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Kedves Pilisi Polgárok!
2014. október 12-én önkormányzati választások lesznek. Ekkor véget ér a 2010-2014 közötti
választási ciklus. Ezért ebben a cikkben szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt nyolc évben történt
eseményekről. Azért nyolc évről, mert az előző és a mostani ciklus szorosan összefügg egymással.
Természetesen a hely szűkössége miatt minden eseményre és témára nem tudok kitérni.

Első lépésként felmértük a város helyzetét, megvizsgáltuk a működés feltételeit, valamint a fejlesztési
igényeket és lehetőségeket. A legfontosabb szempont mindig a kötelező feladatok maradéktalan
ellátása volt, ezt követte a fejlesztési lehetőségek kihasználása. Az elmúlt nyolc év első felében, a
szocialista kormány idején, az állam által az önkormányzatok részére nyújtott támogatás igen szűkös
volt. Ez legtöbb esetben évről-évre csökkent. Ezért nagyon fontos volt, hogy figyeljük és használjuk az

EU. pályázatok nyújtotta lehetőségeket Nyolc év alatt 46 pályázaton indultunk, ebből 21 pályázatunk nyert, így több, mint 800
millió forint támogatáshoz jutott városunk. Ezekkel, valamint az állami és az önkormányzati beruházásokkal együtt több, mint
3 milliárd ( háromezer-millió ) forint fejlesztés történt ebben az időszakban.
A Vízi-közmű beruházás is befejeződött. Így a belterületen szinte mindenhol elérhető a víz – és a csatornahálózat.
A Rákóczi úti Hétszínvilág Óvoda régi épületeit felújítottuk, valamint több új helyiséggel és egy tornateremmel bővítettük ki. A
Gubányi Károly Iskola Szabadság téri épülete új szigetelést és homlokzatot kapott, valamint ablakainak egy jelentős része
kicserélésre került. A Polgármesteri Hivatal homlokzatát felújítottuk, valamint energiatakarékos fűtési rendszer készült. A
Könyvtár épülete is teljes egészében megújult, új tetőszerkezettel, homlokzattal és fűtési rendszerrel. A Közösségi Ház teljes
egészében, kívül – belül megújult.
A város fejlesztéséhez a pályázatok nagy segítséget nyújtottak, de sok mindent a város saját költségvetéséből valósított meg.
Így készült el többek között a belterületi utak felújítása, amely 53 km
aszfaltburkolatot jelentett. Gyakorlatilag minden belterületi utca szilárd aszfaltburkolatot kapott. 2,5 km új járda épült. A
Széchenyi utcai iskolának a konyha felújításával együtt egy napkollektoros meleg víz rendszer is készült, valamint az épület
több ablakát kicseréltük. A Kossuth Lajos utcai épület teteje került felújításra, valamint a teljes udvar új aszfaltburkolatot
kapott. A Dózsa György utcai iskolában megtörtént az ablakok cseréje, valamint a teljes tetőszerkezet felújítása és egy új
zuhanyzó is épült. A Pándi úti és a Harang utcai temetőkben felújításra kerültek a ravatalozók, és minden temetőben az utak
aszfaltburkolatot kaptak. Új kerítés épült a Kossuth Lajos utcai és a Szabadság téri telephelyen. Az Óvodák és az Iskolák
konyhái felújításra kerültek. Az Erzsébet utca elején kétszer is felépítésre került a Trianoni emlékmű, mert egy autóbaleset
miatt újjá kellett építeni. A Vatyai úti Játszóteret felújítottuk és bekerítettük. A Szent István emlékmű új gránitburkolatot kapott.
Elkészült a Városháza és a Városkapu díszkivilágítása. Folyamatban van és napokon belül elkészül a Haleszi II. dűlő új
közvilágítása. A közbiztonság erősítése érdekében az önkormányzat szorosan együttműködik a pilisi rendőrőrssel és a pilisi
Polgárőrséggel, amelyet anyagilag is támogat. Szintén ide tartozik a mezőőri szolgálat megszervezése, amely valószínűleg az
ősz folyamán 3 fővel elkezdi munkáját.
Természetesen az előző felsorolás nem teljes, hiszen sok minden más is történt Pilisen, de ebből is látszik, hogy sok mindent
sikerült a pályázati lehetőségek kihasználásával és sok mindent saját forrásból megvalósítani. Az elmúlt nyolc év első négy
évében, kihasználva az EU. pályázati lehetőségeket, igyekeztünk a fejlesztési feladatokra összpontosítani. A második négy
évben a pályázati lehetőségeket továbbra is figyelve, a város anyagi helyzetének stabilizálása volt a legfontosabb feladat.
Mondhatom, hogy évtizedeken keresztül nem csak a fejlesztésekhez, hanem a működéshez is hitelek kellettek, hiszen az állami
feladatok sokasága mellé nem mindig érkezett megfelelő finanszírozás. Talán nem annyira látványos, de mégis nagyon komoly
munkát igényelt, hogy a város minden intézménye zökkenőmentesen tudjon dolgozni. Míg az elmúlt években sok településről
lehetett hallani ahol nem tudták fizetni az iskolai étkeztetést, a közvilágítást, vagy éppen a dolgozók fizetését, Pilisen ilyen nem
volt. Mindig, minden közszolgáltatás folyamatosan működött, és minden dolgozónknak pontosan ki tudtuk fizetni a bérét. A
sok éves takarékos gazdálkodás és nem utolsó sorban a FIDESZ Kormány adósságátvállalása következtében Pilis város
anyagi helyzete stabil. Településünknek nincsen adóssága, a város működéséhez a források biztosítottak, minden számlánk
időben kifizetésre kerül. A városunk vezetésének stabil, jó kapcsolata van az állami szervekkel és a kormány vezetőivel.

A nyolc évet röviden összefoglalva: nagyon sok beruházás és fejlesztés történt, mindezekkel együtt a város stabil és
biztonságos működése jelenleg garantált.
Ebben a cikkben tényleg csak röviden lehetett felsorolni az elmúlt év eseményeit. Lehet, hogy már elfelejtettük a kátyúkkal teli,
zötyögős utakat, a beázásokkal tarkított falú Rákóczi úti óvodát, a zsúfolt orvosi rendelőt, 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 vagyunk, az új csak rövid ideig tűnik fel, hamar megszokottá válik. Pilis Város
Képviselő – testülete arra törekedett és azért dolgozott, hogy városunkban egyre több olyan újdonság legyen, amely majd a
jövőben szintén megszokottá válhat.

Szeretném megköszönni minden kedves Pilisi Polgárnak a türelmét és megértését, amellyel segítették az Önkormányzat és a
Polgármesteri hivatal munkáját. Köszönöm a bizalmat és a jó szándékú kritikát, amellyel segítették polgármesteri munkámat.
Az új polgármester személyéről és a Képviselő – testület összetételéről az október 12-i választáson dönthetnek a Pilisen élők.
Ezért kérem Önöket, hogy éljenek a választás állampolgári jogával és minél többen menjenek el 2014. október 12-én szavazni.

