. A szolfézsterem felújítását sok szülő és pilisi vállalkozó segítette a munkájával, a szükséges anyagokhoz a
pénzt Pilis Város Önkormányzata biztosította. A Zeneiskolát jótékonysági rendezvények is támogatják, ilyen volt
április 11-én az Evangélikus Egyház szervezésében tartott jótékonysági koncert és ilyen lesz a május 16-án 18
órakor, a Városháza Dísztermében Micheller Myrtill és Pintér Tibor régen várt koncertje az Önkormányzat
szervezésében. Ezen rendezvények bevételével is a Pilisi Zeneiskolát támogatjuk.
Igyekszünk kihasználni a rendelkezésünkre álló pályázati lehetőségeket is. Pályáztunk a Kávai úti Meserét
Tagóvoda hőszigetelésére, ablakainak cseréjére valamint a fűtés felújítására is. Szintén pályáztunk az Evangélikus
templom kertjében lévő I. világháborús emlékmű felújítására, valamint az I. világháborúhoz kapcsolódó
rendezvényekre is. A napokban nyújtjuk be a pályázatot a Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére és
bővítésére. A Képviselő-testület döntése alapján pályázunk a Pilisi Játékország Óvóda pedagógiai
tevékenységének támogatására. A Pilisi Labdarúgó Klub is igyekszik a pályázati lehetőségeket kihasználni. A múlt
évben nyert pályázatok eredménye már látható a focipálya mellett, hiszen nemcsak tribünt építettek, hanem teljesen
megújult a pálya világítása is. A beadott pályázataik önerejének felét a Pilisi Labdarúgó Klub saját forrásból, a
másik felét pedig az Önkormányzat biztosítja.
A Pilisi Polgármesteri Hivatalban is törekszünk az ügyfelek jobb kiszolgálására, ennek egyik példája a folyosón
kialakított gyermek játszósarok.
Amíg a szülők hivatalos ügyeiket intézik, addig itt a gyerekek játékkal tölthetik el az időt.
Május 25-én még előttünk áll az európai parlamenti képviselők megválasztása. Ez is fontos dolog, Magyarország
Európai Uniós tagságából adódóan. Ezen a szavazáson dől el, hogy kik képviselik Magyarországot az Európai
Parlamentben. Úgy gondolom, hogy ez is minden magyar állampolgár közös érdeke, ezért fontos, hogy minél
többen menjünk el május 25-én is az európai parlamenti választásokra.

Szabó Márton

Gyermek játszósarok
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Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1)
bekezdése alapján, eb-
rendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, ill. a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Pilis
Polgármesteri Hivatala előreláthatólag 2014. május 30-
ig, meghosszabbítva Pilis Város közigazgatási területén
tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeíró adatlapok 2013. év végén eljuttatásra
kerültek minden háztartásba, azonban az előírt
határidőig, 2013. november 30-áig nem volt teljeskörű
az adatszolgáltatás.

Fentiek okán a Polgármesteri Hivatal részéről szük-
ségesnek ítéltük az ebösszeírás meghosszabbítását,
immáron a Hivatal megbízottjainak bevonásával.

Az ebösszeírási feladatok ellátásával két személyt
(Maglódszki Józsefné, Szlukáné Szentesi Veronika)
bíztam meg, akik a megbízásuk felmutatásával igazolják
jogosultságukat.

Felhívom az ebtartók és ebtulajdonosok figyelmét, hogy
az ebösszeíráskor kötelesek az ebösszeíró adatlap
szerinti adatokat a Hivatal megbízottjai rendelkezésére
bocsátani.

Egyben felhívom figyelmüket arra is, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal az adatszolgáltatási kötelezettségét
ellenőrzi és nem teljesítés esetén az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben
foglalt állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.

Köszönöm szíves megértésüket és
együttműködésüket!

Az ebösszeírás
meghosszabbítva!

Tóth László, jegyző

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
február 15. napjától 2014. március 31. napjáig az alábbi
fontosabb döntéseket hozta meg:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014.
(III.02.) sz. önkormányzati rendeletével módosította a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának, a
támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjéről szóló
7/2013. (III.10.) sz. önkormányzati rendeletét. A szabályozás
alapján a pályázati felhívás kiírásra került, a beadási határidő
2014. április 10. napja volt.
A vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági
díjak megállapításáról és a díja alkalmazásának feltételeiről
szóló önkormányzati rendelet az 5/2014. (III.14.) sz.
önkormányzati rendelettel hatályát veszítette, figyelemmel
arra, hogy a rendeletben szabályozott területek feletti döntési
hatáskör központi szervhez került át.
A közterület használat rendjéről szóló 6/2014. (III.14.) sz.
önkormányzati rendelet 2014. március 15. napjával lépett
hatályba. A rendelet szövege a városi honlapon megtalálható
www.pilis.hu / közérdekű adatok.
Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a
helyiségbérletek díjának mértékéről szóló 7/2014. (III.14.)
sz. önkormányzati rendeletben, az intézmények helyiségének
használatba-, illetve bérbeadására vonatkozó rendelkezések
egységesen rögzítésre kerültek. A bérleti díjak mértéke nem
változott.
A Képviselő-testület a 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati
rendelete megalkotásával az Önkormányzat tulajdonában
lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletével,
elidegenítésével kapcsolatos rendelkezések módosításra,
aktualizálásra kerültek.Abérleti díjak mértéke nem változott.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el
és hagyta jóvá Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetését. A költségvetési rendelet a városi honlapon
megtalálható www.pilis.hu / közérdekű adatok.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2014.
(III.30.) sz. önkormányzati rendelet 2014. április 01. napjával
lépett hatályba. A rendelet a városi honlapon megtalálható
www.pilis.hu / közérdekű adatok.
A 3/2014. (I.14.) sz. önkormányzati határozattal Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára
pályázatot nyújt be.Apályázat elbírálása folyamatban van.
A 4-7/2014. (I .30.) sz. normatív önkormányzati
határozatokkal felülvizsgálatra és elfogadásra került Pilis
Város Önkormányzata, a Pilisi Polgármesteri Hivatal
valamint az intézményei, illetve a nemzetiségi önkor-
mányzatok közötti munkamegosztási megállapodások.
A 9/2014. (I.31.) sz. normatív önkormányzati határozattal a
Képviselő-testület meghatározta a 2014. évi közmeghallgatás
időpontját, amely 2014. június 26.-án (csütörtök) 18.00
órakor a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth L.
u. 47.) dísztermében kerül megrendezésre.

Tájékoztatás a Képviselő-testület
2014. I. negyedévében elvégzett munkájáról

Tisztelt Pilisi Lakosok!

Ezúton szeretném értesíteni a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2014. május 25-én (vasárnap) európai par-
lamenti választás lesz. A Polgármesteri Hivatal
több köztisztviselője lát el választással kap-
csolatos feladatokat ezen a napon, ezért ők
másnap, május 26-án (hétfő) központi jogszabály-
ban foglaltak alapjánmentesülnek a munkavégzés
alól.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit
május 26-án (hétfőn) csak rendkívüli esemény
kapcsán keresse fel, a pénztári kifizetés is szünetel.

