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Apilisi Széchenyi Általános Iskola és Szakiskola megszűnésekor
sorsáról kellett felelősséggel dönteni.

A 2008/2009-es tanévben a ceglédi Ungváry László
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában,
(korábban Károlyi Mihály), a Bem József Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskolában, pedig Monoron, a Szterényi
József Szakközépiskola és Szakiskolában kezdte meg tanulmányait.

egy-egy budapesti iskolába nyert felvételt.
11 tanulóból így megszüntették tanulói jogviszonyukat.
sajnos elhunyt, tartózkodik, ról nincs semmilyen információnk.
A diákok megtalálták a nekik megfelelő iskolatípust, készülhetnek az általuk választott
szakmákra.Az iskolába járók kb. 40%-a viszont félévkor elégtelen osztályzatot kapott.
Bízunk benne, hogy a 2008/2009-es tanévet eredményesebben fejezik be.

74 távo-
zó tanuló

30 tanuló

18 tanuló
12 tanuló

3
tanuló

5 már nem tanköteles, 1 tanuló
1 külföldön 4 tanuló

Polgárné Czerjak Judit, a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Mi lett a szakiskolásokkal?
Tájékoztatjuk a kedves érintett Szülőket, hogy a
2009/2010-es nevelési évre az óvodás korú
gyermekek óvodai beíratása .
között történik a Rákóczi úti óvodában az alábbi
időpontokban:

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a beiratkozáshoz
hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Minden kedves leendő óvodást szeretettel vár az
ó

május 4. és május 29

hétfő: 8-16.30 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-13 óráig

vodavezetés.

Óvodai beiratkozásÓvodai beiratkozás

Pilis Város Önkormányzata márciusban megkezdte a település
úthálózatának felújítási és kivitelezési munkálatait, amelyről az érintett
tulajdonosok részletes értesítést kaptak. Az úthálózat felújítási és
kivitelezési munkák utolsó ütemének várható teljesítési véghatárideje:
2009. szeptember 30. napja.
Kérem az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy ha még nem gondoskodtak
ingatlanuk valamennyi közművének (ivóvíz, szennyvízcsatorna, villamos
kábel, gáz, telefon, nyomvonalas adatátviteli célú létesítmény)
beköttetéséről, azt legkésőbb az adott műszaki kivitelezési ütemhez
kapcsolódó munkák megkezdése előtt szíveskedjenek pótolni. (Az egyes
műszaki, kivitelezési ütemhez kapcsolódó teljesítés kis mértékben
módosulhat). A Polgármesteri Hivatal az útfelújítás befejezését követően
szigorúbb műszaki feltételekkel engedélyezi a közüzemi szolgáltatóknak
bármely közmű bekötését (olyan műszaki technológia alkalmazásával,
amely nem jár az útburkolat megbontásával).
Lakossági kérés esetén, - a Gerje Forrás Kht. munkatársai soron kívül
járnak el a közműves ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötése és annak a házi
bekötővezetékkel történő összekapcsolása során. A bekötéssel kapcsolatos
műszaki kérdéseikkel a Gerje-Forrás Kht.-hoz (29/499-261, Temesvári u.),
pénzügyi kérdéseikkel pedig a Gazdálkodási Irodához (Mohácsi Szilvia és
Kátai Ildikó pénzügyi-számviteli ügyintézőkhöz: 29/499-446, Kossuth L.
u. 47.) fordulhatnak. Ha a törzshálózatra történő rácsatlakozás hatósági
kötelezésével kapcsolatban van kérdésük, akkor Farkucza Katalin és
Zajaczné Kedves Veronika környezetvédelmi ügyintézők (29/696-329,
Kossuth L. u. 47.) várják megkeresésüket.
A települési útberuházásról Lasán Judit referens (29/696-324, Adóügyi
Iroda, Kossuth L. u. 47.) és Földvárszki Jánosné előadó (29/696-328,
Építéshatósági és Műszaki Iroda, Kossuth L. u. 47.) ad részletes
tájékoztatást. A beruházással kapcsolatban, annak további részleteiről,
folyamatáról a Polgármesteri Hivatal fényképes tájékoztatást nyújt, - amely
elérhető www.pilis.hu honlapról.:

A Duna Aszfalt Kft. pilisi útépítési munkálataihoz
szeptember végéig állapotfelmérést készítünk a
településen, amelynek során videóval felvesszük a
házak, járdák repedéseit, hiányosságait, hogy
később tisztán és világosan látható, bizonyítható
legyen az útfelújításhoz kapcsolható káresemény
bekövetkezte. Az állapotfelmérést egy fehér Ford
Fiesta JRE 279 rendszámú kocsival végezzük.

Nagy Zoltán és kollegája Tel.: 06-20/324-8433

Felhívás és tájékoztatás közművek kiépítésével kapcsoltban

dr. Csiki Gábor, jegyző

Pilis Város Képviselő-
testülete februári ülé-
sén a képviselők le-
mondtak tisztelet-
díjuk 10%-áról. Az
így megtakarított ösz-
szeget egy elkülönített
tartalékalapba he-
lyezték.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a
Pro Regio Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. értesítése alapján az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-ma-
gyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott Úthálózat
fejlesztés Pilis Város központjában című
pályázatunk
nem részesült támogatásban, hiába felelt
meg az értékelő lap alapján szakmailag a
támogathatósághoz szükséges követel-
ményeknek.

„
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forráshiányra hivatkozva

Elutasítva

A tavaly év végi törvénymódosítások miatt jelentősen átalakult a
közfoglalkoztatás rendszere. Az eddig alkalmazott rendszer január 3l-én
végleg megszűnt, és az új rendszer beindulása csak április közepével, május
elejével kezdődik. Itt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a kieső
időszakban semmilyen állami támogatás nem volt a közmunkára, így az
ekkor alkalmazott közmunkásokkal kapcsolatos minden költséget a
városnak kellett állnia. A felkészülés időszakában Pilis Város
Önkormányzata elfogadta Közfoglalkoztatási Tervét, amelyet az
elkövetkezendő időszakban minden évben felül kell vizsgálnia. Az új
szabályozás alapján azok jöhetnek közmunkára, akik az előző évben
rendszeres szociális segélyben részesültek (113 fő). Ezekből három
csoportot kellett kialakítani: az első a 35 év alatti, 8 általánost még el nem
végzett személyek köre (l fő), aki majd az iskola elvégzéséért kapja a
segélyt. A másik kör az 55 éves korig terjedő munkaképes segélyezettek,
akik közmunkát végeznek majd (8o fő és ezért fizetést kapnak az
önkormányzattól, amelyhez az állam is támogatást nyújt. A harmadik
csoport az 55 év felettiek (32 fő), akiknek a segélyért együttműködési
kötelezettségük van a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal. Azok, akik orvosilag igazoltan munkaképtelenek, azok
továbbra is kapják a rendszeres szociális segélyt.

„ ”
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Közfoglalkoztatás

… 2007-2008-2009-ben Pilis városa 26 pályázatot adott be, ebből 4
folyamatban van, 22 elbírálásra került, amelyből 11 nyert.

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008.
április-május hónap folyamán, I. fokú vízgazdálkodási
hatáskörében, határozattal kötelezte a lakó rendeltetésű
épületeknek a közműves ivóvíz törzshálózatra történő rákötését.
Amennyiben a tárgyi ingatlanon a közműves ivóvíz szolgáltatás
kiépítésére 2008. és 2009. évben ez idáig sor került, kérem, hogy a
törzshálózatra történő rákötés tényét igazoló közüzemi
szolgáltatási szerződést, Pilis Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági és Műszaki Irodájánál
2009. április 30-ig Farkucz Katalin és Zajaczné Kedves Veronika
környezetvédelmi ügyintézőknél (29/696-329, Kossuth u. 47.)
mutassák be. dr. Csiki Gábor, jegyző

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

Tisztelt Szerkesztőség!
BARÁTSÁG Klub

Fény és árnyék, így jellemezném a
életét. Nagyon kedves ünnepségünk volt,

pénztárosunk, Simonné Marika kerek születésnapját tartotta, és vendégül
látta a klub minden tagját, köszönjük, és kívánunk még sok boldog
születésnapot! Élénk a klub élete, sok meghívásunk van, mindenhol műsort
adunk, öregbítjük Pilis jó hírét. De örömünkre árnyék borult, mert rövid
időn belül két kedves klubtársunktól búcsúztunk örökre. Elment Kollár
István és Halápiné Juliska. A néphiedelem szerint, ha meghal valaki, új
csillag születik az égen - ha ez így van, most két csillaggal több ragyog.
Nyugodjatok békében, emléketek szívünkben él. Új klubtagokat
köszöntöttünk szeretettel, Marikát és Károlyt. Érezzétek magatokat jól kis
közösségünkben! Örülünk a tavaszi jó időnek, tervezzük a nyársolást az
Emlékparkban, a Gerje partján.AHírnök minden olvasójának kívánok szép
nyarat és jó egészséget!

„ ”

Bretka Pálné, klubvezető
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Kedves Pilisi Polgárok!