Tisztelettel: Szabó Márton polgármester
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Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a helyi adók második
félévre esedékes összegének befizetési határideje: 2014.
szeptember 15. napja.

Tájékoztatom Önöket, hogy adófizetési kötelezettségüket
átutalással is teljesíthetik! Átutalásnál kérem a nevet, címet
és a kitöltött csekk közlemény rovatában található azonosító-
számot feltüntetni szíveskedjenek!

Kérem, hogy az utalást a Pilisi Polgármesteri Hivatala által
vezetett, szíves-adónemnek megfelelő számlaszámra
kedjenek teljesíteni az alábbiak szerint:

Építményadó: 11742238-15392103-10030008

Kommunális adó: 11742238-15392103-0 0000282

Gépjárműadó: 11742238-15392103-0 0000897

Iparűzési adó: 11742238-15392103-0 0000354

Talajterhelési díj: 11742238-15392103-0 0000392

Egyéb bevételek: 11742238-15392103-0 0000880

Idegen bevételek: 11742238-15392103-0 0000440

Késedelmi pótlék: 11742238-15392103-0 0000378

Bírság és végrehajtási k.:11742238-15392103-0 0000361

Illeték bevételek: 11742238-15392103-0 0000347

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2014. második félévre
esedékes csekkekhez mellékelt ÉRTESÍTÉS tartalmazza az
adózók helyi adók vonatkozásában fennálló esetleges
hátralékát és túlfizetését is. Amennyiben az adózó egyenlege
túlfizetést mutat valamely adónemben, az összeg más
számlára történő átvezetését, ill. visszautalását személyesen
azAdóügyi Irodában kérheti.

Amennyiben a helyi adókkal kapcsolatban a csekket nem
kapják meg határidőben (vagy több gépjárműtulajdon
esetében külön kérik a csekk(ek) kiállítását), kérem, hogy
személyesen, ill. a -es telefonszámon, vagy az06-29/696-324
ado@pilis.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek!

APolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:

hétfő: 13.00-18.00, szerda: 08.00-12.00 és 12.30-16.30,
péntek: 08.00-12.00.

A helyi adókról

Lasán Judit, adóügyi irodavezető

Területi védőnők:
Molnár Erika - Pilis I. körzet

Elérhetőség telefonon: 06-29/496-587, 06-20/7710-431.
Fogadóóra várandósok részére kedden 08.00-10.00 óra

között, csecsemők, kisgyermekek részére kedden
13.00-15.00 óra között.

Fogadóóra helye: 2721 Pilis, Szent István Park 1.
Védőnői tanácsadó

Gajdos Istvánné - Pilis III. körzet
Elérhetőség telefonon: 06-20/771-0433, 06-29/496-587.
Fogadóóra várandósok részére: 08.00-10.00 óra között,

csecsemők részére csütörtökön és  pénteken
10.00-12.00 óra között.

Fogadóóra helye:
2721 Pilis, Szent István Park 1., Védőnői tanácsadó

A II. védőnői körzet helyettesítését Parádi Rozália látja el.
Elérhetőség telefonon: 06-70/5184-249.

Terhes tanácsadás: csütörtökön 10.00-11.00 óra között.
Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 11.00-12.00 óra között.

Iskola védőnő:
Nemes Norbert Kálmánné

Elérhetőség telefonon: 06-20/980-6546.
Fogadóóra (előzetes egyeztetés szükséges):

hétfő: 12.30-13.30-ig
kedd: 08.00-09.00-ig
szerda:12.30-13.30-ig

Fogadóóra helye: Gubányi Károly Általános Iskola főépület,
Kossuth Lajos utca 34.

Szakorvosi rendelések:

Laboratórium
Telefon: 06-29/496-385

Vérvétel naponta: 06.30-7.30-ig
Lelet kiadás naponta: 08.30-11-ig

Fizikoterápia
Kendra Tiborné fizikoterápiai szakasszisztens

Rendelési idő:
hétfő: 15.00-19.00
szerda: 15.00-19.00

csütörtök: 15.00-19.00
Előjegyzés alapján működő szakrendelés!

Előjegyzés kérhető telefonon:
06-29/496-347, 06-20/7712-050.

Tájékoztatjuk kedves pácienseinket, hogy 2014.08.18-a és
2014.08.26-a között szabadság miatt a szakrendelés szünetel.

Első rendelési nap: 2014.09.01.

Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés

Dr. Tóth Tibor - háziorvos, belgyógyász szakorvos
Rendelési idő: kedd: 12.00-13.00

csütörtök: 12.00-13.00
Időpont egyeztetés szükséges!
Előjegyzés kérhető telefonon:

06-29/696-882, 06-20/9155-345.

VÁLTOZÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

A Semmelweis nap alkalmából városunk Képviselő
testülete Gajdos Istvánnénak a

„Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
címet adományozta.
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Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. árpilis
01. napjától 2014. augusztus 15. napjáig az alábbi fontosabb
döntéseket hozta meg:

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2014.
(IV.27.) sz. önkormányzati rendeletével módosította az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését, amely alapján a 13/2014.
(VI.27.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadásra került az
Önkormányzat 2013. évi zárszámadása. A rendeletek a városi
honlapon megtalálható www.pilis.hu / közérdekű adatok.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2014.
(IV.27.) sz. önkormányzati rendeletével módosította a talajterhelési
díjról szóló rendelkezését, amelyben a Képviselő-testület
díjkedvezményeket állapított meg a lakosság részére a központi
csatornahálózatra történő rácsatlakozása 2014. október 31. napjáig
történő megvalósítása esetén. A rendelet a városi honlapon
megtalálható www.pilis.hu / közérdekű adatok.

A 15/2014. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelettel Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította Pilis Város
Nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati rendeletét.

A 16/2014. (VI.02.) sz. önkormányzati rendelettel a Képviselő-
testület a 2014. évre vonatkozóan megállapította az étkezési térítési
díjak mértékét, az alábbiak szerint:

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE

Óvodai gyermek étkeztetés/ felnőtt étkezés (tízórai, ebéd,
uzsonna)nettó 237,04.- Ft/fő/nap + Áfa
Óvodai gyermek diétás étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)nettó
272,60.- Ft/fő/nap + Áfa
Óvodai felnőtt étkezés (kizárólag ebéd)nettó 158,02.- Ft/fő/nap +
Áfa
Iskolai napközis gyermek étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)nettó
253,30.- Ft/fő/nap +Áfa
Iskolai diétás étkezés (tízórai, ebéd, uzsonnanettó 291,30.-
Ft/fő/nap + Áfa
Iskolai menzás gyermek étkezés / iskolai felnőtt étkezés (kizárólag
ebéd)nettó 175,45.- Ft/fő/nap + Áfa
Iskolai diétás menzás étkezésnettó 201,77.- Ft/fő/nap + Áfa

A Képviselő-testület a 75/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati
határozatával elfogadta Szmodics Róbert, a Monori Rendőr-
kapitányság vezetője által készített, a Monori Rendőrkapitányság
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

AMagyar Evangélikus Egyház, mint fenntartó által az egyház belső

törvényei szerint alapított és fenntartott Pilisi Evangélikus
Szeretetszolgálatának a bölcsődei felvételi eljárási rendre
vonatkozó Szakmai Program mellékletét képező Házirendjét a
Képviselő-testület a 77/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati
határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a
79/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta Pilis
Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2013. évi ellátására vonatkozó átfogó értékelését.