Megértésüket köszönöm!
Tóth László

jegyző
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A 10-15/2014. (I.31.) sz. normatív önkormányzati
határozatokkal elfogadásra került Pilis Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, valamint Bizottságai 2014. évi
munkaterve.
A 16/2014. (I.31.) sz. normatív önkormányzati határozattal
elfogadásra kerültek a Pilisi Polgármesteri Hivatal igazgatási
szüneteinek időpontjai:
Nyári igazgatási szünet: 2014. július 21. – 2014. július 25.
Téli igazgatási szünet: 2014. december 24. – 2015. január 01.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
Önkormányzat saját bevételei körének összegét a költség-
vetési évet követő három évre (2015-2017.) vonatkozóan a
Képviselő-testület a 17/2014. (I.30.) sz. önkormányzati
határozatával fogadta el és hagyta jóvá.
A 20/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozatával a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy „Az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” című projektre pályázatot nyújt
be, és a pályázat benyújtásához 10% (500.000.- Ft) önerőt
biztosít.Apályázat elbírálása folyamatban van.
A 21/2014. (I.30.) sz. önkormányzati határozatával a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy „Az első világháborút és
a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősök és
áldozatok emlékét állító kulturális és tudományos
programok, művészeti tevékenységek támogatása” című
projektre pályázatot nyújt be, és a pályázat benyújtásához
20% önerőt biztosít.Apályázat elbírálása folyamatban van.
A 32/2014. (II.11.) sz. önkormányzati határozatával a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy az egyes önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kiírt
pályázaton a Játékország Óvoda vonatkozásában részt vesz.A
pályázat elbírálása folyamatban van.
AKépviselő-testület a 33-38/2014. (II.13.) sz. önkormányzati
határozatokkal a 2014. évi költségvetést befolyásoló
döntéseket meghozta. A határozatok alapján a központi
jogszabályok alapján a tavalyi évben bérfejlesztésben nem
részesült dolgozók részére az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében 5%-os mértékű bérfejlesztés, valamint az
Önkormányzat közalkalmazottai részére nettó 8.000.-
Ft/fő/hó összegű cafetéria került beépítésre.
A 43/2014. (II.27.) sz. önkormányzati határozatával a
Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, a Gerje-Forrás
Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó pénzügyi (üzleti) tervét.
Pilis Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárásaival
kapcsolatban a Képviselő-testület a 2014. február és márciusi
ülésein felülvizsgálta és elfogadta az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát, a 2013. évre vonatkozó
közbeszerzési statisztikai összegzést, valamint a 2014. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervét.
A 45-46/2014. (II.27.) sz. önkormányzati határozatokkal
elfogadásra került Pilis Város Önkormányzata 2013. évi
Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról szóló
beszámolója, valamint a 2014. évi Helyi Közfoglalkoztatási
Terv.
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
vezetője, Pogány György intézményvezető nyugdíjba
vonulása miatt a magasabb vezetői beosztás, álláshely
meghirdetésre került. 2014. szeptember 30. napjáig a
könyvtár szakalkalmazottai látják el az intézményvezetői
feladatokat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Pogány György Úr
településünkön végzett munkáját, tevékenységét és további
jó egészséget kívánunk.
A Képviselő-testület több alkalommal is tárgyalt a települési
értéktár megvalósítása érdekében a Települési Értéktár
Bizottság tagjainak megválasztásáról. Ezúton kérnénk
minden olyan lakost, aki úgy gondolja, alkalmas lenne és
kedvet érez a települési értéktár kialakításában és meg-
valósításában, az kérjük jelezze a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán, vagy a könyvtár épületében.
Az 50/2014. (II.27.) sz. önkormányzati határozatával a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy fejleszteni kívánja a
település honlapját annak érdekében, hogy a lakosság
számára átláthatóbb és közérthetőbb legyen. A fejlesztések
2014. nyarán lesznek láthatóak a honlapot használók
számára.
Az 57-59/2014. (III.28.) sz. normatív önkormányzati
határozatokkal elfogadásra kerültek a Játékország Óvoda
szervezeti dokumentumai, a Szervezeti és Működési
Szabályzat, a Házirend, valamint a Kollektív Szerződés.
Pilis Város Önkormányzat által a 2014. évben szervezendő
nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) két turnusban történő
megvalósításáról döntött a Képviselő-testület: I. turnus:
2014.06.30. – 2014. 07.04. II. turnus: 2014.07.07. –
2014.07.11. További tájékoztatást a Kistérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye telephelyén
kaphatnak az érdeklődők.
A 65/2014. (III.27.) sz. önkormányzati határozattal Pilis
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározta
a 2014. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri
25.000.- Ft-tal támogatta a kérelmet benyújtó, település-
ünkön tevékenykedő „Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koraszülött Gyógyításért”, valamint a „Mozgássérültek
Ceglédi Önálló Egyesülete” szervezeteket.

Koreny Ida, Polgármesteri Irodavezető

„A lelki szeretetben énünk kőkemény falai
megrepedeznek, s mint az árvíz, kilépünk
magunkból, s a másik világát is elöntjük.
Még akkor is, ha ez a világ tele van gátakkal,
akadályokkal, szögesdrótokkal. S mind-
ezek hiába bántanak, sértenek, karcolnak
vagy sebeznek. Bárki, aki hozzánk is belép
szöges, tüskés, csapdákkal és akadályok-
kal teli országba jut. Onnan tudod, hogy
valaki szeret, hogy túllép ezeken a bántó
akadályokon, sérelmeit megbocsátja,
hibáidat eltűri, s elfedi.”

Müller Péter
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Egyik legfontosabb, de alig ismert dátum történelmün-
kben 907. július 4-6, a pozsonyi csata időpontja. Ha az
ütközet elveszik, a magyarság eltűnt volna Európa
színpadáról. Puszta létünk forgott veszélyben.
Alig telt el pár év a honfoglalás óta. A nyugati országok
felmérték, az új szomszéd berendezkedett a meghódított
területen. Ekkor már – 900 után – Pannónia, a Dunántúl is
a magyar törzsek felügyelete alá tartozott, az egész
Kárpát-medence Árpád fejedelemnek engedelmes-kedett.
Támadásra szánták el magukat, aminek az oka rendkívül
egyszerű volt. Pannónia bajor befolyás alatt állt a
magyarok megjelenése előtt, elmaradtak az adók, a
kalandozó magyarság pedig közelebb került Bajorország-
hoz. Theotmar érsek feladata lett a támadás szervezése.
Jelmondata rövid, de világos volt: a magyarságot ki kell
irtani! Az érsek a frankok és a bajorok minden erejét
összefogta a cél érdekében. Érdekes, a magyar krónikák
alig foglalkoznak a csatával. Az utókor sem szentelt
akkora teret a történteknek, mint amit fontossága miatt
megérdemelt volna. A német források viszont igen
beszédesek. Szinte minden ősi írásunk foglalkozott a
vereségükkel. (Sváb évkönyvek, Salzburgi évkönyvek,
Annales Admuntenses, Merseburgi, Weisen-burgi
évkönyvek stb.)
Mielőtt támadtak, a 14 éves Lajos királyt nagykorúnak
nyilvánították, de érdekes, ennek ellenére a döntés egy
tanács kezébe került.
A felvonulás a Duna két partján, valamint a folyón történt
100 hajóval. Hajók szállították a páncélos lovagokat, az
élelmiszert, valamint a hadigépeket.
A gyülekezésre Passau volt kijelölve, a fővezér Liutpold
lett. A déli sereg vezére Theotmar volt, aki minden
főpapnak és apátnak kötelezővé tette a csatlakozást.
Leginkább lovasokból állt a serege.Ahajóhadat Singihard
gróf irányította, Lajos királynak csak a tartalékok vezetése
jutott.
A sereg a korabeli források szerint 100000 főből állt, fele
gyalogos, fele lovas volt. Fegyverzetük a korszak
legmodernebbje, a lovasok között sok volt a páncélos
lovag.
A magyar haderő csak lovasokból állt, számuk 20000
körül lehetett. A németek alig indultak el Passauból, a
kiváló magyar kémszervezet máris értesítette a Csepel-
szigeten tartózkodó Árpádot. A fejeledelem körbe
hordatta a véres kardot. A törzsek megindultak a nyugati
gyepű, Pozsony felé. Végig szemmel tartották az
ellenséget, de a bécsi medencéig nem háborgatták. A
magyar taktika az volt, hogy megtámadták az idegeneket,
majd jelre vad menekülésbe kezdtek. Ez megbontotta a
sorokat. Újabb jelre megfordulva már könnyen le tudták
győzni a páncélosokat és a gyalogos katonákat. Lovasaink
fegyverzete az ősi hadviselési formának felelt meg, nyíl,
íj, fokos és szablya. A nyilat tegezben tartották, hossza kb.
80 cm lehetett. Derekukat veretes öv díszítette és minden
vitézünk oldalán ott volt a díszes tarsoly.