Hírnök

Szabó Márton

A városvezetés - ígéretéhez híven - hosszas komoly és kitartó előkészítés után elindította az útfelújítási munkálatokat. Azóta
sokan állítanak meg, alig merik elhinni, hogy végre sár és gödrök nélkül közelíthetik meg az otthonukat, bár
az elmúlt két évben minden fórumon sokat beszéltem és írtam útjainkkal kapcsolatos terveinkről,
szervezőmunkánkról, pályázatainkról. A koncepcióterv készítése, a pénzügyi keretek megteremtése, a
feladatok meghatározása, az önkormányzati beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása sok
időt és energiát igényelt, de most már látható munkánk gyümölcse: egymás után vehetjük birtokba szépülő
épülő városunk felújított útjait.
Hosszú volt az út idáig: az útfelújítási munkák már 2008 őszén megkezdődtek, amikor egy nyertes pályázat
lehetővé tette a Harang, a Táncsics, a Széchenyi, a Huba, a Nyáry Pál és a Vatyai utca rendbetételét. E
pályázaton a közép-magyarországi régió azon települései vehettek részt, akik aszfaltútjaik felújítását
tervezték. Mivel a közép-magyarországi régió Pest megye településeiből áll, amelynek része Budapest is, és a

4100 millió forint pályázati összegből 3500 millió forintot a fővárosnak ítéltek, Magyarország legnagyobb megyéjének a
maradék 600 millió forinton kellett osztozkodnia úgy, hogy településenként maximum 20 millió forintra lehetett pályázni,
minimum ugyanennyi önerő felmutatása mellett. Városunk végül az elnyert 16 millió mellé 30 millió forinttal járult hozzá a
fenti öt utca felújításához. Ezután újabb: a települési földutak szilárdburkolattal való ellátására pályázaton indultunk, de
forráshiány miatt elutasították a követelményeknek egyébként maximálisan megfelelő pályázatunkat. Folyamatosan
figyelemmel kísértük a megjelenő pályázatokat. Mivel az előzőekből láttuk, hogy a pályázaton nyert pénzek csak a töredékét
fedezik az úthálózat-felújítási költségnek, megfogalmazódott bennünk, hogy Pilis városának saját magának kell előteremtenie
a szükséges forrásokat. Tudtuk, hogy nem lehet tovább várni, hiszen a XXI. sz. elején egy fejlődő, városnak nevezett
településen nem lehet földes az úthálózat 2/3 része!
Az idén márciusban újraindult felújítási munkák előreláthatólag szeptember végére befejeződnek, és Pilis belterületének
szinte minden utcája szilárdburkolattal lesz ellátva. Addig azonban sok türelemre és megértésre lesz szükség, hiszen a
felújítások kényelmetlenségekkel is járnak. Az útburkolat szélességével kapcsolatban kompromisszumot kellett kötnünk:
ahhoz, hogy szinte minden belterületi utcában minden lakos aszfaltúton tudja megközelíteni otthonát, a kerítéstől kerítésig
történő útburkolat helyett keskenyebb szakasz lesz szilárdburkolattal ellátva. Az útfelújítás ütemezéséről szóló, a
munkálatokkal kapcsolatos tudnivalókról külön tájékoztatót juttattunk el minden háztartásba.
Bár e cikk megjelenéséig már a Nagyoldal számos utcájában befejeződik a felújítás, az örömbe üröm is vegyülhet: a szinte
tükörsima utcákon már most nagyon sokan nem tartják be a sebességhatárokat, életveszélyes tempóban száguldoznak. Kérem
a járművezetőket, hogy ne megszokásból vezessenek, és az utcák egyenrangúvá válása miatt figyeljenek oda a jobbkéz-
szabályra.

,

Kérem a Kedves Pilisi Polgárok megértő türelmét a rekonstrukciós munkák kellemetlenségei miatt, remélve, hogy az
ősz végére Pilis végre várossá válik megújult utcáival.

A Kármán József Városi Könyvtár idei Költészet napi rendezvényét 2009. április
18-án, szombaton délután 4 órai kezdettel tartotta a Móricz Zsigmond Közösségi
Házban.Aműsorban a legszebbnek tartott 12 magyar költemény hangzott el, azok,
amelyeket tavaly irodalmárok egy csoportja válogatott be a magyar költészetet
leginkább reprezentáló listába. Az ilyen összeállításokat persze nem szabad
egészen komolyan venni, aki egy kicsit is ismeri és kedveli a magyar költészetet,
teljesen más 12 verset is megjelölhetett volna, hiszen az irodalomban az egyéni
ízlésnek, tetszésnek nem elhanyagolható szerepe van. Az természetesen
vitathatatlan, hogy a kiválasztott költemények szépek és méltán kerültek be egy
ilyen reprezentatív válogatásba. A rendezvényen ezt a 12 költeményt szavalták a
közreműködők, vagyis: Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, Vörösmarty Mihály: A
vén cigány Petőfi Sándor: Szeptember végén Arany János: Szondi két apródja
Ady Endre: Kocsiút az éjszakában Babits Mihály: Esti kérdés Kosztolányi Dezső:
Hajnali részegség József Attila: Eszmélet Radnóti Miklós: Levél a hitveshez
Weöres Sándor: Valse triste Nagy László: Ki viszi át a szerelmet Pilinszky János:
Apokrif. De hogy az egyéni ízlés, érdeklődés is jelen legyen a műsorban, szavalóink

Ölvedi Krisztina, Petróczy Ilona, Török Katalin és Németh János előadták
kedves költeményeiket is, azokat a verseket, amelyek megnyitottak szívükben,
lelkükben egy-egy titkos kamrát, remélve, hogy mások is gazdagodnak a
bemutatott művekkel. Így elhangzott néhány külföldi szerző mellett Kányádi
Sándor, Illyés Gyula, Nemes Nagy Ágnes, WassAlbert, Kréher Péter, Varró Dániel,
Németh János egy-egy alkotása. Vagyis megismerkedhettünk nagy nevek
verseivel, de megcsodálhattuk kevésbé ismert költők értékes műveit is.
A jól sikerült rendezvény négy közreműködőjét őszinte köszönet illeti a versek értő
és igazi művészi élményt nyújtó tolmácsolásáért.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt következő, június elején tartandó kulturális
rendezvényünkre, melyen Kréher Péter mutatja be költeményeit és a könyvekhez
kapcsolódó képzőművészeti alkotásait.

„ ”
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A Pilisi Nép- és Gazdakör februárban tartotta a hagyományos
borversenyét. A gazdaköri tagok örömmel hozták el legjobb
boraikat, közösen kóstolták és bírálták el azokat. A legjobb
vörösborért járó kupát Serfőző János, a legjobb fehérborért járó
kitüntetést Kovács Károly kapta.
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Fotó: Szabó M.

…Pilisen vérvételi laboratórium működik,
mely nagyban segíti a pilisi betegek jobb,
elérhetőbb orvosi ellátását. Az önként vállalt
feladat teljes költségét a város fizeti.

Tudja-e hogy...

A legszebb magyar versek. Költészet Napja 2009

Pogány György

Wass Albert

A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek.
De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.
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Vörösmarty Mihály

Hírnök

A Képviselő-testület
2009. február 26-i
rendes és nyilvános
ülésén a 6/2009 (III.04.)
sz. rendeletével döntött
az Önkormányzat 2009.
évi költségvetéséről,
amelynek hatálya az
önállóan működő és

gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési
szervekre: Polgármesteri Hivatal, Óvodai
Intézmény, és az önállóan működő helyi
önkormányzati költségvetési szervekre: Gubányi
Károly Általános Iskola, Kármán József Városi
Könyvtár, Móricz Zsigmond Közösségi Ház,
terjed ki.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
bevételi főösszege:
Az önkormányzati bevételek belső szerkezete, az
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete alatt
található m.e.:e Ft):

1. Intézményi működési bevételek összesen:
137.651
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
2.1. Helyi adók: 90.000
2.2. Átengedett központi adók: 489.255
2.3. Bírságok, pótlékok,
egyéb sajátos bevételek: 7.233

1.Az önkormányzat költségvetési támogatása
1.1 Normatív állami támogatások: 397.313
1.2. Központosított előirányzatok: 1.110
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások:
131.898

1. Telek értékesítés: 20.000
2. Lakossági közmű hozzájárulás: 3.000

1. Működési célú pénzeszköz átvétel: 55.012
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:197.451

I-V. Költségvetési bevételek: 1.529.923

1. Működési célú hitel felvétel: 41.482
2. Felhalmozási célú hitel felvétel: -

1. Pénzforgalom nélküli bevételek: 939.758

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
kiadási főösszege: , forráshiánya
41.482 e Ft. A kiadási főösszegből 1.420.929 e Ft
az Önkormányzat 2009. évi működési és egyéb
kiadási főösszege (mely a kötelezettségeket,
valamint a tartalék összegét is magában foglalja).
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése forrás-
hiányát ún. működési hitelből finanszírozza,
biztosítja.

és az általa koordinált
feladatok: 2009. évi működési költségvetése
előirányzata: 692.420 e Ft. Ebből az összegből
kerültek megtervezésre a Polgármesteri Hivatal -
működési kiadásain felül - önálló szakfela-
dataként, de a Polgármesteri Hivatal címnél: a)
intézményi étkeztetés, b) a közvilágítás és annak
korszerűsítése, c) közhasznú és közcélú
foglalkoztatás, d) közfoglalkoztatás, e) összevont
központi orvosi ügyeleti szolgálat, f) felnőtt
háziorvosi szolgálat, g) területi és iskolai védőnői
ellátás, h) fogorvosi szolgálat, i) vérvételi hely,
j) járóbeteg szakellátás, k) rendszeres és nem
rendszeres szociális, gyámügyi ellátások,
l) működési célú pénzeszköz átadások,
m) felhalmozási célú pénzeszköz átadások, n) az
Önkormányzat tulajdonában álló, nem intéz-
ményi ingatlanok fenntartásával, állag-
megóvással kapcsolatos feladatok.
Az Önkormányzat fenntartásában és működte-
tésében álló önállóan működő helyi önkormány-
zati költségvetési szervek gazdálkodási feladatait
- az idei évben is - a Polgármesteri Hivatal végzi,
látja el.

2009. évi működési
kiadása főösszege: 165.174 eFt. Az Óvodai
Intézmény részére járó oktatási normatíva 2009.
évben 87.441 e Ft, melyhez a Képviselő-testület
2009. évben 77.733 eFt összegű kiegészítő
támogatást biztosít.
Személyi juttatások: 111.386 eFt, járulékok:
35.307 eFt, dologi kiadások: 18.481 eFt.

2009. évi
működési kiadása főösszege: 278.555 eFt.
Az iskolai oktatási intézmény részére járó
oktatási normatíva 2009. évben 190.214 eFt,
működési bevétele további 1.300 eFt, melyhez a
Képviselő-testület 2009. évben 87.041 eFt
összegű kiegészítő támogatást biztosít.
Személyi juttatások: 181.644 eFt, járulékok:
57.607 eFt, dologi kiadások: 3 3 . 6 2 9 e F t ,
tankönyv támogatás/juttatás: 5.675 eFt.