Az Önkormányzat Csipák János pilisi lakos versenyfelkészülésére,
utazási költségeinek támogatására hazai- és nemzetközi
versenyeken történő részvétel céljából egyszeri 30.000.- Ft.-ot
támogatást nyújtott.

A Képviselő-testület a 81/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati
határozatával hozzájárult a Monori Járási Hivatal Pilisi Kirendelt-
sége épületének ingyenes használatba adásához.

Lakossági kérelemre a Képviselő-testület ismételten megtárgyalta

az egészségügyi szakrendelések kérdését és a 83/2014. (IV.24.) sz.
önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a vállalkozó
szakorvosi magánrendelést a helyiség, és egyes állományban lévő

eszközök ingyenes használatba adásával támogatja.

A Képviselő-testület a 86/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy a település közigazgatási területén
élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek, szociális nyári étkezését (konzervosztás formájában)
külön ellenszolgáltatás nélkül, térítésmentesen biztosítja. A nyári
gyermekétkezés időtartama: 2014.06.14. napjától – 2014.08.29.
napjáig tart. A szakmai lebonyolítást a Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő szakmai részlegének
köszönjük.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2014.
(IV.24.) sz. önkormányzati határozatával döntött az alábbi
fejlesztésekre vonatkozó előkészületek megkezdéséről:

a.)A város fő tengelyét alkotó Rákóczi úton, valamint a Kávai úti
Óvodáig szükséges biztonságos kerékpározást elősegítő
kerékpárút vagy kerékpársáv kialakítása esetlegesen a Rákóczi
út komplett felújítása.

b.)Új óvoda építésével, bővítésével összefüggő pályázatok
figyelése.

c.)Sport és Kulturális Központ (tornaterem) létesítése az állatvásár
területén.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2014.
(IV.24.) sz. önkormányzati határozatával, valamint a Játékország
Óvoda nevelőtestületének 4/2014. (III.12.) sz. nevelőtestületi
határozatával úgy döntött, hogy a Játékország Óvoda intézmény-
vezetői álláshelyére 2014. augusztus 01. napjától 5 éves időtartamra
Bársonyné Pálinkás Évát, jelenlegi intézményvezetőt bízza meg.
Munkájához sok sikert kívánunk.

A Képviselő-testület a 89-91/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati
határozataival az alábbi kitüntető díjakról döntött:
Feketéné Simon Mária nyáregyházi lakos részére „Pilis Város
Kiváló Pedagógusa” kitüntető címet,
Hanákné Reis Marianna pilisi lakos részére „Ezüst Toll” díjat,
Gajdos Istvánné pilisi lakos részére „Pilis Város Kiváló Egész-
ségügyi Dolgozója” díjat adományozott.

A Képviselő-testület a 93/2014. (V.12.) sz. önkormányzati
határozatával jóváhagyta, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke
Vízügyi Kft. tagjai által elfogadott szindikátusi szerződésre
figyelemmel a DAKÖV Pilisi Üzemigazgatóság beolvadjon a
Monori Üzemigazgatóság szervezeti egységébe. Hozzájárult
továbbá, hogy a Monori Üzemigazgatóság élére Török László Úr
kerüljön.

Pilis Város Önkormányzata a 94/2014. (V.12.) sz. önkormányzati
határozata alapján Krizsánné Turcsányi Marianna pályázó
kinevezését támogatta a Gubányi Károly Általános Iskola
intézményvezetői teendőinek ellátásával kapcsolatban. Pilis Város
Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a nevelőtestület
javaslata alapján a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Monori Tankerülete Krizsánné Turcsányi Mariannát nevezte ki a
Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának. Munkájához sok
sikert kívánunk.

Önálló képviselői indítványt fogadott el a Képviselő-testület a
98/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozatával, amelyben a
Kyokushin-Team Sportegyesület részére egyszeri 70.000.- Ft.
összegű támogatást nyújtott.

A 99-100/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozatokkal
elfogadásra került a „Pilis Városért” Közalapítvány 2013. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolója, valamint a közhasznúsági
melléklete.

A 102/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozatával döntött a
Képviselő-testület arról, hogy hozzájárul és engedélyezi a
Játékország Óvoda létszámának, törvény által is engedélyezett

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2014. II. NEGYEDÉVÉBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
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20%-os túllépését.

A Képviselő-testület a 103/2014. (V.29.) sz. önkormányzati
határozatával fogadta el a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi
üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót, 176.409 e Ft. éves
összköltséggel, 179.003 e Ft. éves összbevétellel és 2.594 e Ft.
eredménnyel.

A 110-113/2014. (V.30.) sz. normatív önkormányzati határozatok-
kal elfogadásra került Pilis Város Önkormányzata és intézményei
2014. évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolója.

A 115/2014. (V.29.) sz. önkormányzati határozatával a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is 2014.
szeptember 19. (péntek) napján megrendezi az Európai Mobilitási
Hét elnevezésű rendezvény sorozat keretén belül az Autómentes
Napot. A rendezvénnyel kapcsolatos plakátokat kérjük, kísérjék
figyelemmel.

A Képviselő-testület a Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház intézményvezetői helyére 2014. október 01.
napjától 5 éves időtartamra Malik Károly Tamásné pilisi lakos
megbízásáról döntött a 126/2014. (VI.25.) sz. önkormányzati
határozatával. Munkájához sok sikert kívánunk és egyúttal
szeretnénk megköszönni Pogány György intézményvezető
munkáját, amelyet településünkön végzett. Boldog nyugdíjas
éveket kívánunk neki.

A Képviselő-testület felülvizsgálta, majd a 139/2014. (VI.25.) sz.
önkormányzati határozatával elfogadta Pilis Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú felülvizsgálatát.

A 140/2014. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat alapján 2014.
szeptember 01. napjától Pilis város területén is bevezetésre kerül a
mezőőri szolgálat 3 fő alkalmazásával. A mezőőri szolgálat

bevezetésével kapcsolatos részletes döntéseket a Képviselő-testület
a 2014. augusztus havi nyilvános és rendes ülésén fogja meghozni.

Pilis Város Önkormányzata a 145/2014. (VI.25.) sz. önkormányzat
határozat részeként arról döntött, hogy a pilisi piac 6/20 hrsz-ú
területén, a Kulturális és Sport Központ létesítése érdekében
készüljön egy megvalósulási tanulmányterv, ami épülettömeget,
esetleg megjelenést, telepítést, parkolóhelyet és az épület
energetikai és közműfelhasználását is tartalmazza. A terv, 30*30
méteres (kosárlabda pálya méretű) azaz 900 m2-es küzdőterű és
legalább 10 méteres belmagasságú és kiszolgáló helyiségekből álló
épület komplexumot tartalmazzon, ami legalább 500 fő

befogadására alkalmas. A programvázlat, olyan szintű legyen, ami
alapján részletes tervezési program készülhet, amellyel ilyen
témában kiírt pályázaton indulni lehessen.