Amikor az ellenség közeledett a gyepű felé, egyre
keményebben léptek fel, éjjel-nappal zaklatták, fizikailag,
lelkileg kimerítették őket.
Árpád megérkezése után a helyzet megváltozott. A
támadások erősebbek lettek. Egy ilyen alkalommal –
június 28-án esett el Theotmar érsek valamint Ottó és
Zakariás püspök is. A vereség ellenére sem álltak meg,
közeledtek Pozsonyhoz, ahol tábort vertek.
Árpád július 4-én hajnalban elrendelte a német (frank)
tábor megtámadását, ahol a katonák még pihentek. Ez is a
taktika része volt. Totális vereséget mértek rájuk, alig
maradt élő ember a támadás után.
A Duna másik oldalán lévő sereggel csak úgy lehetett
leszámolni, ha megsemmisítik a hajókat. Ezt gyújtó-
nyilazással oldották meg, mind a 100 hajó a tűz martaléka
lett a felszereléssel, élelemmel és a sok katonával együtt.
Pozsony a rómaiak idejében is erőd volt, amit a szlávok
használtak századokkal később, de ekkor már magyar
kézben volt.
A frank tábor feldúlása után óriási tüzeket gyújtottak a
parton. A németek azt hitték ünneplésről van szó, pedig
csak a félrevezetést szolgálta. A lovasok nagy része a
folyam mellett keleti irányba vonult, és tömlőn átúsztak a
másik oldalra. Ilyet máskor is tettek, nem volt ismeretlen
előttük. Gyakorlatilag a bajorok is úgy jártak, mint a

frankok. Hajnalban az alvó bajorokat rettenetes üvöltéssel
megtámadták, és hasonló mészárlást végeztek, mint két
nappal előtte a frank táborban. Az ellenség azt hitte újabb
csapatokkal van dolga, az átkelés fel sem merült bennük.A
menekülőket Ennsburgig kergették. A vár védői kitörtek
bajtársaik segítségére, de az ősi taktikát alkalmazva őket is
végzetes vereség érte. A vár és a város magyar kézbe
került, mind a kettőt felgyújtották.
Lajos király alig tudott hajón elmenekülni, de minden
kincse ott maradt, ami a magyarok kezébe került.
Anyugati források szerint a csatában halt hősi halált Árpád
három fia, Tarthos, Üllő és Jutas. Anonymus hagyta ránk,
hogy Árpád szintén 907-ben hunyt el. Lehet, hogy ekkor
szerzett olyan sérülést, amibe később belehalt? Bizonyíték
erre nincs, erről az írások hallgatnak.

A POZSONYI CSATA

dr. Rugonfalvi Kiss Csaba
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A Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai
telephelyén az emeletes épület bejárati részének belső
átalakítása, falburkolatának megszépítése régi kívánságunk
volt.
Ebben az évben sikerült ezt megvalósítanunk. Ki tudtunk
alakítani egy igazán szép belső teret, ahol otthon érezhetik
magukat az itt tanuló diákjaink, kollégáink. Az iskolába
betérő szülőket, látogatókat egy meghitt környezet fogadja,
ahol a régi, megfakult olajfestéket felváltotta a lambéria. A
felette lévő falfelületet megfestettünk. Mindezt nem értük
volna el, ha egy nagyszerű összefogással az itt dolgozók, a
szülők valamint a település vállalkozói, az adományozóink
nem segítettek volna ebben az elhatározásunkban. A
megvalósításhoz felhasználtuk a Farsangi bál bevételének
egy részét is.
Ki szeretném emelni kollégáim közül: Herczeg Zoltánné -
Bori nénit, aki lelkesen gyűjtött adományokat a helyi
vállalkozóktól és tevékenyen részt is vett a munkálatokban. A
szülők közül és segítője ,Takács Zoltán Oszlács Mihály
Takács Géza, Jakab József, Ubrankovics Tamásné – Ildikó és
fia Tamás, Mátyás Péter vállalkozó által küldött szak-
emberek, akik szabadidejüket is feláldozták tervünk
sikeréért. Székhelyünk karbantartója, , az egyikKrizsán János
szombatját feláldozva segített a bontási munkákban.
Elismerés illeti a technikai dolgozókat is a munkaidejükön
túli takarítási feladatok elvégzéséért.
Az adományozóknak köszönhetően diákjaink szebb
környezetben tudnak tanulni, melynek reméljük, sokáig
megőrizzük épségét, szépségét. Hiszem azt, hogy a szebb
környezetben jól érzik majd magukat az idejáró tanulók,
dolgozók.
Adományozóink akiket köszönet illet: Takács Zoltán -
vállalkozó, VI-AR-Ti Bt. - Királymezei Tibor, PLATÁN-
SZINKÁRTYA KFT Festékbolt - Nagy Attila, FÉLIX Falatozó
Kft. – Félix Mártonné, UNYI Kft., Rákóczi Söröző – Arany
Gábor, Inoka Pál – vállalkozó, Varga János Zöldség
Gyümölcs.
Lehetőségünk nyílt a frissen festett falfelületre kihelyezni
„Büszkeségeink” tablónkat is. Itt azon gyerekek fényképeit
tettük fel, akik kiérdemelték tanulmányi munkájukkal,
magatartásukkal, közösségi munkájukkal ezt a dicsőséget.
Köszönjük a támogatóknak és adományozóknak azt az
anyagi és természetbeni segítséget, amellyel lehetővé
tették környezetünk szépítését és ezzel közvetetten

Összefogás a Széchenyi utcai telephelyen

Farkas Gézáné, intézményvezető helyettes

Az elmúlt időszakban egy három hetes projekt színes
programsorozatán vehettek részt tanulóink a Kossuth Lajos
úti telephelyen.
Első rendezvényünk a március 15-ei városi ünnepi
megemlékezés volt, amelyen tanulóink színvonalas műsort
mutattak be. A megszokottól eltérően a korabeli népi
eseményeken keresztül láttatták az 1848-49-es forradalmat és
szabadságharcot. A műsort Csillóné Gál Zsuzsanna, Gereben
Tímea és Pintérné Klein Zsuzsanna pedagógusok tanították
be.
A tavasz beköszöntével mindannyian a szabadba vágyunk.
Számos program invitálta tanulóinkat a jó levegőn való
mozgásra, sportolásra. Így a „Sportolj, játssz a szünetek-
ben!”, a Mezei futóverseny és az évfolyamok közötti váltó
versenyek. A Gerje-parton rendezett futóversenyen a
monorierdei Fekete István Általános Iskola diákjaival is
összemérhettük gyorsaságunkat.
Az iskolánk névadójáról elnevezett vetélkedőt az ötödik
évfolyamos tanulók számára szerveztük meg. A négyfős
csapatok Gubányi Károly életéről, az általa bejárt országok
történelméről adhattak számot. A legeredményesebbek az 5.
b-sek - Cséke Bianka, Kacsics Hanna, Simó Dorottya és
Pércsi Kristóf - voltak.
A tavasz az élet megújulása, a megtisztulás évszaka. Mindez
elképzelhetetlen a víz nélkül. Városunk az egészséges
ivóvizet a DAKÖV
pilisi kútjaink kö-
szönheti. Közel száz
tanulónkkal meg-
tekintettük a vízmű-
telepet, ahol Szabados
Gyulát hallgathattuk
meg. A látnivalók
megtekintése után a
gyerekek kérdéseikre
is választ kaphattak. Az elhasznált víz útját követve a városi
szennyvíztisztítóhoz kerékpároztunk el. Pintér Mihály
telepvezető lebilincselő ismertetője és az ott látottak ejtették
gondolkodóba a gyerekeket. A biztonságos közlekedést a
helyi rendőrjárőrök segítették.
A jó idő beköszöntével tanulóink egyre nagyobb baleset-
veszélynek vannak kitéve. A helyi vöröskereszt bevonásával
Egészség napot szerveztünk. A középiskolások bemutatót
tartottak elsősegélynyújtásból, amit utána a gyerekek maguk
is gyakorolhattak.Alegügyesebb tanulók ajándékokat kaptak
vendégeinktől. Ők sem távoztak üres kézzel, a rászorulók
számára gyűjtött adományainkat juttattuk el a segítségükkel.
Ehhez a projekthez kapcsolódott a vasadi versmondó verseny
előválogatója is. Eredmények: 1. Pál Kristóf 5.a, 1. Zeffer
Norbert 7., 2. Gecső Anita 5.c, 3. Kollár Kitti 6.e. Az
eseménysorozat az április elsejei fordított nap jó hangulatú
programjaival zárult.