2009. évi
működési kiadási főösszege: 16.764 eFt
Személyi juttatások: 9.101 eFt, járulékok: 2.839
eFt, dologi kiadások: 4.824 eFt.

2009. évi
működési kiadási főösszege: 7.482 eFt
Személyi juttatások: 3.486 eFt, járulékok: 1.129
eFt, dologi kiadások: 2.867 eFt.

2009. évi
működési bevételi főösszege: 565 eFt, melyből a
2008. évről áthúzódó pénzmaradvány összege:
10 eFt. 2009. évi működési kiadási főösszege:
565 e Ft.
Készletbeszerzés: 60 eFt, szolgáltatások: 160 eFt,
különféle dologi kiadások: 345 eFt

2009. évi
működési bevételi főösszege: 759 e Ft, melyből a
2008. évről áthúzódó pénzmaradvány összege:
204 e Ft. 2009. évi működési kiadási főösszege:
759 e Ft
Készletbeszerzés: 90 eFt, szolgáltatások: 300 eFt,
különféle dologi kiadások: 369 eFt

A Képviselő-testület az Önkor-
mányzat fenntartásában álló valamennyi
intézménye, összesített munkavállalói 2009. évi
(havi) létszámkeretét, figyelemmel a 2009. április
16. napjától indítandó közfoglalkoztatási terv
egyes részlet előírásaira
2009. január 01 - január 31-ig: 210 főben,
2009. február 01 - április 15-ig: 199 főben,
2009. április 16 - június 30-ig: 259 főben,
2009. július 01 - november 15-ig: 271,5 főben,
2009. november 16-tól: 216,5 főben hagyta jóvá

A Képviselő-testület az Önkormányzat
2009. évi hitel tőketörlesztési és kamatfizetési
előirányzatát, mint a hosszú lejáratú kötelezettség
tárgyévi törlesztését - 159.262 e Ft-ban állapította
meg.

2009. évi bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2.511.163
I. Működési bevételek összesen: 724.139

II. Támogatások összesen: 530.321

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
összesen: 23.000

IV. Véglegesen átvett
pénzeszközök összesen: 252.463

V. Kölcsönök visszatérülése: -

VI. Hitelek összesen: 41.482

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

2009. évi kiadások

Polgármesteri Hivatal

Az Óvodai Intézmény

A Gubányi Károly Általános Iskola

A Kármán József Városi Könyvtár

A Móricz Zsigmond Közösségi Ház

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Az Önkormányzat intézményeinek összesített
létszámkerete:

Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötele-
zettségei:

2.469.681 e Ft

2.511.163 e Ft

.

(

,

.

.

.

.

Az Önkormányzat tartaléka:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
általános tartaléka összegét 5.000 e Ft-ban
állapította meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
működési célú céltartaléka összegét 7.239 e Ft-
ban állapította meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
felhalmozási célú céltartaléka összegét
87.709 e Ft-ban állapította meg.

Pilis Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése

A közterületi híreink
Atelefon végén a közterület-felügyelők:
Amunkánk nagy részében ellenőrzéseket végzünk:
a külterületi, zártkerti területen megkezdődött, az
engedély nélküli építkezések kiszűrése. Az előzetes
felhívások ellenére óvodánál, postánál tilosban
parkoló autók felelősségre vonását elkezdtük. Sok
teherautó parkol engedély nélkül az új burkolatú
utcákon, ezért elindult a 3,5 tonna feletti tehergép-
járművek telephely engedélyének ellenőrzése is. Az
útépítéssel párhuzamosan figyelemmel kísérjük a
szikkasztóárkok állapotát. Szabálysértés esetén
bírságolunk. Befejeződött az utcanévtábla felmérés,
várhatóan még ebben a félévben felhelyezésre

kerülnek az utcatáblák. Sajnos továbbra is sokan az
utcára, szelektív hulladékgyűjtők környékére hordják
a szemetet, aminek elszállítása nagyon sok pénzébe
kerül a település lakóinak. Parkolással kapcsolatban
szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy ezt csak a
menetirány szerinti jobb oldalon tegyék, ne a
forgalommal szemben a közlekedési szabályoknak
megfelelően. A szabálytalanul parkoló gépjármű-
vezetőkkel szemben igazoltatásra jogosultak
vagyunk, azaz elkérhetjük a személyi igazolványt és a
vezetői engedélyt. Kérjük, hogy a mozgáskorlá-
tozottak jól látható helyen használják igazolványukat
a parkolásnál.

–

P+R parkolók
2008. évi nyertes pályázatot követően a
vasútállomás környékén előreláthatólag
az ősszel kezdődnek el, és még az idén
befejeződnek az ún. P+R parkolók
építési munkálatai. A Vasút utca felől 50
gépkocsi, az Eötvös utca felől pedig 40
gépkocsi részére készül kamerával
biztosított kényelmes parkoló. A
kerékpárosokra is gondolva, a Vasút
utcai oldalon 50 férőhelyes, fedett,
ingyenes tároló lesz kialakítva.
A városvezetés megkeresésére a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
elvileg nem zárkózik el további parkolók
létesítésétől, különös tekintettel arra,
hogy a Cegléd-Bp. vasútvonalon Cegléd
után a második legnagyobb forgalmat
bonyolítja le a pilisi állomás.

dr. Csiki Gábor, jegyző

folytatás az 5.oldalon

…az 1988-2008 közötti privatizáció „eredményeként” tízezermilliárd forinttal lett szegényebb az ország, az állami vagyont
hat-nyolc százalékra csökkentették, megfosztva így az országot mozgásterétől?

Tudja-e, hogy...
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Lakossági megkeresésre az alábbi
tájékoztatást adom:
Az ebek veszettség elleni védőoltásának
díját mindenkor a Magyar Állatorvosi
Kamara állapítja meg.

(1995. évi XCIV. törvény 32. § (4) bek.).Az eb
nyilvántartásba vétetése, az eboltás elvé-
geztetése, az ebtartó kötelezettsége
(164/2008. (XII. 20.) FVM. rend.), aki kérheti
bejelentési kötelezettsége teljesítésének
igazolását az állatorvostól, ugyanakkor
köteles neki bejelenteni, ha kutyája elérte a 3
hónapos kort, elhullott vagy elkóborolt, illetve
ha új tulajdonoshoz került. (FVM r. 3. § (1)
bek.). A 3 hónaposnál idősebb ebet az
ebtartónak saját költségén be kell oltatnia
veszettség ellen: a) ha a három 3 hónapos

kort elérte, akkor 30 napon belül, b) majd az
első oltást követően 6 hónapon belül, c) ez
követően pedig évenként. (FVM rendelet 4. §
(1) bek.)
Az FVM rendelet, 2009. január 01. napjától
kezdődően az ebek veszettség elleni
védőoltásának igazolására egy
új, pontosan meghatározott
tartalmú oltási könyvet (Kisállat
Egészségügyi Könyv) ír elő,
amelyek egyedileg sorszámo-
zottak, a sorszámokat a Magyar
Állatorvosi Kamara adja ki,
aminek ismeretében az oltó,
nyilvántartó állatorvos beazono-
sítható. E dokumentumot gondosan meg kell
őrizni, eboltáskor be kell mutatni, és
megrongálódása, elvesztése esetén 8
napon belül pótlását kell kérni az oltást végző
állatorvosnál (FVM rendelet 4. § (1) bek.) -

azaz a jövőben kifejezetten szigorú
ellenőrzést követően van csak lehetőség az
eboltási könyv újbóli kiadására, az ebtartók
pontos személyének beazonosíthatósága
céljából. Az új feladatokkal kapcsolatos
szervezési és ellenőrzési szempontok is

hozzájárultak a 2009. évi
szervezett eboltás költsé-
geinek emelkedéséhez. A
jelenleg hatályos előírások
alap ján, 2010. évben
valamennyi eboltási kis-
könyv cseréjére sor fog
kerülni.
Kérem, hogy ebeik tartása

során felelősen járjanak el, és állandó
jelleggel, folyamatosan gondoskodjanak
ebeik egészségének megóvásáról és
megőrzéséről.

„A magán állatorvos
feladata az ebek kötelező veszettség elleni
immunizálásának elvégzése és külön
jogszabály szerint ebenkénti nyilvántartása.”

Kutyaoltásról

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai:Működési célú pénzeszköz
átadás átvételek:

Tisztelt Lakosság!

–
A Képviselő-testület a Városi Önkormány-
zat jogelődje, Pilis Nagyközség Önkor-
mányzata által 100 %-ban alapított,
kizárólagos alapítású Gerje-Forrás Kht. - az
általa nyújtott ún. közszolgáltatási feladatok
folyamatos ellátásának biztosítása
érdekében - 2009. évre vonatkozólag bruttó
46.710 e Ft összegű in tézmény-
finanszírozást nyújt.
A Képviselő-testület a Monor és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás által fenntartott és működtetett
Kistérségi Családsegítő Gyermekjóléti
Szolgálat (székhely: 2200 Monor, Dobó I. u.
6.) pilisi tagintézménye 2009. évi
működéséhez kapcsolódóan 2009. évre
vonatkozólag 11.718 e Ft összegű működési
célú támogatást (kiegészítő önkormányzati
hozzájárulást) nyújt.
Ezúton jelzem továbbá az Önkormányzat
költségvetése, gazdálkodási helyzetének
alakulása iránt érdeklődőknek, hogy a jelen
tájékozató anyagban rögzített adatok a
Képviselő-testület által megalkotott
6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati
rendeletével elfogadott, jelenleg is hatályos
költségvetési adatokat foglalja magában.

dr. Csiki Gábor, jegyző

2009. tavaszán is megszervezésre került a
települési lomtalanítási akció. A 2008. őszi
lomtalanítás és zöldhulladék szállítás során az
átlagos hulladékmennyiségekhez képest 220
tonnával több hulladék került begyűjtésre és
elszállításra Pilis város utcáiról. A 2009. tavaszi
lomtalanítási akció során ezek az értékek
csökkentek. Az utcai lomtalanítás 120 tonna
többletet mutatott úgy, hogy az ingyenesen
megigényelhető konténeres hulladékszállítás
összesen 68 db volt. Tájékoztatjuk a Lakosságot,
hogy Pilis város 41/2007. (XII.27.) sz. ör.
értelmében, a hulladékszállítás a hét adott napjain
reggel 7 órától történik. A hulladékszállító gépek
az utcákban nem azonos időpontokban közle-
kednek. A 7 óra utáni kihelyezés esetén az
esetleges elmaradások miatti reklamációt nem
fogadunk el. Felhívjuk továbbá a Lakosság
figyelmét, hogy a menetrend szerinti járatok
alkalmával nem szállítunk veszélyes hulladékot,
építési törmeléket, állati tetemeket és végtermé-
ket, és a zöldhulladékot. A zöldhulladék begyűj-
tése és szállítása, csak a meghirdetett
időpontokban történik.