A Képviselő-testület, az érintett utcák lakóinak véleményének
megkérdezését követően a 146/2014. (VI.25.) sz. önkormányzati
határozatával döntött Pilis Város belterületén az Attila utca Huba
utca és Táncsics utca közötti szakaszának a Táncsics utca irányába,
míg a Csaba utca Huba utca és Táncsics utca közötti szakaszának a
Huba utca irányába történő egyirányosításáról. A forgalmi rend
változásról a lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2014.
(VI.25.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta és jóváhagyta
Piazza al Serchio településsel megkötött Testvérvárosi
Megállapodás megújító dokumentumát és eskü szövegét. Az eskü
ünnepélyes letételére a 2014. augusztus 20-i ünnepség keretén belül
kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Koreny Ida, Polgármesteri Irodavezető

* * *

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.), mint támogató az Új Széchenyi Terv
Államreform Operatív Program keretén belül ÁROP-3.A.2-
2013 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban
lévő önkormányzatok számára” tárgyú felhívást tett közzé,
melyre a kedvezményezett Pilis Város Önkormányzata (2721
Pilis, Kossuth L. u. 47.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0026
azonosító számon regisztrált. A támogató 2013.10.31. napján
kelt támogató levél szerint Pilis Város Önkormányzata
21.997.670.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2013.12.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.11.30.

A projekt célja: a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
programra támaszkodva és az ÁROP célokkal összhangban
végezze el az Önkormányzat a szervezetének fejlesztését. A
közigazgatás megreformálásával és a járási rendszer ki-
alakításával járó változásokhoz gyorsan és könnyen tudjon
alkalmazkodni Pilis városa. A projekt középpontjában az áll,
hogy minél hatékonyabb, gazdaságosabb erőforrás-
felhasználást és jobb teljesítményt érjen el Önkormány-
zatunk.

Szervezetfejlesztés
Pilis Város Önkormányzatánál

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0026
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Június 27-én író-olvasó találkozót tartottunk a könyvtár
olvasótermében, ahol Petróczy Ilona pilisi írónőt és verseit
ismerhettük meg. Ilonának 2012-ben adták ki a Kulcsok című

verseskötetét, illetve ebben az évben a Szó-kincs 2014. című

kötetben jelent meg két új verse, amellyel megismerkedhettek
szép számmal eljött vendégeink. A verseket előadta Petróczy
Ilona és Csordás Daniella. Köszönjük Ilonának ezt a
csodálatos estét!
Augusztus 3-án tartottuk a Nyári-Nyáry Muzsika rendez-
vényünket. A rendezvény első felében a Pilisi Zenész
Egyesület műsorát hallhattuk Solymosi Sebestyén vezetés-
ével, majd az est második részében Myrtill és a
SWINGUISTIQUE lépett fel. Mind a Zenész Egyesület,
mind pedig Myrtillék részéről elhangzottak saját és régi
slágerek. A rendezvényen fellépett a pilis zenekar mazsorett
csoportja, ahol a gyermekek elkápráztatták a közönséget. Ez a
hagyományos zenei rendezvényünk, minden évben, ahogy
most is nagy sikert aratott a közönség körében. Köszönjük a
fellépő művészeknek és gyermekeknek a színvonalas
előadást, a mazsorett csoport felkészítőjének, Hegedűs
Boglárkának és Urkin Renátának, valamint a szülőknek a
segítséget. Továbbá ezúton is köszönetet mondunk a
Diákotthon igazgatónőjének, Kröpfl Mihálynénak, az ott

dolgozóknak és a gyerekeknek az önzetlen segítségükért,
valamint Sáránné Kerepeszki Katalin (Virág-Ajándék – Pilis,
Kávai út 7.) gyönyörű színpadi virágdekoráció felajánlásáért.
Abüfét és a vendéglátást a Félix Falatozó szolgáltatta.
A Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány pályázatán a könyvtár 100 ezer
forintot nyert, amelyből kiállítást és előadást szervezünk az I.
világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. A
kiállítás megnyitója szeptember közepén lesz, az előadást a
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület
tartja. A kiállítás előtt koszorúzásra kerül sor az evangélikus
templom kertjében a felújított emlékműnél, ahol zenél a Pilisi
Zenész Egyesület. A rendezvény még szervezés alatt áll, a
konkrét időpontról a kihelyezett plakátokon és a honlapunkon
tájékozódhatnak.
Elkezdődött az eMagyarország pont informatikai fejlesztése,
a számítógépterem eszközparkja megújul, új gépeket és
szervert vásároltunk. A számítógépek használatának díjai
nem változnak, továbbra is 200 Ft/óra.
Továbbra is várjuk a gyermekektől a rajzokat a „Nekem
tetszett, olvasd el Te is!”olvasási versenyünkre. A rajzok
leadási határideje szeptember 13. A rajzokból készített
kiállítás megtekinthető a közösségi házban szeptember 29-e
és október 4-e között. A rajzpályázat eredményhirdetése
október 1-jén lesz az óvoda tornatermében, ahol bábelőadás-
sal kedveskedünk a gyerekeknek.
Októberben mi is csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok
programsorozathoz. Ennek keretében október 14-én (kedden)
18 órakor Együtt az Egészségünkért! címmel előadást
tartunk, október 16-án (csütörtökön) 10 órakor olvasás-
népszerűsítő program keretében Finy Petra mesekönyvíró
lesz a vendégünk. A programot támogatja a Nemzeti
Kulturális Alap. Mindkét rendezvényünkre mindenkit
szeretettel várunk!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy októberben a
könyvtári napok programsorozat keretében megbocsájtási
hónapot tartunk. Akinek könyvtartozása van és októberben
visszahozza a könyveket, elengedjük a késedelmi díjat.

Az intézmény hírei elérhetőek a konyvtar.pilis.hu honlap-
unkon, az új könyvek ajánlóját megtalálják a facebook
oldalunkon!

A Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház hírei

Petróczy Ilona írónő dedikál

Malikné Turcsek Zsuzsanna

Petróczy Ilona:

Futó felhőkbe bújt mosolyod éggé válik a sóhaj-fuvallatra.
Szétmállik s vele foszlom én is, mint az idő
a hosszú várakozások közönyösen elfolyó napjaiban.

Kiakasztott könnyeim száradnak a napon. Pára lesz belőlük,
hiába akarom csillogó nyakékké felfűzni mind.

Torlódik a szósor.
Megkövül a szánkban.
Nem nézünk egymásra.
A szemünkben gyász van.
Unalmas a táj.
Bússzürke köd takarja.
Sebem lettél.
Fájó.
Végleg elvakarva.