Köszönetet szeretnénk mondani külsős segítőinknek, a
szervező és segítő kollégáknak a programok színvonalas

lebonyolításáért.

„Ki a szabadba, ki a tavaszba”

Vezetőség



7. oldalXIII. évf. 6.sz. HírnökXX. évf. 2. sz. 7. oldal

Iskolánk Szabadság téri épületében az elmúlt negyedévben is
rengeteg érdekes esemény zajlott.

Versenyek

Az iskola alsó tagozatán január 30-án helyesírási versenyt

rendeztünk. Az ügyes kisdiákok közül - akik 20-an mérték össze
tehetségüket és tudásukat -, öten osztoztak a dobogó első három
fokán: 1. helyezett: Kapuvári Péter, 2. helyezett: Debre Mária, Kasa
Blanka, 3. helyezett: Erdélyi Szidónia, Terjei Márk.
Február 24-én került megrendezésre népdaléneklési versenyünk a
Szabadság téri épületünkben. A megjelent versenyzők között két
korcsoportban hirdettünk helyezetteket: 1. korcsoport (2.
évfolyam): 1. helyezett. Németh Sára Mara, Tóth Csilla, 2.
korcsoport (3.-4. évfolyam): 1. helyezett: Fodor Győző, 2.
helyezett: Bánszki Enikő, Kasa Blanka, 3. helyezett: Krámer Zita,
Deák Dóra Zsófia. A megjelent versenyzők örömet szereztek
hallgatóságuknak szép hangjukkal, ügyes kiállásukkal.
Március 17-én az országos komplex verseny helyi megmérettetésén
26 tanuló indult. A verseny témája idén fővárosunk, Budapest volt.
A nehéz, összetett feladatlap megoldása során a következő
eredmények születtek: 1.helyezett: Csillag Ákos 4.e, 2.helyezett:
Domoszlai Péter 4.a, 3.helyezett: Kapuvári Péter 4.a.
Március 11-én megrendeztük helyesírási versenyünket a 3.
évfolyamosok számára. 1. helyezett: Deák Dóra 3.d, 2. helyezett:
Bánszki Enikő 3., Demeter Boglárka 3.c, 3. helyezett: Nagy Vivien
3.c.
Március 21-én hat lelkes madárbarát szakkörös diákunkkal részt
vettünk a Pro Vértes Alapítvány által szervezett Madarak és Fák
Napja országos természettudományi verseny területi selejtezőjén,
amelynek – többek között – az Ócsai Madárvárta Egyesület otthont
adott gyönyörű környezetében, ahol ráadásként még az időjárás is
nagyon kegyes volt hozzánk. Eredményhirdetéskor csapataink III.
és V. helyezését oklevéllel és pár apró ajándékkal is jutalmazták,
majd búcsút vettünk annak reményében, hogy hamarosan

visszatérünk egy tábori program keretében szakkörünk teljes
létszámával. (Résztvevők: Tóth Lilla, Nagy Attila, Szluka Kitti,
Pálinkás Gergő, Dudás Bianka, Förster Bence).
Március 29-én a Monorierdei Fekete István Általános Iskolában

megrendezett Tollforgató versenyen iskolánk tanulói ismét jól
teljesítettek: 4.a: Domoszlai Péter,Jusztin Péter, 4.c: Nagy Bálint,
Molnár Lili, Sedró Boglárka, Méhes Dániel.

Kulturális események
Szabadság úti telephelyünkön 2014. február 15-én került
megrendezésre a színes programokkal tarkított, vidám farsangi bál.
Afarsangi bevételekből származó pénzből iskolánk kinti játékainak
beszerzését szeretnénk finanszírozni, melynek egy része már meg is
történt. (Így már élménydúsabbá válhatnak a 15 perces szünetek.)A
fennmaradó összegből az udvar átalakítását szeretnénk kivitelezni.
Március 13-án 45 tanulónkkal látogatást tettünk a MÜPA-ban.
Fodor Zoltán társulatának előadásában láthattuk Fekete István
klasszikusát, a Vukot. A gyerekeket elbűvölte az előadás és a
felemelő környezet.
A március 17-21-ig került megrendezésre - iskolánk Szabadság téri
épületében - a Víz világnapja alkalmából a Víz hete című tematikus
programunk. A gyerekek figyelmét szerettük volna felhívni a Föld
édesvízkészletének fontosságára, értékére, megbecsülésére. A
programok során az osztályok a köszöntőfalra kihelyezett
hulladékok eltávolításával szimbolikusan megtisztították vizeinket,
majd egy-egy az osztály által elkészített vízi élőlényt illesztettek a
helyükre. (Ezáltal helyreállítva a felborult ökoszisztémát, amelyet
nagyméretű színes fotók ábrázoltak.)

Március 31-én 90 tanulónk látogatta meg a Lőrinci Színházat, ahol a
Mese a tűzpiros virágról című előadást tekintették meg.

Kirándulások
Az alsós tagozat 2. évfolyamos túraszakköre - jelentős számú
vállalkozó kedvű felnőttel - ismét együtt kirándult január 18-án a
Madárbarát szakkörrel. Az erőt próbáló kirándulás útvonala:
Albertirsa vasútállomás - Horgásztavak -4-es út - gyümölcsös -
szélkerék - Dolinai madártanösvény - Rizike emlékműve - Dolinai
esőház - Pilisi kilátó.Arésztvevők kb: 12 - 13 km-es utat tettek meg,
amelyet a kicsi másodikosok kiválóan teljesítettek.
Március 21-én a madár és túraszakkörösök újabb izgalmas közös
hétvégi programon vehettek részt a Pilis hegység területén. A
délelőtti órákban a Piliscsaba mellett található Garancs-tavat jártuk
körbe Kéri András vezetésével békamentés céljából, majd a délután
folyamán nekivágtunk a Vörös-hegy megmászásának.

Iskolai hívogató
Idén leendő elsőseink és szüleik számára szerettünk volna segíteni a
tanító választásban. Ezért az három programot szervezünk iskolánk
alsó tagozatán. Foglalkoztató délután, Nyílt nap, Fórum. A
rendezvényekről és a beiskolázással kapcsolatos egyéb fontos
információkról a weblap, óvoda-iskola átmenet mellékoldalán
olvashattak.
Az érdeklődő óvodások és szüleik számára március 7-én
megrendezett Foglalkoztató délutánunk a játékok, a kézművesség
és a sport jegyében telt. Az résztvevők négy helyszínen
"forgószínpad" jelleggel, négy foglalkozáson vehettek részt. A
tornateremben Timi nénivel sportjátékokat játszottak és ügyességi
feladatokat végeztek a gyerekek. Andi néninél közösségépítő és
logikai játékokkal ismerkedtek. Erika nénivel gyönyörű könyv-
jelzőket készítettek. Laci bácsinál egy kedves mesét játszottak el
kicsi, aranyos látogatóink.
Iskolánk alsó tagozatos épületében - Szabadság tér -, március 12 -
13-án nyílt-napot tartottunk. Az érdeklődő szülők bepillantást
nyerhettek az iskola életébe, a tanítási órák menetébe.
Április 3-án fórum jellegű találkozót szerveztünk leendő elsős
szülők részére a Szabadság téri épületünk tornatermében.
Tájékoztatónkkal és kérdéseikre adott válaszainkkal szerettünk
volna segítséget nyújtani a beiratkozáshoz.

A hátralevő pár hónap is tartogat izgalmas programokat,
eseményeket. Reméljük ezek megrendezése a gyerekek és szüleik
számára még barátságosabbá teszik az iskolát, és hozzájárulnak
Pilis kulturális életéhez.