Lomtalanítás

Gerje-Forrás Kht.
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február 27. napjától határozatlan időre t köt a
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesülettel.

2009. évre 500.000 Ft t nyújt a Pilisi Rendőrőrsnek.
a január 1-től május 31-ig 36 fő, június 1-től 35

fő.
az általa javasolt módosításokkal a Gerje-Forrás Kht. a június havi rendes

ülésre terjessze be 2009. évi ét.
a víziközmű hálózat értéknövelő felújítása érdekében - bruttó 9.320 eFt

keretösszegben - t engedélyez, általa meghatározott feltételek szerint.
ot ír ki a Piactér felügyelő feladatkörére - a jelenlegi felügyelő,

Opavszki Pál megbízási szerződése 2009. április 30. napjával megszűnik.
.arra utasítja a Gerje-Forrás Kht-t, hogy helyezze jó karba a települési

rendszerét, továbbá készítse el a településen
jelenleg nem funkcionáló szikkasztó árok rendszert. E cél érdekében
br. 20.000.000 Ft felhalmozási célú pénzügyi keretet biztosít (1 db 8-10 tonnás
forgó kotró földmunkagép, 1 db 2,5-3,5 tonnás úthenger, 1 db földmunkagépre
szerelhető 80-as árok ásó kanál, 1 db teherautóra szerelhető sószóró). Fedezet:
Pilis Város Önkormányzata által 2008. évben, CHF-ben kibocsátott kötvény
kibocsátásának ellenértéke.

a 2.208.000 Ft
céltartalékot képez, és meghatározta az alpolgármester csökkentett tiszteletdíját
is.

Mala Ferenc alpolgármester kérését figyelembe véve, az egy havi
at a Hírnök szerkesztőjének, Gajdosné Nagy

Tímeának és a tördelésért felelős személynek, Varjú Zoltánnak (az általa
megjelölt alapítványnak) átutalja. Ezzel egyidejűleg meghatározta a
médiafelelős február 1-től október 31-ig szóló módosított megbízási díját, és
megállapította a tördelésért felelős személy tördelő-szerkesztői díját is.

a dologi kiadási előirányzatból bruttó 1.500.000 Ft-ot átcsoportosít a
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai költségvetési kiadási
előirányzata javára.

el biztosítja az Idősek Napközi Otthona gondozási,
illetve házi gondozási feladatellátását 2009. december 31. napjáig.

Pilis Város Polgármesteri Hivatal épületének ára a 2009. évi
költségvetése terhére bruttó 5.038.000 Ft előirányzatot biztosít.

elkészítteti és megrendeli a Design Építőipari Mérnöki Iroda Bt-től a
kezelésében álló, alábbiakban meghatározott közterületi rendeltetésű földútjai

dokumentációit: Erdő, Nyárfa, Nagy L., Gyóni G.,
Csendes, Hernád, Kereszt, Balassa B., Viola, Kisfaludy, Liliom,Ady E., Kinizsi
P. utcák, Rákóczi köz, Szenderke, Diófa u, Eötvös, Bartók B., Lehel, Liszt F.,
Zsolt, Kikerics, Akácfa, Gerje utcák, Lehel és Hunyadi köz - az Önkormányzat
által 2008. évben, CHF-ben kibocsátott kötvény ellenértéke terhére.

elkészítteti és megrendeli a Design Építőipari Mérnöki Iroda Bt-től a
kezelésében álló, 124 közterületi rendeltetésű földut

it - az Önkormányzat által 2008. évben, CHF-ben
kibocsátott kötvény ellenértéke terhére.

a magas szállítási költségek miatt a MÁV Zrt tulajdonát képező
10.000 db betonaljra vonatkozó vételi szándékát.

meghatározza az egészségügyi közalkalmazottak ét, a
továbbképzéssel kapcsolatos 2009. évi költséget: 80.000 Ft a működési célú
tartalékkeret terhére.

bruttó 100.000 Ft-tal megemeli a Kármán József Városi Könyvtár
intézményi költségvetése tervezetében szereplő összegét.

a működési célú tartalékkeret terhére br. 800.000.- Ft anyag költségvetési
keretet képez és különít el a Gerje-Forrás Kht részére a
rendezésére (mozgássérültek parkolása, táblázás, Jókai Mór u. felöli
kerítésszakasz átalakítása, új kapu létesítésére, az Erdei Ferenc u., Luther tér
felől történő egyirányúsítása, táblázása, a piactéri belső parkoló kialakítása,
valamint a 2005. év óta jelzett, a pilisi piactéren álló csarnoképület alatti és
melletti földrészletek csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó átalakítás).

megemeli a Móricz Zsigmond Közösségi ét bruttó
150.000.-Ft-tal - a működési célú tartalékkeret terhére.

meghatározza az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és
kiadásainak alakulását mérlegszerűen bemutató – 2009-2011. pénzügyi évekre
vonatkozó – ún. et.

jóváhagyja az egészségügyi szakfeladatokat ellátó helyen, a Móricz
Zsigmond Közösségi Házban és a Kármán József Város Könyvtárban dolgozók
közalkalmazotti jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
1. számú módosítását.

jóváhagyja az Óvodai Intézmény 2009. március 1. napjától érvényes és
hatályos .

elfogadja és jóváhagyja Pilis Város Települési Közoktatási
ját.

elfogadja a főépítészi feladatok közös működtetéséről, a i
önkormányzati feladatok ellátásáról, a települési önkormányzatok által, közös
főépítész foglalkoztatásáról szóló 2007. július hó 30. napján aláírt Társulási
Megállapodás 1. sz. módosítását.

Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a
ráhordás feltételeinek javítás: és buszfordulók építése”
című pályázat benyújtásával egyetért, nyertes pályázat esetén az üzemeltetést és
fenntartást 10 évre saját költségvetése terhére vállalja.

a „Pilis Város fejlesztése”

tárgyában indított közbeszerzési eljárás műszaki ellenőri feladataival a Maraton
Kft-t bízza meg.

módosítja a ét.
kezdeményezi a Pilisi Ipartestület tulajdonát képező, Rákóczi út mentén

fekvő, „kivett, beépítetlen terület” megjelölésű belterületi ingatlan Óvodai
Intézmény intézményi területéhez történő hozzá csatoltatását, a

intézményi funkció elhelyezését - az ingatlan-tulajdonos részére
teljes, azonnali és feltétlen kártalanítást biztosít.

a „ ére” vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás
lefolytatásával az állandó Bíráló Bizottságot bízza meg, amelynek munkáját
Csapó Attila ügyvezető és Tüskéné Varga Mária gazdasági vezető szakértőként
segíti.

elfogadja a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött forgalmazói szerződés 1. számú
kiegészítését az ún. kifizető jal kapcsolatban. …

a „ Pilis Város Polgármesteri Hivatalának e” című
nyertes és támogatott pályázat végrehajtására, a közbeszerzési eljárás
lefolytatására Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Greksza János, Varjú
Zoltán, Molnárné Bártfai Andrea képviselők, dr. Csiki Gábor jegyző, Soltész
Józsefné pü. irodavezető

jóváhagyja a Gubányi Károly Általános Iskola és az Óvodai Intézmény
ját.

. kiadja a Gubányi Károly Általános Iskola, az Óvodai Intézmény, a Móricz Zs.
Közösségi Ház, a Kármán J. Városi Könyvtár és Pilis Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala új át.

.jóváhagyja a Gubányi Károly Általános Iskolával, az Óvodai Intézménnyel,
a Kármán J. Városi Könyvtárral, a Móricz Zs. Közösségi Házzal kötendő ún.

t.
2009.09.01-től 5 évre együttműködési megállapodást a „

” Alapítvánnyal hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Dózsa
György u. 33. szám alatti helyiségeiben (bérleti szerződéssel) felzárkóztató 9-
10. évfolyamon oktatási feladatot lássanak el a Gubody Ferenc Szakképző
Iskola (Cegléd) tagintézményeként.

ot nyújt be a bölcsődék és közoktatási intézmények
.

elfogadja a et.
elfogadja az Erdőmester Szövetkezet 2008. évi i

feladatairól szóló írásbeli beszámolóját, és 2009. évre megbízza a szakirányítási
feladatokkal.

a Gerje-Forrás kht-t bízza meg az idei erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó gépi
ápolási feladatokkal.

az Erdőmester Szövetkezet szakmai irányítása mellett az önkormányzat
közvetlenül és külön kötendő szerződéses jogviszonnyal végezteti el az
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó kézi ápolási feladatokat.

elfogadja és jóváhagyja az éves et
jóváhagyja a FIDESZ-MPP, a Nép és Gazdakör, a Független Kisgazdapárt,

az MSZP és a MIÉP pilisi tagszervezetével, a Pilisi Hírközlési Egyesülettel és a
Vidám Tavasz Nyugdíjasklubbal 2007-ben kötött Közösségi Házra vonatkozó

módosítását.
elviekben egyetért azzal, hogy a „Jobbik Magyarországért” Mozgalom helyi

szervezete Pilis Város Önkormányzatával közösen állítson fel egy
2010. évben az Erzsébet utca 1. sz. alatti ún. volt Autósbolt

épülete előtti közkert területén.