A sebbé vált szeretőA roggyant lábú Ősz már éppen csak botorkál,
A tájon szürke, lompos pára ül.
A kabátok végiggombolva is vacognak,
Egy nő mégis virágzik – belül.

Mitől más ő, mint megannyi társa?
Milyen boldog titok tudója ő?
Mosolya oka: rejtett kisbabája,
Ki napra nap, csendes csodaként nő.
Mert megfogant, mert sarjadzott a csíra,
És szárba szökkent, mint szelíd virág.
Van szíve, feje, karja, törzse, lába...
Oly ismerős, mégis külön világ.

Majd ősi ösztönöktől űzve-hívva
Egy őszi nap világrabukkan Ő.
De addig is – örök misztériumban
Körülvirágozza csöpp testét a nő!

Háromnegyed évnyi virágzás
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Új lendülettel kezdtük meg a 2014-2015-ös évi bajnoki
szezont.
Az idei nyári átigazolási szezon is eseménydúsan telt. Vannak
távozók és új játékosok is, felfedezhetők már az edzéseken,
sőt, több év szünet után idén újra megalakult és elindul Pest
megye III. osztályában a Pilis felnőtt második számú csapata.
Felnőtt I. számú csapatunk az előző bajnokság megnyerése
után az idei szezont a megye I. osztályban kezdheti meg. Idén
meglehetősen korán, augusztus 17-én, vasárnap került sor a
bajnoki rajtra, mégpedig idegenben, Pilisszentivánon. A Pilis
II. csapat bajnoki nyitómérkőzése pedig hazai pályán,
augusztus 16-án, szombaton került megrendezésre, ahol
Tápióbicskét fogadtuk.
Korábbi hibáinkból tanulva alakítjuk a mérkőzésekre való
felkészülést, idén az előző évekhez képest még nagyobb
erőfeszítéssel fogunk küzdeni csapataink eredményes
szereplése érdekében.
Az elmúlt időszakban megalakult az egyesület életébe új színt
csempésző női focicsapat, amely folyamatos edző

mérkőzéseket játszik, csakúgy, mint az U21-es, valamint az
U18-as csapataink, akik szintén komoly felkészülési
időszakon vannak túl.
A nyár során utánpótlás korosztályú csapataink tagjai
felkészítő táborban vehettek részt Tiszakécskén, ahonnan
rengeteg élménnyel gazdagodva tértek vissza. Gyermekeink
augusztus 8-a és 10-e között részt vettek a Debrecenben
megrendezett nemzetközi focigálán, ahol mind az U9-, mind
az U11-es korosztály saját korcsoportjában kiválóan
szerepelt. Sikerükhöz ezúton is gratulálunk!
Klubunk életében jelentős fontossággal bír új weboldalunk
létrejötte. Ezentúl a www.pilisilk.hu oldalon folyamatosan
figyelemmel kísérhetőek többek között a csapatok életét
érintő programok, aktuális híreink, a mérkőzések rendjének
alakulása és a tabella állása is, valamint galériánkban
folyamatosan frissülő képekkel tesszük maradandóvá
legfontosabb eseményeinket.
Felhívjuk Pilis város kedves lakosainak a figyelmét, hogy a
labdarúgó pályán a pezsgő élet hétfőtől vasárnapig tart, ide
várunk sok szeretettel minden sportszerető és sportolni vágyó
embert, hogy csatlakozzon ehhez a kivételes közösséghez!
Az előzőkből kimaradt az amatőr szintű sikereket elérő
játékosok és vezetők listája.Akupagyőztes csapat tagjairól és
vezetőiről készült tablóképet ebben a számban az utolsó
oldalon megtekinthetik.

Sportbaráti üdvözlettel,

A Pilisi LK életéről

Pilisi LK

Szülőként mi is sokat küzdünk, hogy gyermekeinknek
mindig mindenben a legtöbbet nyújtsuk, de el kell mondani,
hogy kettőn áll a vásár. De mikor mondhatjuk, hogy eddig és
ne tovább?
Gondolok itt arra, hogy mi az egészséges köztes megoldás a
nevelésben szülő és gyermek viszonyban. Talán sokunknál
ismerős a helyzet: Anya csak még ezt az egy mesét! Még egy
kis időt a számítógépnél! Egy perc és vége a játéknak! Már
megint ki kell kapcsolni! - és még sorolhatnám az ütközésre
okot adó problémákat. Így nyáron mi szülők is engedékeny-
ebbek vagyunk, mert addig sem zavarnak gyermekeink és így
könnyebben elvagyunk a saját problémáinkkal. De kié a
felelősség?
Természetesen a miénk, szülőké. De így kimondva könnyű, a
megváltoztatás már nehezebb. Sok ember mondja: bezzeg az
én időmben! Könnyű kritizálni, én ezt így, vagy úgy
csinálnám. Úgy érzem, ez így képmutatás, ez nem ilyen
egyszerű. Nem sajnálatra van szükség, hanem felismerésre,
hogy ez egy akadály, amit a család közösen tud megváltoz-
tatni és ez igaz minden gyermek-szülő(k) közötti nevelési
problémára, konfliktusra. Tehát eddig és netovább.
Beszélhetünk következetességről, szigorról, nevelési sémák-
ról és különböző bevált módszerekről, de tapasztalatom az,
hogy a szeretet nélkül semmit sem érnek.
Mért tartom ezt fontosnak? Egyszerű a válasz. Mert ez a világ
szenved a szeretet hiányától, az elutasítottságtól, az önzéstől.
De ha kicsiben, a saját környezetünkben, családunkban
felismerjük, akkor mi már győztesek vagyunk.
„Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt,
kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő tért.”
(zsid, 12.1)
Járjunk nyitott szemmel, legyünk fogékonyak a közös-
ségünkben rejlő értékek felismerésére, leljük meg a család és
a sport örömét, egymás tiszteletét.

Akadályokon is túl

Magyar Zoltán
Pilisi Sport És Szabadidő Egyesület

A világ tele van olyan dolgokkal, amelyeket
nem érthetünk, nem tudhatunk. Ezért nem
szabad soha azt mondani valakiről, hogy ez
ilyen vagy olyan ember, mert ezt és ezt
csinálta. Nem, ezt nem szabad mondani soha.
Mert nem lehet tudni, mi mozgatja az ember-
eket. Mi az, ami ide vagy amoda löki... Valami
történik, és az egész elfordul erre vagy arra.
Az ember sohasem tudhatja, mert amit az
ember lát, az semmi. A nagy dolgok úgy
történnek, hogy nem láthatja senki más, csak
akinek szól.

Wass Albert

A remény a legerősebb gyökér. És az, hogy
valamit még tenned kell magaddal, másokkal!
Ha hív egy belső hang: Állj föl! Szükségem
van rád! Sok embert megmentett a szeretet.
És az, ha fölismerte élete értelmét. Az ilyen a
viharban állva marad. Vagy elesik ugyan, de
föláll! Biztos, hogy föláll, mert tartják fölülről a
gyökerei! Egész biztosan tapasztaltad ezt
már. Müller Péter
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Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-
ának időpontja: 2014. október 12.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig.
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg
annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.