Iskolai élet

Szamosfalvi Attila
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A farsangi időszak lezárásaként régi hagyományt fel-
elevenítve a kiszebáb égetésével űztük el a telet. Csörgő-
zörgő hangszerekkel, télűző versekkel búcsúztattuk a hideg
évszakot.
Március 12-én nevelőtestületi értekezlet keretében az
intézmény SZMSZ és Házirend módosítását hagytuk jóvá,
amely április1-jétől lépett hatályba.
Március 15-e előtti napokon csoportjaink lelkesen
készülődtek az ünnepre. Ismerkedtünk a Nemzeti dallal,
Himnusszal, kokárdákról, katonákról szóló versekkel.
Játékunkban megjelent a várépítés, katonásdi, menetelés,
kardokkal való szerepjáték. Az ünnep lezárásaként a Petőfi-
parkba látogattunk, ahol verssel, énekkel emlékeztünk meg
hőseinkről és elhelyeztük a gyerekek által készített zászlókat,
festett kokárdákat, virágokat, huszárokat.
A Víz modulban kiemelt figyelmet kapott a Víz Világnapja.
Ez alkalomból óvodáink különböző módon hívták fel a
gyerekek figyelmét a víz fontosságára.
A Meserét tagóvoda csoportjai kirándulást tettek városunk
természetvédelmi területére, a Gerje partra. Másik alkalom-
mal pedig játékos tevékenységeken keresztül bővítették
ismereteiket a vízről.
A Hétszínvilág székhelyóvoda csoportjai mozgásos, értelem
fejlesztő játékokkal, találós kérdésekkel készültek erre a
napra.
A Gesztenyéskert tagóvoda gyermekei a Vízműhöz látogat-
tak el, ahol megnézhették, hogyan jut el hozzánk az ivóvíz.
A Hétszínvilág székhelyóvoda és a Gesztenyéskert tagóvoda
gyermekei a víz színét szimbolizálva kék ruhában vettek részt
a programokon.
A Szennyvíztisztítóhoz két csoport látogatott el a Hétszín-
világ székhelyóvodából (Csillagszem, Katica csoportok).

Március végén, április elején a gyermekek aktuális fejlettségi
állapotáról fogadóórák keretében nyújtottunk tájékoztatást a
szülőknek. A nevelési év többi programjairól szülői
értekezleten adtunk felvilágosítást.
A Gesztenyéskert tagóvoda Micimackó csoportjában belső
továbbképzésen vettek részt az óvodapedagógusok, „A
hulladék nem szemét” témában.
Idén is nyílt napokat szerveztünk április hónapban
mindhárom óvodában. A leendő óvodásoknak és szüleiknek
azért, hogy még a beiratkozás előtt ismerkedjenek az
óvodával, az óvodapedagógusokkal, szokásainkkal. Szeret-
nénk megkönnyíteni azt, hogy a beszoktatás minél
zökkenőmentesebben történjen. A tanítóknak pedig
lehetőséget biztosítani egy újabb együttlétre, ismerkedésre a
leendő első osztályosokkal.
Hagyományainkhoz híven idén is ellátogattunk a Gerje
partra, és a Csilló Lovasiskolába.
A húsvétváró hetekben a szülőkkel készülődtünk az ünnepre.
Tojást festettünk különböző technikákkal, valamint húsvéti
díszeket barkácsoltunk.
Április 22-én, a Föld napján a Fölgömb síkban való
megjelenítése történt változatos technikák alkalmazásával.
Majd benépesítettük a rájuk jellemző növényekkel és
állatokkal a földrészeket.
Az óvodai élet mindennapjairól készült fényképek, a
gyerekekkel tanult versek, dalok megtekinthetők Játékország
óvoda honlapján.

… játék, móka, kacagás,
sok színes program…

5. Városi Gyermeknap
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,

kicsiket - nagyokat,
fiatalokat - időseket az

5. Városi Gyermeknapra!

2014. május 24. 13.00-18:00 óra
Pilisi Piactér

Gyermekjóléti Szakmai egység

Óvodai hírek

Gáspár Adélka, óvodapedagógus

Idén is megrendezzük hagyományos
Old Boys koncertünket!

Vendégeink végigkóstolhatják megújult
menüajánlatainkat, chéfünk specialitásait,
amelyek mindig osztatlan sikert aratnak!

Idén is várunk minden érdeklődőt
a László nap utáni pénteken!

Bővebb info:
e-mail: info@sipito.hu,

tel.: 06-30/849-3478, 06-30/849-3467

OLD BOYS KONCERT
a

SIPITO PIHENŐPARKBAN
2013. június 28.
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Tisztelt Szülők!
Akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31.-ig
betölti, valamint a 2014/15. nevelési év során betölti a 3. életévét
(az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) az Önkormányzat
fenntartásában működő Játékország Óvodába beiratkozzanak:

A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2014. május 05-én (hétfő) 08:00 – 18:00 óra között,

2014. május 06 08- -a (kedd, szerda, csütörtök) 08:00 – 16.00

2014. május 09-én (péntek) 08:00-12:00óra között

Abeíratás helye: Játékország Óvoda, Pilis Rákóczi út 42.

Az óvoda felvételi körzete: Pilis Város közigazgatási területe

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel
rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők
gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más
körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban:
kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek
a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási
helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető
jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét,
hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja,
hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül
bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a
védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Abeíratáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető
2014. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a
törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat Pilis Város Jegyzőjéhez. A
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.Ajegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési
intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3)
bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

ÓVODAI BEÍRATÁS

Tóth László, jegyző

Óvodai események képekben

***
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Tisztelt Pilisi Lakosok!

Tisztelettel köszönjük a 2013. évben felajánlott
adományokat, valamint köszönjük, hogy ránk
gondoltak a 2012. évi jövedelemadó bevallásnál
azzal, hogy a Pilis Városért Közalapítványt jelölték
meg kedvezményezett szervezetnek!
Kérjük, támogassák idén is alapítványunkat a 2013.
évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!
Továbbra is várjuk a céljaink megvalósításához a
„célzott adományokat”, kérjük, lehetőségeikhez
képest segítsék a közalapítvány munkáját
adományaikkal.
Csekket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán és
Simó Gáborné elnöktől igényelhetnek.

Bankszámlaszám: 11742238-20004628

Segítségüket tisztelettel köszönöm
a Kuratórium nevében!

Simó Gáborné, Pilis Városért Közalapítvány Elnöke

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az
anyaságról emlékezünk meg.Akülönböző országokban más és más
napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza.Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az
istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási
színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik
vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét.A
családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás
előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák
süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg
Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját
nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és
energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi
ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor
Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt
nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a
virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-
kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában
elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a
kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt
anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis
véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának
növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az
ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült
egy vehemens tüntetése során. Magyarországon 1925-ben a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy
államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi
ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az
Anyák napja országos bevezetésére.Aszervezet lapjában így írtak a
napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május
első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet,
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek
pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család
körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába
kapcsolódik.”

forrás: http://hu.wikipedia.org

Te vagy a nap fenn az égen.
Én kis virág meseréten.

Ha nem lenne nap az égen,
nem nyílna ki a virág.

Virág nélkül de szomorú
lenne ez a nagy világ.

Anyák  nap ja

Donászy Magda: Édesanyámnak

Húsvét ünnepének legnagyszerűbb újdonsága a tanítványok
lelkes felkiáltása: Jézus valóban feltámadt! Ez a hír mindent
túlszárnyal, és aktuális marad a világ végéig.
Húsvét Isten ígéretének beteljesedése: semmi sem tud
megakadályozni az élet értelmének keresésében, még a halál
sem! Akármennyi sír létezik is, nem a halálé az utolsó szó,
hanem az életé! Az életre hívott meg minket Isten. A húsvétot
pedig akkor kezdem el élni, amikor fölélesztem magamban
azokat az erőket és képességeket, amelyek szunnyadnak
bennem. Akkor kezdem el a húsvétot megvalósítani
életemben, amikor elhatározom, hogy az élet utáni vágyam és
életörömöm több lehetőséget kap életemben, mint az a
tapasztalat, amely lehangolttá tesz.
Minden évben megünnepeljük húsvét ünnepét. Mindez azzal
járhat, hogy életünk megváltoztatása helyett szép keresztény
szokássá válik. A húsvéti evangélium ebből akar felrázni
minket. A húsvét ünnepe ugyanis személy szerint nekem is
szeretne mondani valamit. Ezt abból is látjuk, ahogyan Jézus
nevén szólítja Máriát. A néven szólítás pedig emlékeztet
minket keresztségünkre. Általa lettünk Isten gyermekei, a
jövendő élet részesei, amelyben már nem lesz halál, hanem
örök élet a boldogságban. Erre az isteni ajándékra akar
mindannyiunkat emlékeztetni húsvét ünnepe. Ez ad értelmet
életünknek. Húsvét ünnepének másik mondanivalója, hogy
Jézus a halálon való győzelmével azok kísérőtársa és barátja
lett, akik az élet nehézségei közepette élnek, és velük együtt
rója az élet útját. Húsvét öröme tehát arra buzdít minket, hogy
fogadjuk barátunkká a Feltámadt Krisztust, aki nem
érdemeinkért, hanem önzetlenségből ajánlja barátságát. Jézus
feltámadása által társunkká akar lenni, mint az emmauszi
tanítványoknak.
Mária a Jézussal való találkozásban ismerte fel Isten
ajándékát, és ezért kiáltott örömmel: Láttam az Urat! Ezt az
örömet és a Feltámadt Megváltó bőséges kegyelmét kívánom
minden jóakaratú embernek!