közművelődési megállapodás

üzemanyag-támogatás
Gerje-Forrás Kht. létszáma

üzleti terv

fejlesztés
pályázat

szikkasztó és levezető árok

lemondott 2009. évi képviselői tiszteletdíjak összegéből

alpolgármesteri tiszteletdíj

változatlan feltételekk

belső átalakítás

építési engedélyezési terv

megvalósíthatósági
tervdokumentáció

visszavonja

kötelező képzés

folyóirat beszerzés

piactér és környéke

külső megbízási díj keret

gördülő költségvetési terv

Kollektív Szerződés

Kollektív Szerződését

Esélyegyenlőségi Program
főépítészet

P+R és B+R parkolók

úthálózatának, közműhálózatának fenntartása

Településszerkezeti Terv

kisajátítandó
területen

Földmunkagép beszerzés

ügynöki díj
Szervezetfejlesztés

Esélyegyenlőségi Program

Alapító Okirat

együttműködési megállapodás
Tanulni Egy

Életen Át

pályázat
infrastrukturális fejlesztésére

Közbeszerzési Terv
erdőgazdálkodás

közfoglalkoztatási terv

helyiségbérleti szerződés

Trianon
Emlékművet

A Képviselő-testület februárban és márciusban úgy döntött, hogy…

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, amennyiben vízóra állását be kívánja diktálni, úgy minden hónap
utolsó hetében, a hónap utolsó munkanapjáig, a Gerje-Forrás Kht. munkaidejét figyelembe véve megteheti
telefonon (29/499-261), vagy e-mailben megküldve mennyiben 2008. év folyamán
nem volt vízfogyasztása, kérjük, akkor is feltétlen diktálja be vízóra állását a Gerje-Forrás Kht.
ügyfélszolgálatán.

a( ),gerfor@monornet.hu

Köszönettel: Gerje-Forrás Kht.
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2009. március 31-én az Önkormányzat Dísztermében Szabó Márton
polgármester ünnepélyes keretek között átadta a könnyűgépkezelői
bizonyítványokat azoknak a helyi lakosoknak, akik a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében részt vettek a 2008-ban
kezdődő tanfolyamon. A polgármester kiemelte e kezdeményezés
fontosságát, továbbvitelét, ami nemcsak „belépő” a
nehézgépkezelői tanfolyamra, hanem az önértékelést, önbecsülést
növelve segíti a társadalmi integrációt, ezen belül a munkába lépést,

Bizonyítványosztás

A családsegítő szolgálat 2009-ben önálló egységként kívánja a továbbiakban működtetni az
aktív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedési programját. A programelemet a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, Kiss Dávid működteti február óta. Minden pénteken 12-
16 óra között a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban várja az aktív korú nem
foglalkoztatottakat. A tervek szerint nyár közepén és végén két tréning is szerveződik, ahol a
munkanélküliség problémaköre, illetve az új munkába állás körülményeinek segítése lesz
megcélozva.

Beilleszkedési programEroszak az
iskolában

„

”

Az iskolai erőszakról és az
erőszakot csökkentő megol-
dásokról - a Szociális
Szakmai Szövetség állás-
foglalása

A helyi Gyermekjóléti Szolgálat kezde-
ményezésére 2009.03.25-én az Önkormányzat
Dísztermében megtartotta éves tanácskozását a
gyermekek védelméért működő jelzőrendszer,
amelynek tagjai kötelesek a gyermekek
családban történő nevelkedése, illetve veszé-
lyeztetettségének megelőzése és megszüntetése,

érdekében együttműködni, és egymást
kölcsönösen tájékoztatni. Szabó Márton
polgármester tanácskozást nyitó beszéde, dr.
Csiki Gábor jegyző gyermekvédelemről szóló
gondolatai, majd Gajdosné Nagy Tímea vezető
családgondozó elmúlt évi jelzőrendszeri
tevékenység beszámolókkal és kérdőívvel
történő feldolgozása és kiértékelése után a

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai - Szekeres Szabolcs vezető
családgondozó, Lipcsák Renáta, Kotyinszkiné
Gajdos Szilvia, Bódis László családgondozó -
vitaindító előadásai adták meg az alapot ahhoz,
hogy a jelzőrendszeri tagok javaslatokat
fogalmazzanak meg működésük javítása
érdekében.

Éves tanácskozás

Az utóbbi hónapokban nagy nyilvánosságot
kaptak az iskolában vagy az iskola környezetéhez
köthető, főképp gyermekek által elkövetett
erőszakos megnyilvánulások. A felnőttvilág első
reakcióit a felháborodás hullámát kihasználó
büntetési szemlélet határozta meg, majd újabban a
pszichológiai kényszervizsgálatok elrende-
lésének, és az iskola szankcionáló jogának
kiszélesítésére vonatkozó javaslatok kerültek
előtérbe. Véleményünk szerint ezek az
elképzelések csak az iskolai erőszak tüneteit
kezelik, mert hiányzik belőlük az erőszakos
jelenségek kialakulását megértő, a megelőzését
támogató megoldások. Ennek következtében az a
tévhit alakult ki, hogy egy-egy alkalmazkodni
nem tudó tanuló erőszakos megnyilvánulásai
akadályozzák az amúgy normálisan működő
iskolai munkát, és az eltávolításuk oldaná meg az
iskolai erőszak problémáját. Csak a „problémás”

gyerekeket okoló, őket bűnbaknak beállító
szemlélet elfedi az iskola működésének
hiányosságait. Többek közt kutatások, de a napi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy az iskolai
gyermekvédelem évtizedek óta alárendelt
szerepet játszik az iskola feladatrendszerében.
Sok iskolában a „gyermekvédelmis” olyan
pedagógus, aki plusz feladatként, gyakran
kényszerből, a maradék munkaidejében látja el ezt
a megbízást, amelyhez nem adott sem a megfelelő
személyes szakmai tudás és jártasság, sem a
minimális anyagi feltétel.Az iskolában jelentkező
problémák sokféleségének ellenére sajnos az
iskola zártnak mutatkozik a társszakmákkal való
együttműködésre is, vagy igen egyoldalúan
értelmezi ezt az együttműködést. Az iskolai
szociális munka árnyait, az iskola egészét érintő
eszközei és módszerei nem tudtak mind a mai
napig létjogosultságot szerezni, ehelyett a
szociális munkások, a gyerekjóléti szolgáltatások
a „javításra” szoruló gyerekeket és családokat
kapják meg azzal a ki nem mondott elvárással,
hogy az iskola felelősségét lehetőleg ne firtassák,
az iskola világába beleszólni nem dolguk.

Hasonló helyzetekkel találkozhatnak az iskolai
pszichológusok és más segítő szakmák is. Az
iskolai problémák azonban igen összetettek, ezért
fontos lenne felhagyni azzal a gyakorlattal, amely
rosszul értelmezett szakmai munkamegosztás
eredményeként az iskola és más szolgáltatások,
szakmák együttműködését a probléma és a
felelősség kihelyezéseként, és nem a közös
vállalásként, cselekvésként értelmezi. Mindenütt,
ahol az iskolai erőszak problémájával komolyan
kezdtek el foglalkozni, minden esetben az iskola
teljes személyzetére, a gyerekek és szülők
közösségére, más szakmák részvételére alapultak
a megoldások. Az iskolai erőszak megelőzését és
kezelését célzó intézkedések olyan programokat
foglalnak magukban, mint:
- a tanárok képzése (konfliktusok kezelése, az
együttműködésre épülő tanár-diák kapcsolat
feltételeinek megteremtése), a tanári kar team
munkáját kialakító (tanár-tanár kapcsolat,
szervezetfejlesztés), a tanárok megterhelését
csökkentő szakmai segítségek (szupervízió,
regeneráció egyéni és intézményes formái),
- a gyerekek számára nyújtott (erőszakról,
konfliktusokról) ismeretek és készségfejlesz-
tések, a (kortárs) mediátorok rendszerének
bevezetése, közösségi és szabadidős programok
nagyobb hangsúlya,
- az iskola működését érintő kérdésekben a
gyermekek, tanulók részvételének elősegítése
(diákönkormányzatok támogatása),
- az emberi és gyermeki jogok ismeretének, helyes
értelmezésének és érvényesítésének biztosítása,
- a szülők bevonását elősegítő rendszeres
események bevezetése (családi napok, a
szülőkkel való találkozás formáinak kiszé-
lesítése),
- a folyamatos felügyeletet biztosító segéd-
személyzet alkalmazása (pedagógiai, szociális
asszisztensek),
- a társszakmák bevonása, mint az iskolai
pszichológia, az iskolai szociális munka
szolgáltatási hálózatainak kialakítása,

- az erőszak tipikus helyszíneinek (WC, iskolai
udvarok, folyosók eldugott szögletei stb.)
folyamatos felügyelete, megvilágítása, rendezése,
az áttekinthetőség biztosítása,
- az iskola környezetének, az iskolába járás
biztonságának megteremtése.
Vagyis összehangolt és minden érintett
együttműködésére, partneri viszonyára épülő
beavatkozások hozhatnak bármiféle eredményt.
Hazánkban is léteznek már jó programok,
amelyek az iskolai konfliktusok demokratikus, a
jóvátétel lehetőségét megteremtő, ezért a fejlődést
és tanulást szolgáló módszerek kultúráját emelik
be az iskolába. Jobban kellene tehát támaszkodni
mindarra, amit az iskolai erőszakról tudunk, és
azokra a komplex megközelítésekre, módsze-
rekre, amellyel tehetünk ellen. A civilizáció egyik
eredménye, hogy idővel a gyermekek megverése,
szidalmazása, megszégyenítése elfogadhatat-
lanná vált, és az iskolának a gyermek jogait,
méltóságát elismerő, és a személyiségét fejlesztő,
megelőző, érvelő és segítő pedagógiai eszköztárát
kellett/kell kidolgoznia és alkalmaznia.
Mindazonáltal tudjuk és tapasztaljuk, hogy a
hatalmi különbségekből eredő erőfölény
erőszakos kifejezési formái mind a mai napig
jelen vannak a társadalmi viszonyainkban, a
mindennapi életünkben. Éppen ezért fontos, hogy
az iskola, mint modellt jelentő intézmény, az
emberi kapcsolatok erőszakmentes mintáit tudja
felmutatni és képviselni.
Javaslatunk tehát, hogy több szakma részvéte-
lével kezdődjék meg az iskolai erőszak megelő-
zését és enyhítését eredményező iskolai
programok kidolgozása, és minél előbbi beveze-
tése, amelyhez a Szociális Szakmai Szövetség
felajánlja a segítségét.