Választójog:
- Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választó és választható legyen.

- Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel
rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó
és választható legyen.

- Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van
ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

választásán választó legyen.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha
az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági
döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Ahelyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

-a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén
választhat,

-a választópolgár bármely választókerületben választható,

-nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti

kényszergyógykezelését tölti.

Városunkban 11 egyéni (melyből 8 fő egyéni választókerületben és 3
kompenzációs listás) képviselői mandátum szerezhető meg.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő
kérelem)

-Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja
be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc
nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási
helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.

-Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre
irányuló kérelem visszavonásának a választás kitűzését követően,
legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie

a helyi választási irodához.
-Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt

(választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve,
személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a

választópolgár tartózkodási helyének címét.
-A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt

törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg
felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

-A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második

napon – tartózkodási helyét megszüntette.

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
-A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,

mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.

-A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de
legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie

ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésőbb 15

óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
-A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában

foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja
neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a

szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna
kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a

mozgóurna-igénylés okát.

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig
meg kell érkeznie a helyi választási irodához vagy 2014. október
12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése:
(központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

a).Braille-írással készült értesítő megküldése,
b).könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

c).Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a
szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

d).akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása – az akadálymentes
szavazókörök felsorolását külön jegyzék tartalmazza.

Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint kérte, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme
szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási
iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és
választókerületben lévő, akadálymentes szavazó-helyiséggel
rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,

a).személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi
választási irodához vagy

b).levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján
keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a
Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján on-www.valasztas.hu
line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a
formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

AHelyi Választási Iroda címe: 2721. Pilis, Kossuth Lajos út 47.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
külképviseleti választási iroda nem működik.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az
országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

-csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok
szavazhatnak,

-átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be,
akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc

nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább
a szavazás napjáig tart,

-az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül

felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör)
-mozgóurna kérelem lakóhelyre, - -átjelentkezést igénylő
tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely

szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető.
-Magyarország külképviseletein nem lehet szavazni.

Helyi Választási Iroda
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A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két
szakmai egységből tevődik össze a családsegítés illetve
gyermekjólétis feladatok ellátása alapján.
A gyermekjólétis szakmai egységben állandó jelleggel 4
munkatárs dolgozik: Endrődi Xénia, Gajdosné Nagy Tímea,
Kotyinszkiné Gajdos Szilvia, Surányi Bettina, Benkocs
Ágnes.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szoc iá l i s munka módsze re inek és eszköze inek
felhasználásával (családgondozás) szolgálja a gyermek testi
és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését - a családok
támogatása/segítése abban, hogy a gyermekek biztonságos,
ép családi környezetben nevelkedhessenek, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Feladata
összetett: szolgáltatás, gondozás, szervezés, koordinálás,
közvetítés. A rendelkezésre álló lehetőségek ismertetésével
segíti a gyermeket nevelőket problémáik megoldásában.
Kapcsolatot tart a családon kívül a gyermek életében
résztvevő szakemberekkel, vezeti a törvény által előírt
nyilvántartásokat. Szakmaközi megbeszéléseket, valamint
évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást,
szükség szerint esetkonferenciát szervez.
A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és
veszélyeztetett gyermekekkel kerül kapcsolatba. 2013. évben
minden téren kiemelkedő emelkedés mutatkozik, mind az
ellátottak körében, illetve a szakmai tevékenységek
tekintetében, 2013-ban 428 gyermeket gondoztunk valamely
ellátási formában. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
tevékenységeinek adatai, összesen 6758. Ez a szám
információnyújtásból, segítő beszélgetésből, család-
látogatásból, tanácsadásból, hivatalos ügyekben közre-
működés, stb. tevődik össze. Egyre inkább jelen vannak a
deviáns viselkedésű gyermekek, melynek hátterében gyakran
a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó
életmódja áll. A gyermekek tekintetében magatartási
problémák, beilleszkedési zavarok, szer használat illetve
szabálysértések, bűncselekmények elkövetése, illetve iskolai
igazolatlan mulasztások jellemzőek.
A magas esetszámok ellenére elmondható, hogy lelkes és
aktív csapat dolgozik szakmai egységünkben, ennek alapján a
prevencióra is igyekszünk hangsúlyt fektetni, továbbá
sikeresen állandó programokat is megvalósítunk.
Prevenció mint a veszélyeztetettség megelőzésének eszköze.,
A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint
az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció
egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermeknek
értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejére a
csavargás, csellengés helyett, akkor nagyobb az esélye arra,
hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét
hasznosan eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend
elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolatainak
kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul kommunikálni,
mindezeket indirekt módon tudjuk nyújtani neki - saját
élmény megtapasztalásán, valamint a kortárs csoport
ráhatásán keresztül válik belsővé. Az sem elhanyagolható

hatás, hogy ezek a gyermekek megtapasztalják a közösséghez
tartozás élményét is.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban ötödik alkalommal
valósította meg cipős doboz akcióját, a karácsonyi
ajándékozás 2013. december 20-án valósult meg a Gubányi
Károly Általános Iskola tornatermében, ahol 240 gyermek
kapott ajándékot. Az idei évben széleskörű adománygyűjtés
folyt, OTP Bank Budapesti szervezetének munkatársai,
Evangélikus gyülekezet, Pilisi lakosok adományaiból
tevődtek össze a cipős doboznyi meglepetések.
2014-ben immáron ötödik alkalommal került megrendezésre
a Városi Gyermeknap. A Gyermekjóléti Szolgálat által
megálmodott és megvalósított program sok segítő és
támogató által valósult meg. Önkéntes segítők, fenntartók,
egyházak, civil szervezetek, egyesületek tevékenykedtek
azon, hogy Gyermeknap alkalmából, színvonalas, tartalmas,
élményekkel gazdag programot varázsoljanak kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. A gyermekek a szervezetek által
biztosított „állomásokon” különböző ügyességi, probléma-
megoldó, ismeretterjesztő feladatok elvégeztével ajándékban
részesültek, így az aktív szabadidő eltöltés mellett,
sikerélményekhez is jutottak. A városi gyermeknapon a
menetleveleket összeszámolva, 345 gyermek vett részt a
feladatok teljesítésében (csak egyszer lehetett menni) s a
rendezvény ideje alatt családokat sikerült kivonzani.
Az idén először megrendezésrekerült Parasztolimpián pedig
az első három helyezettet értékes nyereményekkel jutalmaz-
tuk a Jenci Húsbolt és Platán Áruház ajándékcsomag
felajánlásával.
A nyári időszakban csütörtöki napokon játszódélutánokat
tartottunk a Szolgálatnál vagy külsős helyszínen, pl.:
Sportpark, amelyre bárki eljöhetett, aki kedvet érzett. Ennek
alapján átlagosan 20-35 fő közötti létszámmal tartottunk
kézműves-, ügyességi-, sport- foglalkozásokat.
Szakmai programokban, tevékenységekben is részt vettünk,
ennek alapján képviseltük a Szolgálatot a Belügyminisz-
tériumban, illetve pályaorientációs kisfilmet forgattak
munkatársainkkal.