Húsvét az élet örökre érvényes győzelme

Virágh József, katolikus plébános
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A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
programjai 2014 első negyedévében

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház
összeállította 2014. évi munkatervét, amelyet a fenntartó Pilis
Város Önkormányzat jóváhagyott és a város elfogadott
költségvetésében a megvalósításhoz szükséges anyagi
forrásokat is biztosította. Az intézmény tervezett rendez-
vényei részben kapcsolódnak Pilis város rendezvény-
naptárához, hiszen a nemzeti és a települési ünnepek, illetve a
kulturális emléknapok szervezője, részben rendezője. Az
alábbiakban az intézmény első negyedévi programjairól
számolunk be.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-én a
Közösségi Házban tartott rendezvényen Pogány György
tartott előadást Kemény Zsigmond emlékezete címmel. A
megemlékezés aktualitását az író születésének 200.
évfordulója jelentette. Kemény Zsigmond a XIX. századi
magyar irodalom nagyon jelentős, de napjaink irodalmi
köztudatában nem rangjának megfelelően élő alkotó volt.
Elszegényedett erdélyi arisztokrata volt, ősei között tudhatta
Erdély XVII. századi fejedelmét, Kemény Jánost. Elsősorban
szűkebb hazája, Erdély múltját megidéző történelmi
regényeiben (Özvegy és leánya, A rajongók, Gyulai Pál)
kísérletezett a lélektani regény megteremtésével. A
történelem Kemény számára egyfajta végzetet jelentett,
alapvető tétele volt, hogy az egyén kiszolgáltatott a kort
meghatározó erőknek. Regényeivel ugyanakkor a nemzetet
nevelni is akarta; vallotta, hogy saját kora gyors társadalmi és
politikai átalakulása megszakítja az új nemzedék szerves
kapcsolatát a múlttal s így a nemzet elvesztheti azonosság-
tudatát.
Kemény Zsigmond nemcsak regényei révén volt kora
jelentős személyisége. Hosszú időn keresztül szerkesztette a
Pesti Napló című újságot és cikkei révén a kiegyezés egyik
szellemi előkészítője volt. Tanulmányaiban a magyar
közelmúlt kiemelkedő személyiségeinek portréját vázolta,
ezek közül különösen fontos a Széchenyi Istvánról szóló.
Benne látta politikusi eszményképét, vele szemben Kossuth
személyét és tetteit erős kritikával illette. Nagy vihart kavaró
tanulmánya volt a nem sokkal a forradalom és szabadságharc
bukása után írt Forradalom után és a bírálatokra válaszul szánt
Még egy szó a forradalom után, melyekben Ausztria és
Magyarország szükségszerű egymásrautaltsága mellett érvelt
és elvetette a forradalmi megoldásokat.
Március 28-án a Könyvtári esték keretében Pogány György
tartott előadást Parasztháború Magyarországon címmel a
Dózsa-féle 1514-es felkelés 500. évfordulója alkalmából. A
magyar középkor végét hagyományosan a mohácsi vészhez,
1526-hoz kapcsolja a történetírás. A nemzeti tragédiához, az
ország három részre szakadásához vezető út egyik fontos
állomása volt az 1514-es parasztháború. A felkelés
kirobbanásának külső és belső okai egyaránt voltak. A külső
okot elsősorban a török fenyegetés jelentette, ennek
elhárítására hirdetett X. Leó pápa kereszteshadjáratot,
melynek szervezésével korábbi ellenfelét a pápai trón
megszerzésében, az esztergomi érseket, Bakócz Tamást bízta
meg. A belső okok közé tartozik az árutermelő és gazdagodó
parasztság ellentéte az árutermelésbe szintén bekapcsolódó
nemességgel, utóbbiak jobbágyellenes intézkedései; a királyi
hatalom meggyengülése, a köznemesség és a főnemesség

ellentéte. Hozzájárultak a parasztháború kirobbanásához az
egyházon belüli reformmozgalmak, az alsópapság, illetve az
obszerváns ferencesek nép melletti kiállása. Az 1514
tavaszára meghirdetett kereszteshadjáratra gyülekező
jobbágyokat a földbirtokosok igyekezetek megakadályozni a
csatlakozásban, ezek vezettek az összecsapásokhoz. A
hadjárat vezetője a török elleni harcokban magát kitüntető
végvári tiszt Dózsa György lett. A paraszti had céljai közé
tartozott a királyi hatalom megerősítése, a nemesség
eltörlése, a nemesi és egyházi birtokok szétosztása, az
egyházi szervezet átalakítása úgy, hogy egyetlen püspök
legyen az országban. Végső soron egyfajta székely
közszabadságot kívántak a felkelésben résztvevők. A kezdeti
sikerek után a nemesi hadak diadalmaskodtak és Temesvárnál
1514 júliusában Szapolyai János serege döntő vereséget mért
a paraszti seregre. A közvetlen és véres megtorlásnál
maradandóbb hatása volt a jobbágyellenes törvényeknek,
amelyek megakadályozták a parasztság társadalmi
mobilitását és jelentősen hozzájárultak a magyar társadalom-
fejlődés nyugatitól való eltéréséhez, elmaradott-ságához.
A Költészet Napi rendezvényre április 11-én került sor a
Közösségi Házban. Gyurkity Kata volt a rendezvény
háziasszonya; a program első részében a tanárnő magyar
költők verseit adta elő. A második részben a közönség által
kedvelt, illetve javasolt versek hangzottak fel. Köszönet
Gyurkity Katának a nagy élményt jelentő programért!

Pogány György
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Olvasóink írták

Tisztelet Olvasók!

Az előző számban közölt cikkemhez
sokan gratuláltak és kommentálták
saját hasonló érzéseiket, aminek
nagyon örültem és ezúton is
köszönöm mindenkinek.
Most arra gondoltam, hogy anyák
napja alkalmából, édesanyám
emlékére is leírom gondolataimat.
Ezt a cikket mindenkinek ajánlom, mert őszintén írom, amit
érzek és bennem él.
Sajnos a drága édesanyám már nyolc éve elhunyt. Édesanyám
egyszerű, de mégis nagyszerű asszony volt. A saját tudását és
szeretetét adta nekünk önzetlenül, kilencen voltunk testvérek
és nem tett miköztünk semmi kivételt. Nem dobott el minket,
nem tett minket úgymond az állam terhére, pedig nem volt
egyszerű egy fizetésből élni, amit csak édesapám tett az
asztalra.
Édesanyám egy hétköznapi, roma származású asszony volt,
ennek ellenére nagyon sokan kedvelték őt. A nagy társadalmi
rétegben sokan hívták takarítani: „Juliska, ha ráérsz, gyere át,
mert lenne egy kis munka számodra!”. Édesanyám
természetesen elment, munkájáért pénzt nem mindig kapott,
csak főznivalót, így tudott nekünk enni adni. Édesanyám nem
volt sosem nagyravágyó, megelégedett az alapvető
dolgokkal, ennek ellenére megadott nekünk mindent, ami a
fejlődésünkhöz szükséges volt. Pedig nem volt neki olyan
rózsás a helyzete, mint manapság egyes fiataloknak, hogy
csak bemennek valamelyik bevásárló központba, vagy
húsboltba, utána hazamenni és feltenni ebédet a gáztűzhelyre.
Édesanyámnak először meg kellet teremteni, utána kiment a
közeli erdőbe gallyat gyűjteni vagy rőzsét, hogy mire mi
hazaértünk iskolából, tudjon elénk ebédet tenni. Nem voltak
olyan technikai eszközei, ami a mai generációknak már
alapkövetelmény, mint például a mosógép, de mégis tisztán
jártunk.
Nem mindig értettem édesanyám dolgaival egyet, sokszor
szerettem volna őt megtanítani írni és olvasni, de ő mindig
mást csinált, vagy éppen tevékenykedett a kályha körül, de
válaszként közölte, hogy már az ő esetét nézve nem kellett
neki írni és olvasni, hogy fel tudjon minket nevelni. És igaza
volt ebből a szempontból, hiszen mai szemléleteimet
ismerve, sajnos hallottam már olyat, aki írástudó és mégis
eltaszította magától a családját!
Szeretném utólag is meg köszönni drága édesanyám, amit
tettél értünk! Sajnos ezt már neked személy szerint nem
tudom elmondani, de nagyon sok boldog anyák napját
kívánok minden olyan nagymamának, anyának és fiatal
anyukának, akik becsületesen felnevelték, illetve nevelik
gyerekeiket, akár még egyedül is.
Ti pedig, kedves gyermekek, becsüljétek meg azt a jó
asszonyt, aki erre a világra szült titeket és gondoskodik
rólatok! Míg a jó Isten el nem hívja erről a világról. Mert amit
kaptunk, azt egyszer vissza is kell adnunk.