Patai Éva, a 3Sz elnöke www.3sz.hu
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Anapközink kertes családi házban került kialakításra.Agyermekek részére
külön kialakított játszószoba mellett szociális helyiségek is kaptak helyet.A
felszereltséget tekintve egy átlagos családi otthon tárgyi feltételeivel, a
csecsemőkortól a kisiskoláskorig biztosítja az ellátást. Alapvetően a
higiéniás szabályok betartása mellett elsősorban a biztonságos tárgyi
környezet szolgálja a gyermekeket. A játszószobában a gyermekágyak,
járókák és egyéb gyermekbútorok szolgálják ki a különböző
korcsoportokat.Ajátéktevékenységhez készség és mozgásfejlesztő játékok
állnak rendelkezésünkre. Füvesített udvari játszótér található a szabadtéri
játékokhoz, ahol a gyermekek nagyon szívesen használják a mozgás-
fejlesztő eszközöket. A megengedett hét gyermeket befogadó családi
napközi működése során elengedhetetlen, hogy legalább két ember
együttes és összehangolt munkája lássa el a napi feladatokat. A
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy különböző társadalmi rétegtől
függően igen nagy segítséget nyújt a családok számára. Az ellátást
elsősorban a közepes színvonalon élő családok tudják igénybe venni. Eltérő
étrendi szokás miatt is került kisgyermek ellátásra. Átlagosan naponta
reggel tartózkodnak itt a gyermekek. Ettől eltérő
időpontban ritkábban van igény a szolgáltatásra. A szülők teljesen
rugalmasan vehetik igénybe az ellátást. A családi napközibe

járhatnak a gyerekek, ahol a gyermekek napközbeni
ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni
ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő,
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyereknek az iskola nyitvatartási
idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást
igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási
célú ellátása. A családi napközi nyitva tartása a szülők munkaidejéhez
rugalmasan alkalmazkodó, hosszított munkarendű is lehet.

Kis létszámú 7 fős csoport. Napi négyszeri étkezést
biztosítunk. A gondozónő az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő
elfogadó, odafigyelő, meleg, szeretetteljes gondoskodást nyújt. A
csoportszoba igényesen felszerelt családias, otthonos légkörű az udvar
tágas, gazdag játékparkkal. Előzetes családlátogatással, folyamatos
megbeszélésekkel, szakmai előadásokkal formáljuk a szülői kapcsolatokat.
Beszoktatás a gyermekek igénye szerint történik. Mindennapos
szabadlevegőn való tartózkodás és a kis létszám miatt kevesebb a
megbetegedések száma. Szakmai munkánkat a gyermekközpontúság, a
játék során sokoldalú készség- és képességfejlesztés, személyre szabott
egyéni bánásmód jellemzi. Éves programunkban mese-vers, ének-zene,
kézművesség, környezetismeret, mozgásos foglalkozásokkal gazdagítjuk a
gyermekek játéktevékenységét. A gyermek fejlődését önmagához
viszonyítjuk és nem a mások által kialakított követelményekhez.

TSMT ( okosító) tornát tart, a kimondottan erre a célra
kialakított tornaszobában. A kiscsoportos szocializálódás később
könnyebbé teszi a nagyobb létszámú csoportba való beilleszkedést.
Nyitva tartás 8.00-16 .00 óráig

8 órától este 16 óráig

20 hetes
kortól 14 éves korig

Szolgáltatásunkról:

Hetente
gyógypedagógus

Fotó:Madarászné
Előző számunkban olvashatták a Pilisen élő Hlavács János aranykoszorús
mesterkiképző sikerét: a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete által
szervezett országos nyomkövető bajnokság megnyerését, amely belépő
volt a 2009. március 18-22. között
megtartott Sportkutya Nyomkövető
Világbajnokságra. A mesterkiképző és
kutyája azóta az alábbi Tóth Gizella
Éva által is megélt és továbbított -
emlékekkel tért haza Franciaországból:
A franciák egyszerű keretek között
rendezték meg a VB-t, amelynek egy
mezőgazdasági iskola adott otthont. A
megnyitó ünnepség keretében megtö-
rtént a regisztráció, az orvosi vizsgálat,
majd a sorsolás. A szálláshelyről minden
nap felvezető kocsi vitte a résztvevőket a
több kilométerre lévő versenyszínhelyre.
A 38 országos bajnok-párosnak két
nyomot kellett teljesíteniük. A kiindulási
100 pont a hibák függvényében csökkent
a verseny végéig - így alakult ki a
végeredmény. A terület nehéz, az erősen
szeles időjárás pedig kellemetlen volt,
így a résztvevők közül 12 versenypáros
nem tudta teljesíteni a feladatot.
A 2. nyom teljesítése során János és Emir csoportjából csak ők tudták
kidolgozni a nyomot, végigmenni a feladaton - nem is maradtak el a
szervezők és a csoporttársak gratulációi - végül a 25. helyen zárták a
versenyt. Magyarországon elsőként ők jutottak ki kétszer a VB-re, és Emír
pontszáma olyan magas lett, hogy az előzőekben kijutott két magyar kutya
összesített pontszámát is megelőzi.
A versenyizgalmak mellett az érzelmek többi skáláját is átélhették a
résztvevők: szívszorongató volt látni, ahogy az egyik férfi, akinek országos
bajnok kutyája feladta a nyomot, és csak 3 pontot ért el, nyelte a könnyét,
ugyanakkor mindenki mosolygott, amikor a győztes Éva Panakova
küszködött örömkönnyeivel. Sokan régi harcosként üdvözölték
egymást, így Jánost és Emírt is sok ismerős köszöntötte. A helyi lakosok
kedves, segítőkész hozzáállása új barátságokat teremtett, és sokat nevettek
a nyelvi nehézségek okozta ügyetlenségeiken. Azért voltak ijedt pillanatok
is: a lefagyott GPS-t követő eltévedés, parkolójegy vásárlása bankkártya
nélkül, vizes cső repedése a kocsiban, majd éjjel, lámpa nélküli
biztosítékcsere, nem beszélve a szakadó esőről, hóról
Összességében nagyon kalandos, tartalmas, tanulságos volt az egész
Világbajnokság, és Emír a kiképzőjével együtt már készül a következőre,
mert tudja, hogy minden versenyben ott a nyerés és a bukás lehetősége, a
tudás mellé kell még egy nagy adag szerencse is, de addig is mindent meg
kell tenni a helytállásért, hogy akármilyen eredmény is szülessen a jó érzés
meglegyen: felelős, komoly felkészülés végzése, a maximum kihozása
önmagunkból és társunkból - a többi már nem csak rajtunk múlik

–

„ ”

…

…

Április 4-én a Pilisi Motoros
Egyesület és a Polgármesteri Hivatal
közösen tartotta meg a hagyományos
szemétszedési akcióját. A tavalyihoz
képest a résztvevők száma csökkent,
de a lelkesedésük annál nagyobb

volt. Több részre osztották Pilis határát, majd a hozzáfogtak a
legszemetesebb részek megtisztításához. A gyűjtőhelyekre hordott szemetet
a Gerje-forrás Kht. folyamatosan szállítja el. Lapzártáig még nem tudható,
hogy az igen aktív szemetelők hagyatéka hány köbmétert tesz ki, és ez
mennyibe kerül a városnak.
Pilis Város nevében köszönöm a szervezők és az önkéntesek munkáját, mert
ahogy a képen is látható, minden segítségre szükség van az illegális
szemétlerakók felszámolására.

„ ”

Szabó Márton, polgármester

Szemétszedés

Manócskák Családi Napközije

Madarászné Kmetz Ildikó

Gajdosné Nagy Tímea

Pilisi ember kutyás sikere 2.

Fotó: Hlavács

Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne

érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig

beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni,

elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az

embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem

vesztegeti el. Konfuciusz
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Pilis múltjáról
Eleinkről több oklevél is megemlékezik. Elsőként Pyliis-i Posu és Fiáról Petőről történik említés 1326-
ban. 1327. Róbert Károly király megerősíti, hogy Pylis-i Pous fiai Miklós és Pető hozzájárultak ahhoz,
hogy rokonuk Péter fia András olyan Pylis-i birtokrészt, amely felett eddig pereskedtek, Pylis-i András
fia Jánosnak adja ki. Aki 1336-ban királyi emberként szerepel.
1341-.ben Pilisi Pous fia Pető a négy pestmegyei szolgabíró egyike volt.
1351. június 23. Buda I. Lajos király Pilis-i Miklós (zágrábi érsek) fia András kérésére meghagyja a
budai káptalannak, hogy Pylis-i Petőnek Pylisre vonatkozó őrizetében levő oklevélről állítson ki
másolatot. 1360-ban Mikolai János (aki 1381-ben a kunok tisztje) esküvőjén pilisi birtokait
feleségének adja. 1373. aug. 13. A budai kpt előtt Pylis-i Miklós fia István, pylis birtokának egy
részét meghatározván ennek határait az egyház patronálásával együtt Pylis-i Miklós fiat Andrásnak
adja leánynegyed címen örök tulajdonául (Hártya eredetije a NM törzsgyűjteményben) 412.
Tulajdonképpen Pilis helységről is kapunk kis ismertetőt az alábbiakban: 1373. A budai káptalan
előtt Pylys-i Miklós fia István Pylys-i birtokrészét – amely András birtokával szomszédosan kezdődik a
Felreth nevű réttel, majd egy fövenyes fölt mellett a Felsechun tanyar-ig, azután pedig a Budára vezető
útig ér a templom kegyúri jogával együtt. Pylis-i Miklós fia Andrásnak adja leánynegyed címen örök
tulajdonul. Pylisi Miklós fia István 1381-ben kivágatta Mikolai János erdejét és helyét felszántatta.
(A szöveg régies, eredeti formában íródott) Reis József, ny.isk.ig.