Az elmúlt időszakban a lakosok adományozási kedve is
megindult, amelynek széles palettája van, a ruhaadománytól
a bútoradományig, a felajánlásokat, célzottan rászoruló
családoknak, gyermekeknek juttatjuk el, amelyet ezúton is
köszönünk.

Köszönetet szeretnénk mondani továbbá mindenkinek, aki
valamilyen formában támogatja Szolgálatunk munkáját!

A Szolgálat munkatársai minden esetben igyekeznek helyt
állni, a gondozott gyermekek problémáját a családdal együtt
működve, rendszerszemléletben hatékonyan kezelni. A
munkavégzésünk során nagy lelki terhelésnek vagyunk
kitéve, az egyre súlyosbodó problémák miatt, számtalan az
elképzelést felülmúló problémával szembesülünk, amelyeket
igyekszünk hatékonyan kezelni. A kollégák szakmai
elszántsága, a munkába fektetett energiájuk, kitartásuk,
továbbá teherbíró képessége, véleményem szerint példa-
értékű, amelyet köszönök nekik.

A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyermekjólétis szakmai csoportjának

elmúlt ¾ éves tevékenységének bemutatása …

Benkocs Ágnes, vezető családgondozó
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az előző

lapszámban tévesen jelent meg a szelektív hulladék
elszállításának az időpontja.
2014. júliustól Pilis Város területén a szelektív
szállítás időpontja az alábbiak szerint alakul:

-a város 4-es főúttól Nyáregyháza felőli részén
minden hónap első keddjén,

-a város 4-es főúttól Káva felőli részén minden
hónap első csütörtökén.

Kérjük, hogy a zsákokat reggel 7.00-ig helyezzék ki az
ingatlan elé.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Gerje-Forrás Np. Kft. részére szemétdíj kiegyenlítés-
ére indított csoportos beszedési megbízásaik le-
emelése technikai okok miatt szünetel, helyette a
következő módokon van lehetőségük számláik
rendezésére:

-készpénzes befizetés a központunkban (Pilis,
Rákóczi út 67.), a pénztár nyitvatartási ideje: hétfő:
8-12 és 13-17, szerda: 8-12 és 13-16, csütörtök: 8-

12,
-készpénzes befizetés a Pátria Takarékszövetkezet

pilisi fiókjában,
-készpénzes befizetés az OTP Bank pilisi fiókjában,

-egyéni átutalás a Gerje-Forrás Np Kft. OTP Banknál
vezetett 11742238-20005492 sz. számlájára.

A leemelések elmaradása miatt késve fizetett
számlákra kamatot természetesen nem számolunk fel!

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Vezetősége

A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tájékoztatójaPráczki István (Pilis, 1926) életútja a sokak által már
csak történelemkönyvekből ismert korokba is betekintést
enged. 1948-ban a „fordulat évében” lett katona, 1950-
től tisztként szolgált. Egy évtizteddel később viszont
Milánóban, Damaszkuszban tűnt fel kiállítás-szervező-
ként, majd Rómában, Párizsban, az USA-ban kereskedő-
ként. Harminc év leforgása alatt számos vállalatnál több
tucat munkakörben megfordult, cégeket igazgatott, volt
kereskedelmi attasé, szaktanácsadó és tolmács. Ám
mindeközben egy állandó a nyilvánosság előtt ismeret-
len munkahellyel is rendelkezett: a Magyar Nép-
hadsereg Vezérkara 2. Csoportfőnökségének titkos
állományú hírszerzőjeként a feladatai nem értek véget a
munkaidő lejártával...

Emlékiratain keresztül betekintést nyerhetünk a titkos-
szolgálat rejtélyes világába, megismerhetjük miként
működött a katonai hírszerzés a kiképzéstől az éles
bevetésekig. De megtudhatjuk például azt is, miért jutott
kiemelkedően fontos szerep a magyar delegációnak a
vietnami háború záró fejezetében...

A pilisi KÉM

A könyv már kapható a nagyobb könyvesboltokban.
Az ősz folyamán reményeink szerint, lehetőség

lesz Pilisen is találkozni, beszélgetni
a 89. évében járó szerzővel.
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Gyermeknap
Földesi Mihály:

Kettőskereszt hármashalmon

Kettőskereszt hármashalmon.
Vagy itt élek, vagy meg kell halnom.

Magyar voltam, vagyok, leszek,
Szent földünkre esküt teszek!

Hiszem az Úristent! Hiszem a hazámat!
Minden hazugságra bizonyítok százat.
Hisz a világűrnek nincs oly sötét foltja,
Mely a mi hős Dózsánk lángjait kioltja.
És amíg magyar él, a szélfútta népek

Hisznek a regéknek, s vackaikon félnek.
Attilánk, ha frissen fellendült a lóra,

Csodás páncéljában, megremegett Róma.
Nem is kezdett vele semmiféle harcot,
Inkább megfizette a megalázó sarcot.

Árpád apánk zászlót nyújt le a felhőből,
Dárda annak nyele, régi harcmezőkről.

Székely testvéreink sem maradnak árván,
Csaba király zúdul, magas égből szállván.

Eredetünk nemes, gyökere a földben.
Koronánk az Úrtól büszkeséggel tölt el.
Szent István felvette pompás koronáját,
Isten legszebb földjén megvetette lábát.
Repülj, sólyom, repülj, feküdj a szelekre,

Ezeréves múltunk vésd rá az egekre.
Vágtass, unikornis, taposd a hős múltat.
Tüzes harci ménünk mutat nekünk utat.

A szerző további művei: Poet.hu, ill. Index Fórum Gerje.p.art

képekben
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Czerván György az MTI-nek elmondta, hogy az unió Közös
Agrárpolitikájának keretében a jövő évtől Magyarország a
korábbiakhoz képest több mint négyszer több célzott,
termeléshez kötött támogatást tud nyújtani a munkaigényes
és piacilag érzékenyebb mezőgazdasági ágazatok számára.
Hozzáfűzte: a termeléshez kötött támogatási jogcímek a
valódi teljesítményeken alapuló, a tényleges állatállomány-
hoz és vetésterülethez köthető eredményeket támogatják. A
kormány kiemelt célja ugyanis, hogy minél több embernek
biztosítson a mezőgazdaság megélhetést.
A "Még több munkahelyet a mezőgazdaságban" elnevezésű

program keretében pedig arról született döntés, hogy - a
nemrég bejelentett 212 milliárd forint állattartóknak jutó
többlettámogatás mellett - e forrásokat is döntő mértékben a
nagy munkaigényes foglalkoztatást jelentő állattenyésztési és
kertészeti ágazatok között osztják meg.