Pintér Zoltán

Már hiába kiáltok!
Vádolok helyetted, Radnóti!

"Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!"*

- Szörnyű terhed alatt, merre tartasz vándor?
Éjmadár felsikolt, és jajgat a jeges szél.

- Hazámból zavarnak, messze-messze, távol!
Ólmosan talpra áll, s újra útra kél.

Sötét szemgödréből a vész visszanéz.
Felhők könnyeitől síkos lett az út.

A lábak görcsben állnak, fárad már a kéz.
S a lélek felöklendi az őrült háborút.

Méltóságtól fosztott, legyengült emberek.
Hosszú sorba állnak, társuk a rettegés.

A sor szélén gyilkosok, kezükben fegyverek.
Ahogy fogy az erő, úgy nő a szenvedés.

- Nem láttátok Miklóst? Ki sűrűn megállt írni.
- Kinek szelíd arcán sátrat vert a bánat?

- Őt! Ki fájó szívvel csak verselve tud sírni,
rímekbe kötve be a sok ezernyi vádat.

A menet mögött hátul éles lövés csattan.
És elzuhan egy árnyék, magára maradtan.
Lőpor füstje lebben, varjú csapat rebben.

Ezt ki tudná megírni? Nála jobban, szebben.

Földesi Mihály:

*Radnóti Miklós: Erőltetett menet - Bor, 1944."

A szerző további művei a Poet.hu oldalain olvashatók.
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Az alábbi, Külterületi Hírek c. cikket – a Külterületi
Településrészi Önkormányzat kérésére - változtatás és
javítás nélkül közöljük.

Külterületi Hírek

Nagy örömmel tudatjuk a külterületi lakókat, hogy a
Haleszi dűlő II. -ben folytatódik a közvilágítás bevezetése, a
Kedves kocsma előtti kereszteződés és a Bicskei – köz
területéig bezárólag . Minden második oszlopra kerül
égőtest, és végre örülhet a lakosság, hogy nem sötétben kell
közlekedniük. Igaz, több évet kellett várni a megoldásra, de
nehéz anyagi helyzetben volt az Önkormányzat. A
városvezetők tudomásul vették, és megoldották a külterületi
lakók kérését, ami már több éve húzódott. Ezúton is
tisztelettel megköszönjük az intézkedést. A hivatalos ügyek
intézése, melyhez jegyző szükséges, az sajnos megint
lelassul, hisz ismételten nincs jegyzője a városnak, pedig az
eddig elment jegyzők, aljegyzők, bőven hagytak munkát a
következőkre. Nagy probléma ez, mert az elmúlt három év
alatt , nem kaptunk megfelelő választ és intézkedést a
külterületi kommunális adót érintő problémákra. A Pest
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályáról megkaptuk a választ, melyben leírják, hogy
tudomásuk szerint, a kommunális adó felülvizsgálatát,
illetve módosítását tervezte a korábbi jegyző asszony, a
következő képviselő testületi ülésen (2014. jan. 30.-án ) lett
volna aktuális. Még nem vagyunk tájékoztatva, hogy ez a
fontos programpont benne van -e a testületi ülés
programjában.
Amennyiben hamarosan nem születik kedvező döntés ez
ügyben, a törvényben szabályozott, illetékes hatósághoz
fordulunk jogorvoslatért.
Nagyon sok külterületi lakó keres meg bennünket, hogy a
külterületi besorolás, sok problémát okoz, (pl.: banki
kölcsönök felvételét akadályozza, állag megóvás, építkezés
stb. ) ezért népszavazás útján szeretnék ezt a helyzetet
rendezni, és belterületbe vonni a külterületi részeket. Juhász
Ferenc Árpád külterületi lakos kezdeményezte a
népszavazást, aki hosszú évek óta aktívan részt vesz a
külterületi munkában. Válaszlevelet kapott Tóth László
aljegyző úrtól, aki tájékoztatta az ezzel kapcsolatos
jogszabályban előírt teendőkről. A lakosság 20% -nak
aláírása és hozzájárulása szükséges a népszavazáshoz. ( a
belterületi lakókkal együtt)
Választani csak az tud, akinek állandó bejelentett lakcíme
van a külterületeken, ezt azonban az Önkormányzat helyi
rendelete akadályozza. ( ebben a bejelentkezés feltétele az
ingatlan tulajdoni lapon való feltüntetéséhez van kötve)
Tehát, ez a helyi rendelet akadályozza a népszavazásban
való részvételt, ezért ennek módosítását kérjük a város
vezetésétől, hiszen a lakhatáshoz és bejelentkezéshez való
alapvető emberi jog, mindenkit megillet.
Bízunk a pilisi lakosok összefogásában, megértésében és
segítségében a fejlődés érdekében.

Tisztelettel:
Pilisi Külterületi Önkormányzat Bizottsági tagjai:

Barta -Csalán

***

Kerékpártolvajokat fogtak el Pilisen

A Monori Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrsének
parancsnok-helyettese 2014. március 17-én a munka
befejezését követően hazafelé tartott, amikor 14 óra
körüli időben arra lett figyelmes, hogy két ismeretlen
férfi a pilisi vasútállomás területén letöri egy kerék-
párról a zárat és azzal elhajtanak a helyszínről.
Mivel a szabadnapját töltő rendőr gyalog volt, ezért
segítséget kért a vasútállomás mellett autóval parkoló
pilisi polgármestertől, akivel a gyanúsítottak után
mentek.
Az egyik kereszteződésnél utolérték a két férfit, a rendőr
szolgálatba helyezte magát és értesítette a kollégáit.
A kiérkező járőrök G. Lászlót és társát elfogták és a
Monori Rendőrkapitányságra előállították, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az albertirsai férfiak
a bűncselekmény elkövetését elismerték – közölte a
police.hu.

Forrás: http://www.vecseshirek.hu/

jótékonysági koncert

2014. május 16-án 18 órakor

a Pilisi Zeneiskolát támogatjuk.
A koncert bevételével

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Micheller Myrtill és Pintér Tibor

a Városháza dísztermében!

Akkor vagy igazán szabad, ha azt,
amit vállaltál, meg tudod tenni, és a

kudarcok, sérelmek után sem a
gyűlölet, a harag uralkodik a

szívedben, hanem az újrakezdés
lelkülete, a szeretet és a jóság.