Idén négybusznyi pilisi általános iskolás
gyerek ment - már második alkalommal - a
Pilisi KlimaBarát Kör és Pilis Város
Polgármesteri Hivatala szervezésében a
tápióbicskei csata helyszínén megrendezett

élő történelemóra megtekintésére.
A helyszínen korhű egyenruhát és fegyvert
viselő csapatok elevenítették fel az 1849.
április 4-i csata részleteit. A hagyományőrző
ünnepségen más színes családi programok is
várták az érdeklődőket: huszárkonyha,
főzőverseny, vásár, mesterségek utcája..

„ ”

„ ”

Élő történelem óra

Tisztelt Olvasók!

A házasság felbontásának
típusai

közös megegyezéses válás

keresetlevél

Második cikkemben a válást
veszem nagyító alá. Sajnálatosan
napjainkban egyre többen talál-
koznak ezt a témakört érintő
kérdésekkel. Vágjunk bele.
Mindkét félnek az lenne az
érdeke, hogy kulturáltan menjen
végre a válás, bár ez nagyon
nehéz, a házastársak egy krí-
zisfolyamat közepén vannak.
Megnehezíti a higgadt, játsz-
máktól mentes kommunikációt,
de mégis erre kell törekedni.
Nehéz így indulatok nélkül
tárgyalni. Ha eljutottak már
végképp, hogy a válás az
egyetlen kiút, fogja fel úgy, mint
egy megoldandó feladat, melynél
a cél a hatékonyság és ered-
ményesség. Tegyék félre az
érzelmi viharokat, és csak a
válásra koncentráljanak. Minél
gördülékenyebb a válás, annál
olcsóbb és gyorsabb.

(bírói úton történhet):
a) a felek közös kérelme alapján
indul - közös megegyezéses
válás b) valamelyik fél kérelme
alapján indul - tényállásos válás.
Tehát a házasság bírósági felbon-
tását bármelyik házastárs, továb-
bá a házastársak közösen is
kérhetik, amennyiben a házas-
életük teljesen és helyrehoz-
hatatlanul megromlott. Ha a há-
zasságból közös kiskorú gyer-
mek származik, az ő érdekeire
minden esetben figyelemmel kell
lenni a házasság felbontása és a
járulékos kérdések rendezésekor,
például gyermekelhelyezés,
gyermektartás, kapcsolattartás.A
házasság hivatalosan a házas-
ságfelbontást kimondó ítélettel

szűnik meg.
Nézzük, hogyan fogjanak hozzá
a hoz:
Miután eldöntötték végérvé-
nyesen, hogy válnak, üljenek le,
és egyezzenek meg az alábbi
járulékos kérdésekben. A közös
megegyezéses válás alapja, hogy
mindenben megegyeznek:
a) közös gyermek elhelyezéséről
és tartásáról b) a különélő szülő
és a gyermek közötti kapcsolat-
tartásról c) a különélő házastárs
tartásáról d) a közös lakás
használatáról e) a házastársi
közös vagyon megosztásáról.
Amennyiben megvan önök
között a szándék a válással
kapcsolatban, azonban nem
tudják egymás között megbe-
szélni a részleteket, érdemes
igénybe venni egy független
harmadik személyt - mediátort -
aki közvetít a felek között, és
írásba foglalja a megállapodást,
így jelentős mértékben lerövidí-
tik a bírói eljárást, ezzel a költ-
ségek is csökkennek, valamint a
bíróság előtt nem kell felfedni a
házastársi titkokat

Következő téma a :
ez az az irat, amelyben az egyik,
illetve mindkét fél kéri a
bíróságot, hogy bontsa fel a
házasságot. Tartalma:
a) anyakönyvi kivonat (hol,
mikor, kivel kötött házasságot)
b) van-e kiskorú gyermek a
házasságban c) a házassági
életközösség végleges megrom-
lásának ideje d) utolsó közös
lakásuk e) kérelem, hogy bontsák
fel a házasságot f) egyezség
g) csatolni kell la házassági
anyakönyvi kivonatot, valamint,
ha van kiskorú gyermek vagy

gyermekek, azok születési anya-
könyvi kivonatát h) eljárási
illeték i) lakcím mindkét félnek -
kiértesítési cím.
Személyesen, illetve postai úton
juttathatja el a bíróságra a
beadványát. Innentől várható a
bíróság levele, amelyben az első
tárgyalás időpontjáról értesítik.
A következő cikkben a válás
másik típusát vesszük nagyító
alá: amikor a felek között nincsen
egyetértés.

„

”

„ ”.

Jogász-mediátor

Dr. Barna Ildikó

Engedjék meg, hogy beszámoljak
Önöknek, a szennyvíztisztító telep
2008. évi munkájáról. 2008. évben a
Pilisi szennyvíztisztító telepen tisztí-
tásra került 289.233 m3. szennyvíz.
Ez a mennyiség átlagosan napi
792 m3. szennyvíz-tisztítást jelent.
Ebből a mennyiségből a Gerje-
Forrás Kht. összesen 210.364 m3
szennyvizet értékesített. A két adat
különbségéből látszik, hogy az ún.

idegen víz milyen jelentős
mennyiségben keletkezett a szenny-
víztisztító telepen. 78.869 m3
szennyvízmennyiséget úgy tisztí-
tottunk meg, hogy azt senki nem
fizette meg. Sajnos ez a jelentős
idegen víz mennyiség nem csak az
úttestről jut a csatornahálózatba,
hanem a lakossági ingatlanon belüli
szennyvízcsatornába illegálisan
bekötött csapadékvíz csatornavíz
mennyisége is. 2009. évben a helyi
Önkormányzati rendeletnek megfe-
lelően a Gerje-Forrás Kht. felhatal-
mazást kapott, hogy

Egyelőre csak szúró-

.

„ ”

megkezdje a
házi szennyvíz bekötések szabá-
lyosságának ellenőrzését a fo-
gyasztóknál.

próbaszerűen fogják munkatársaink ellenő-
rizni a házi bekötéseket. Azoknál az
ingatlanoknál, ahol megállapításra kerül,
hogy az esővizet, vagy bármi egyéb, nem a
háztartásban előforduló vizet illegálisan
vezetnek a csatornahálózatba, ott az ingatlan
tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indul.
A fentiekről csak azért írok, mert

. A tisztított
szennyvíz minősége 2008. évben rendkívül
jó eredményeket mutatott. A Gerje főcsa-
tornára, mint befogadóra 10 féle szennyező-
anyag esetében írt elő a szakhatóság
határértékeket. 2008. évben az akkreditált
laboratórium által végzett, havi önellenőrzés
szerinti mintavételek eredményei alapján,
mindössze két alkalommal, egy-egy
komponens esetében volt határérték
túllépésünk, de a túllépés mértéke rendkívül
alacsonynak mondható, mert egyik
szennyezőanyagnál 5 %-kal, a másik
szennyezőanyagnál pedig 3 %-kal lépte át a
megengedett határértéket. Ez a jó eredmény
két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy
2007. évben üzembe helyeztünk egy mini
labort a szennyvíztisztító telepen, így
lehetőség van arra, hogy a beérkező és a
tisztított szennyvíz paramétereit vizsgálni
tudjuk naprakészen. Ezzel a lehetőséggel az
esetleges változásokra azonnal reagálni
tudunk a technológiai elemek szabályo-
zásával. A másik pedig, hogy a szennyvíz-
tisztító telepen dolgozó szakemberek
munkájának köszönhetően, a magas fokú
szakmai felkészültség is hozzájárul az elmúlt
évi eredmény eléréséhez.

még van
idő minden következmény nélkül felszá-
molni a szennyvízhálózatra illegálisan
bekötött esővízgyűjtő csatornát

Pintér Mihály, szennyvíztelep-vezető

Lakossági tájékoztató
és felhívás

Fotók: Szabó M.
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A Pilisi Evangélikus Gyülekezet évek hosszú sora óta tart ádventben és böjtben időseknek és
gyermekeknek szeretetvendégséget.Aszeretetvendégség kifejezés elsősorban azt jelenti, hogy a
találkozó egy részét terített asztalok mellett töltjük, és ezzel is gyakoroljuk azt a krisztusi,
keresztyén szokást, hogy az asztalközösség szép kifejeződése az Istennel és az egymással
megvalósuló, szereteten alapuló kapcsolatunknak.
2009 böjtjében különleges idősek szeretetvendégségét tartottunk, melyen majdnem 100 idős
testvér gyűlt össze. Az úrvacsorai istentisztelet után vendégünk volt a Vidám Tavasz
Nyugdíjasklub, és énekekből, versekből kis műsort adtak az idős testvéreknek. Bizony könny
szökött a szemekbe a régi tót énekeknél, és a klubosok nagyon szép bizonyságát adták a
közösség, az éneklés szeretetének. A műsor után valóban terített asztaloknál folytatódott az
alkalom. Volt lehetőség beszélgetni, találkozni, megbeszélni családi, rokoni, baráti
eseményeket. Sok idős testvér nem nagyon mozdul már ki otthonról, de nagy öröm a gyülekezet
számára, hogy erre az alkalomra igyekeznek a nehezebben kimozdulók is eljönni. Így valóban
régen nem látott unokatestvérek, rokonok, barátnők és barátok, iskolatársak találkozhatnak és
élhetik meg együtt az Istenhez és az egymáshoz tartozás örömteli közösségét.
Az ünnepi időszak másik alkalma a gyerekek szeretetvendégsége. Karácsony előtt az ALMA
együttes adott igen nagy sikerű koncertet a gyerekeknek, most pedig húsvét előtt
kézművességgel és családi istentisztelettel egybekötött gyermek-szeretetvendégséget
szerveztünk. Öröm volt látni a 70-80 gyereket, akik szívesen vettek részt a kézműveskedésben,
az éneklésben, a focizásban és végül az istentiszteleten, amelyen Krámer György esperes nagyon
jó hangulatban mesélte el, hogy a Jézussal való találkozás milyen fontos gyermekek és felnőttek
számára egyaránt. A gyermekek szeretetvendégségét gyülekezetünk hitoktatói, önkéntes
gyermekmunkásai és lelkészei szervezték, és lélekben, hitben újra megerősödhettünk abban,
hogy az Istennek szentelt idő és szolgálat milyen csodálatos gyümölcsöket terem.
Reménységünk, hogy idősek, gyermekek és az egész gyülekezet érzi, hogy mindenkinek van
helye az Istennel való közösségben, és hogy milyen jó ezt megtapasztalni. Pángyánszky Ágnes, lelkész

Ünnepeink szeretetvendégségei

Fotó: Evangélikus Egyház

Tisztelt Pilisi Olvasók!
Szeretném megosztani Önökkel
az alábbi gondolataimat:

Kikelet, amely a
megújulás, a születés évszaka,
aminek minden élőlény és
ember örül, hiszen van remény
arra, hogy az elszórt, elvetett mag megfogan, majd
termővé válik, végül gyümölcsöző lesz - az
emberiség javát fogja szolgálni, beilleszkedve a
társadalomba.