Czerván György szerint a támogatási rendszer átalakításának
a zöldség-gyümölcs ágazat és az állattenyésztés a legnagyobb
nyertese. Az állattenyésztésben kiemelt támogatásban
részesül a tejelő szarvasmarha, a húsmarha és a juh (a sertést
és a baromfit az EU nem engedte). De komoly támogatási
forrásokhoz jutnak a gyümölcs- és zöldségtermeléssel
foglalkozók, továbbá a rizs- és cukorrépa-termelők is.
A mostani kalkuláció alapján például egy anyajuh után 7400
forint, egy tejelő tehén után 106.300 forint, egy hektár
gyümölcsös után 198.000 forint és egy hektár cukorrépa után
126.200 forint támogatás fizethető majd ki évente. A korábbi
időszakhoz képest új elemként jelenik meg a fehérje-
növények - szemes és szálas egyaránt - támogatási
lehetősége.
Pontos számok, részletes információ a közvetlen támogatási
rendszer feltételeit illetően csak a rendelet megjelenése után
várható.

Bővül a munkaigényes és piacilag
érzékenyebb ágazatok támogatása 2015-től
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: Pilis, Kossuth L. út 47., tel.: 696-310, fax: 696-320,
email: 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.: Reményi Noémi, 696-312, igazgatas@pilis.hu
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2691
KÖZSZOLGÁLTATÓK
GERJE-FORRÁS Np. Kft.: Rákóczi út 67., 496-768, gerfor@monornet.hu,
üf.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12
DAKÖV Kft. Pilisi Üzemig.: Temesvári u. 0251/28., tel.: 499-261, fax: 499-262,
hibabejelentés: 06-80/620-399, ugyfelszolgalat@dakovpilis.hu, üf.: H.: 8-12 és
13-20, Sz. Cs: 8-12, K. P.: -
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu
DÉMÁSZ  ügyfélszolgálat: 06-40/822-000
TIGÁZ ügyfélszolgálat: 06-40/333-338
TÁRSHATÓSÁGOK
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.: 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
INTÉZMÉNYEK
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
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat és Bölcsőde: Kossuth L. u. 57/B.,
06-20/283-4749
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: 06-20/340-9318
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.
Piac: Maly András piacfelügyelő 06-20/399-60-70
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Rendőrségi Hírek
Tisztelt Pilisi Lakosok!

A 2014-es év június, július és augusztus
hónapja sem telt el események nélkül.APilisi Rendőrőrs
illetékességi területén 22 előállítás és 11 elfogás történt,
amely mellett 6 biztonsági intézkedésre is sor került,
valamint Pilis Rendőrőrs munkatársai hatékonyan
segítették a Magyarországon megrendezendő Formula I.
biztosítását.

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

Büntetőeljárás indult F. István Krisztián feljelentése
alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2014. július 1-je és
2014. július11-e közötti időben Csévharaszt, Nyáregy-
házi út 61. szám alatti ingatlan udvarából eltulajdonított
8 db félkör alakú traktor kerék alkatrészét. A
bűncselekménnyel okozott kár: 421.640 Ft. A nyomozás
során az elkövetők, F. Gábor és O. Márk elfogásra
kerültek, F. Gábor őrizetbe vételére is sor került. Az
eltulajdonított alkatrészek a tulajdonos nagy örömére
visszaadásra kerültek.

A Pilis Rendőrőrs körözési akciót hajtott végre, amely
során 2014. július18-án az esti órákban Csévharaszt,
József Attila utcában román állampolgárok által lakott
ingatlant ellenőrzött, a lakásban elbújva igazoltatta Z.
Gabrielt.Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a
nevezett személy ellen nemzetközi elfogató parancs van
kibocsátva, Romániában elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények végett. Z. Gabriel elfogásra került és a
Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájába került elhelyez-
ésre, majd a Budapesti Törvényszékre átkísérve.

B. Gyöngyi Mónika bejelentést tett, hogy a volt
élettársa, M. Béla 2014. augusztus hónapban a Pilis
Homoki II. dűlőben lévő lakóépületébe engedély nélkül
bement. A bejelentőt életveszélyesen megfenyegette,
megverte, valamint nyakából kistáskáját kitépve
elszaladt, azonban az ott lévő tanúk segítségével az
utcán visszavették tőle azt. Ekkor újra földre esett és a
sértettet megverte. A Pilisi Rendőrőrs járőrei forró-
nyomos üldözés során elkövetőt, M. Bélát elfogták, a
Monori Rendőrkapitányságra előállításra került, majd
őrizetbe véve, a Monori Járásbíróság előzetes letartóz-
tatásba helyezte.

Pilis Város Közterület Felügyelője, Nagy Sándor
szolgálata során 2014. augusztus 8-án az esti órákban
észlelte, hogy Pilis, Kávai úton több személy kerékpáron
megtömött zsákokat szállít.
Ellenőrzésük után megállapította, hogy a 4 zsákban
kukorica található, amelyet Pilis külterületi részéről
tulajdonítottak el. Időközben a kiérkező rendőr járőrök
tulajdon elleni szabálysértés végett helyszíni bírságot

róttak ki, valamint kukorica lefoglalásra került.

Pilis járőrszolgálata 2014. augusztus 17-én Pilis, Bicskei
tanyáknál lévő gyümölcsösben igazoltatta R. József
nagykátai lakost, amely során megállapítást nyert, hogy
a - Füzesabonyi Járásbíróság - Szerencsi Járásbíróság -
Ceglédi Járásbíróság - Szolnoki Járásbíróság elfogató
parancsot bocsátott ki ellene Nevezett elfogása után.
őrizetbe véve, majd a Szolnoki Járásbíróságra átkísérve,
ahol előzetes letartóztatásba helyezték.

Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy lassan
véget ér a nyári szünet és megkezdődik a iskola. Kérem,
szenteljenek még nagyobb figyelmet az óvodák, iskolák
környékére, illetve az utakon közlekedő gyerekekre,
kerékpárosokra! Kérem a gépjárművezetőket, hogy kel-
lő körültekintéssel, megfelelő oldaltávolság tartásával
közlekedjenek!

Pilis Város Önkormányzata 2014. szeptember 19-én a
Pilis, Vatyai utcában megrendezi a „autómentes napot”,
amelyen a Pilis Rendőrőrs is részt vállalt. A rendezvény
keretén belül az óvódások és iskolások Kresz-Totóban,
kerékpáros akadálypályán próbálhatják ki tudásukat,
illetve ügyességüket. Várunk minden érdeklődőt!

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közös-
en 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.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése
esetén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a
„járőr mobilt” 06-20/7710-411-esa mobiltelefon-
számon, vagy munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a
Pilisi Rendőrőrsöt a , azon kívül a06-29/498-128-as
Monori Rendőrkapitányságot a illetve a06-29/410-726,
107-es telefonszámon.
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss Zoltán r.ftőrm
Úr, elérhetősége: . Fogadóórája minden06/20-228-1511
páros hét csütörtökén 08.00-12.00 óra között kerül
megtartásra a rendőrőrs épületében.

Kerepeszki Ferenc r. főhadnagy., Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka

JÁRŐR MOBIL
06-20/7710-411

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
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Készült 3500 példányban
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