Böjte Csaba
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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: 13-18., 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: Tóth László, 696-311, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12.
Aljegyző: dr. Magyar János György, aljegyzo@pilis.hu, 499-446.
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., 497-230.
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 Csodás Álmok Esküvő- és rendezvényszervezés és a
Hagyományőrző Esküvő jóvoltából 2014. február 15-én
megrendezésre került az I. Pilisi Esküvő Kiállítás a
Gerje Kastély Étteremben.
A kiállítást hagyományteremtő céllal szervezetük meg,
ahol helyet biztosítottunk helyi és környékbeli esküvői
szolgáltatók bemutatkozására.
Az igényes és kreatív standokkal felállt kiállítók egész
nap várták az érdeklődőket, akik közel 300 fős
létszámmal látogattak el rendezvényünkre. A vendégek
minden órában nyereménysorsoláson vehettek részt,
ahol a kiállítók által biztosított esküvői kellékeket,
ajándékokat, kedvezményeket sorsoltuk ki.
A kellemes hangulat, családias környezet alkalmat
teremetett a kapcsolatépítésre és a szolgáltatók
megismerésére, időpontok lefoglalására, rendelések
lebonyolítására.
A rengeteg pozitív visszajelzés, az elismerés, a számos
látogató és további szolgáltatók érdeklődése erőt,
rengeteg ötletet, és ami a legfontosabb, megerősítést
adott számunkra a folytatásra, úgyhogy ami biztos, a II.
Pilisi Esküvő Kiállítás szervezése folyamatban van!
A rendezvény kiállítói: Kati Virág, Petőfalvi Virág,
Gecserné Zsuzsi Virágkötő, Prestige Band, Signal
Zenekar, Buli Van Band, Feel Zenekar, Kapitány
Cukrászda, Bambi Gyermekruha, Varga Eszter
ruhatervező esküvői ruhái, Flare Wedding Cinematog-
raphy, GK Fotó, Mina Fotó, Hand made by Csicsóné –
kiegészítők, Böbe Hagyományőrző Bolt – kiegészítők,
Lendvai Péter és Frank József vőfélyek, Gozsvánné
Honti Orsolya – edénykölcsönzés, Mázásné Varga
Katalin – Oriflame, Duchaj-Prepelicza Móni koz-
metikus, Gózanné Tuskán Mária fodrász, Ramóna
Pizzéria, Kertész Éva ötvös, Percsiné Dancsok
Marianna anyakönyvvezető, Osvalda-Major Márta –
Csodás Álmok esküvő- és rendezényszervezés,
Lengyelné Varga Kitti – Hagyományőrző Esküvő.

Lengyelné Varga Kitti, Osvalda-Major Márta
(www.hagyomanyorzoeskuvo.hu,

www.csodasalmok.hu)

Pilisi Esküvő Kiállítás

Képek a hátsó oldalon!

Monori iroda hosszú távra 2 új munkatársat keres!
Amit kínálunk:
-magas kereseti lehetőség ,
-ingyenes szakmai továbbképzés,
-rugalmas időbeosztás,
-karrierlehetőség!
Nálunk a munkatárs érték!

Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik:
-érettségivel (diploma előny),
-számítógépes ismeretekkel,
-ügyfél- és szolgáltatásközpontúsággal,
-kiváló kommunikációs készséggel és
-önálló.
Önéletrajzát ide várjuk: munkahely.stabil@gmail.com
Tel: 0670/2865770
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Tisztelt Lakosság!

A 2014-es év február és március hónapja sem
telt el események nélkül. A Pilisi Rendőrőrs illetékességi
területén 14 előállítás és 9 elfogás történt, amely mellett 7
biztonsági intézkedésre is sor került.

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

Büntetőeljárás indult B. Imre debreceni lakos ellen, aki 2013.
évben a Nyáregyháza községben bejelentett Binner Beest Kft.
képviselőjeként interneten árnyékolás technikai munkát
hirdetett. Négy esetben az előleget felvette a megrendelőktől,
azonban a munkát nem végezte el, ezzel összesen 460.000 Ft
kárt okozott. B. Imre az eljárás alól magát kivonva ismeretlen
helyre távozott, ezért elfogató parancs került elrendelésre
ellene. Az adatgyűjtések során B. Imre barátnője a Facebook
közösségi oldalon beazonosításra került. A barátnő budapesti
lakásán a Pilisi Rendőrőrs dolgozói által a hajnali órákban
tartott házkutatás alkalmával B. Imre elfogása megtörtént,
majd a Monor Járásbíróság kezdeményezésünkre előzetes
letartóztatásba helyezte.
A Pilisi Rendőrőrs nappalos járőrszolgálata 2014. március
26-án a Pilis, Vásár utcában ellenőrzés alá vonta az ott
gyalogosan háztartási taligát toló 3 fiatal személyt. Az
ellenőrzés során több ellentmondó válasz után K. László, H.
Csaba, L. Dániel elő lettek állítva rendőrőrsre. Az előállítás
után megállapítást nyert, hogy a taligát a Pilis, Krekács
dűlőben lévő hétvégi ház udvaráról tulajdonították el több
vas-, illetve acéloszlopokkal együtt. A vas és acél oszlopok a
színesfém átvevő telepen lefoglalásra kerültek és a taligával
együtt a tulajdonosnak visszaszolgáltatása került. Az
elkövetőket a Monori Rendőrkapitányságon gyanúsítottként
kihallgatták.

A Fővárosi Törvényszék Büntetés Végrehajtási Csoportja két
esetben, a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy, a Monori
Járásbíróság is egy elfogatóparancsot bocsátott ki K. János
pilis lakos ellen, aki két éve elrejtőzött, a jogerős szabadság-
vesztés letöltését nem kezdte meg. 2014. április 1-jén a
délutáni órákban a Nyáregyháza Kossuth telepen egy segéd
motorkerékpárral közlekedve K. Jánost igazoltattuk. Bár K.
János a testvére adataival próbálta magát igazolni, a körzeti
megbízott kolléga felismerte és elfogta. K. János két év 6
hónap szabadságvesztés letöltése végett a Főváros Büntetés
végrehajtási intézetbe lett kísérve.

Büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2014. április
04-én 08:00-10:00 óra közötti időben a Pilis, Kávai úton lévő
családi házba ajtóbefeszítés módszerével behatolt, a lakást
felforgatta, de értékszerzés nélkül távozott. A helyszínen
végzett gyors adatgyűjtés során az elkövető beazonosításra
került és a Pilis MÁV állomáson elfogásra került. T. Péter
tettét beismerte, valamint társát, V. Zsoltot is megnevezte, aki
szintén elfogásra került és a Monori Rendőrkapitányságon az
előállításuk, valamint gyanúsított kihallgatásuk megtörtént.

Felhívom a T. Lakosság figyelmét a téli-tavaszi átállással
kapcsolatos problémákra. A tavasz beköszöntével – Pilis
Városára egyébként is jellemzően – megszaporodik az utakon

közlekedő kerékpárosok száma. Kérem a gépjárművezetőket,
hogy kellő körültekintéssel közlekedjenek, megfelelő
oldaltávolság tartásával kerüljék ki őket. Különösen a
szürkületi, illetve az esti órákban legyenek figyelmesek, mert
a fokozott rendőri intézkedések ellenére is sok a világítás
nélkül közlekedő kerékpáros. Ennek megszüntetése
érdekében – az országos intézkedéseknek is megfelelően - a
Pilisi Rendőrőrs járőrei nagyobb rendszerességgel fogják
ellenőrizni Pilis belterületén a kerékpáros forgalmat.

Örömmel tudatom, hogy a Pilisi Családsegítő Szolgálat
szervezésében 2014. május 24-én megrendezendő gyerek-
napon a Pilisi Rendőrőrs is részt vesz. A gyerekek meg-
nézhetik a rendőrök egyenruháját, felszereléseit, megismer-
kedhetnek a szolgálati járművekkel, a bűnügyi technika egy
részével, illetve bűnmegelőzési előadáson is részt vehetnek.
Kérjük a T. Lakosságot, hozzák el gyerekeiket a rendez-
vényre.

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, gyermekeinkre.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén
kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr
mobilt” 06-20/7710-411-esa mobiltelefonszámon, vagy
munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt a
06-29/498-128-as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot
a illetve a telefonszámon.06-29/410-726, 107-es
Pilis Város körzeti megbízottjának Úr,Kiss Zoltán r.ftőrm
elérhetősége: . Fogadóórája minden páros hét06/20-228-1511
csütörtökén 08.00-12.00 óra között kerül megtartásra a
rendőrőrs épületében.

Rendőrségi Hírek

Kerepeszki Ferenc r. főhadnagy., Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka
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