Pompa, gyönyörűség, vidámság és öröm, az
emberek boldogok, újabb terveket szőnek és tűznek
ki maguk elé, közben rohannak, aztán nincs idő
megállni, mert mindig meg kell valósítani valamit - ha
törik, ha szakad.

Eljött a betakarítás, a szüret ideje, és a
természettel együtt változik az ember. Összegyűjti a
múlandó, véges földi javakat, és miközben azt hiszi,
hogy tele a kosara, a lelke üres, mert kihagy valamit a
betakarításból, az életből - de vajon mi lehet az, ami
üresen marad, ami nincs betöltve? Ennek
megválaszolását Önökre bízom

Zordság, hidegség, depresszió, kilátástalanság
időszaka, nincs visszaút. Felkészülünk egy helyre,
amit nem ismerünk, nem tudjuk, hogy lesz-e még
négy évszak.
Adjuk meg minden évszaknak a tiszteletet, tavasztól
télig, mert nem csak tavasz és nyár van, hanem van
egy kezdet és egy vég.

Tavasz:

Nyár:

Ősz:

Tél:
…

Két évvel ezelőtt Sydneyből indult a mára már világméretűvé vált
mozgalom, amellyel a csatlakozó települések az éghajlatváltozás
veszélyeire kívánják felhívni a figyelmet. Ezen a napon a világ több mint
hetven országában 20.30 és 21.30 óra között az emberek lekapcsolják a
világítást, a városokban kialszanak a díszkivilágítások. Ez az egy óra nem a
megtakarítás, hanem a figyelemfelkeltés időszaka, hiszen szinte minden
energiaforrás manapság széndioxid kibocsátással jár, amely növeli a légkör
üvegházhatását. Az idén Pilis is szimbolikusan csatlakozott ehhez az
akcióhoz, plakátokon, honlapon, kábeltévén hívtuk fel a lakosok figyelmét
az akcióra. Bár nálunk még nincs olyan díszkivilágítás, amelyet
központilag kikapcsolhattunk volna, a Pilisi KlimaBarát-Kör és a
környezetért aggódó polgárok egy kellemes, csendes órát töltöttek el
villanyvilágítás nélkül.

A Föld órája

A SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY

Kérjük, támogassák törekvéseinket 2008. évi
adójuk 1%-ával!

„ ” köszönetet mond
mindazoknak, akik 2007. évben támogatták terveink
megvalósítását!
Alapítványunk 2008. szeptembertől a Gubányi Károly
Általános Iskola Szabadság téri és Kossuth L. u.
tagozatainak tanulóit segíti: az osztálykiránduláson
való részvételhez a szociálisan rászoruló tanulóknak
nyújt anyagi támogatást, tanév végén Az év tanulója
címet adományozza jutalommal - kiemelkedő
teljesítményt nyújtó alsó és felső tagozatos
diákjainak, szakkörök és nyári táborok szervezéséhez
nyújt támogatást.

„ ”

–

-

Négy évszak az
én nézetemből

Rácz Zoltán

Nyári rajzfilmes tábor Óbudán
Az alábbi turnusokban várja a Magyar Rajzfilm Kft. a 6-17 éveseket a
napközi jellegű táborába:
Június 22-26., június 29-július 3., július 6-10, 13-17., 20-24., 27-31.,
augusztus 3-7., 10-14., 24-28.
Arésztvevők életre kelthetik kedvenc figurájukat.Aszámítógépen rögzített
jeleneteket CD-n hazavihetik. A rajzfilmkészítést filmvetítés és
stúdiólátogatás egészíti ki. Minden eszközt a stúdió biztosít!
További információ: 06-1/250-1355, 250-0432 www.magyarrajzfilm.hu
Bleier Edit, irodavezető Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Kft.
1035 Budapest, Kerék u. 80.

Nap mint nap egyre több helyi lakos állít meg azzal, hogy képzeljem el,
betörtek hozzá, vagy a szomszédjukhoz. Elpanaszolják a fájdalmukat,
sérelmeiket. Csak hallgatom őket, és tanácsokkal látom el, mivel már
igazán a bajukon segíteni nem tudok. Sokan jönnek azzal, hogy a
polgárőrök ilyenkor hol vannak? Amíg a város egyik részén vagyunk, a
másik felén bármi történhet, nem lehet minden lakáshoz egy rendőrt vagy
egy polgárőrt állítani. A bejelentések nagyon sokat segítenek, ezt ne
feledjük el. Ezért is szeretném minden egyes pilisi lakos figyelmét felhívni,
elindult a SZEM (Szomszédok Egy Másért) mozgalom. Mit is jelent ez?
Ha a megszokott időtől eltérően mozgást vagy más gyanús eseményt
észlelünk a szomszédnál vagy otthonunk környékén, hívjuk a helyi
rendőrséget, polgárőrséget. Csak tettenérés közben lehet igazán a
bűncselekmény elkövetőjét elkapni. Ez nem egy besúgós rendszer, csak

nyitott szemmel kell járunk. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a
betörések, lopások, szabálysértések. Arra kérnénk mindenkit, hogy figyelje
szomszédja ingatlanát úgy, mintha sajátja lenne, mert ha a szomszédja is
vigyáz az Ön otthonára, akkor nyugodtabban élhet. Ha egymásra figyelünk
nagyobb eséllyel óvhatjuk meg az értékeinket. Ha van rá lehetőségük,
módjuk szereltessenek riasztóberendezéseket, illetve tegyék otthonukat
biztonságosabbá (rácsok felszerelése ajtókra, ablakokra). Ezekkel a
tanácsokkal, ötletekkel tudok az Önök segítségére sietni. Csak mi magunk,
Ön és a szomszédok tudunk a leghatékonyabban az ilyen események ellen
tenni. Közösen óvjuk értékeinket!„ ”

Helyi rendőrség: 06 29/498-128, Polgárőrség szolgálati sz.: 06 20/ 340-
93-18, Rendőrség központi szám: 107, Segélyhívó szám: 112

Nagy Anna, polgárőr, 06-70/622-4021

Felhívás
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A Pálos Rend alapításának 750., s teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóját a Magyarok
Világszövetsége a háromkötetes, Magyar Pálosok című kiadvány megjelentetésével tette
maradandóvá. A gazdag tartalmú, sok színes képet is tartalmazó pálos trilógia kötetei (együtt a három
kötet) megvásárolhatók 5500 forintos egységáron, Pilis, Rákóczi út 22. sz alatti Hagyományőrző
boltban. Akötetek természetesen külön is megvehetők. I. k.: 1600 Ft, II. k.: 2400 Ft, III. k.: 3000 Ft.

MAGYAR PÁLOSOK

„

”

„

”

„

”

Ha tudni akarod az ország sorsos
állapotát, tekints Remete Szent Pál
rendjére! Ha számukat fogyni látod,
tudd meg, hogy az országnak is
rosszul megy szénája, de ha őket
növekedni látod, tudnod kell, hogy az
ország felemelkedőben van!
Pázmány Péter szavai napjainkban is
többször elhangzanak. Esztergomi
Boldog Özséb, az első pálos atya, a
Pálos rend megalapítója. A Magyar
Pálos rend története az 1200-as évek
derekán kezdődik, ám a pálosok
történetének gyökerei sokkal mé-
lyebbre nyúlnak vissza. Ezer évvel
korábbra, Thébába, Remete Szent
Pálig. Özséb nagy tudású kanonok, a
tatárjárás után elvonult a világtól,
látván annak törékeny és mulandó
voltát. Szolgálta országát a dúlás
utáni újjáépítésben. Imádkozott,
böjtölt és mindenek felett figyelt
Isten szavára. Özséb apró lángocs-
kákat látott szanaszét, melyek
egyesültek. Az isteni üzenet: Özséb,
gyűjtsd össze a remetéket egy
szeretet-közösségbe! Így Özséb a
remetékből létrehozta a pálos rendet,
amelyről Pázmány Péter kijelenti: A
Pálos rend az ország pulzusa. 1985-
ben Magyarország bíborosa Árva
Vince atyát bízta meg, az egyetlen

magyar alapítású szerzetesrend
alapítójának szentté avatásának
előkészítésével és nevezte ki posztu-
látorának. Atya, a Boldog Özséb
szent életét dokumentáló 17 vaskos
kötetet 23 évi odaadó munkával
állította össze.AMagyarok Világszö-
vetsége, Árva Vince Atya kérésére
vállalta a szentté avatási perben az
aktor szerepét. Az egyedülálló
köteteket 2008. dec. 13-án a Pálos
rend teljes körű pápai jóváha-
gyásának 700. évfordulóján átadták a
MVSz elnökének, Patrubány Miklós-
nak. Árva Vince atya másnap átadta
lelkét a teremtőjének. 2009 márci-
usában, a Vatikánban, Mons. Angelo
Amato, a Szentek ügyei Kongre-
gációjának prefektusa hivatalában
fogadta Patrubány Miklóst, és átvette
Esztergomi Boldog Özséb, a Pálos
rend alapítójának szentté avatási
dokumentációját. A MVSZ székhá-
zában két napon pálos konferenciát
tartottak. A magyarság sorsával oly
szorosan összefonódó fehérbarátok
750 éves történetéről szóló előa-
dásokat, a Magyar Pálosok című
kiadvány megjelentetésével tették
maradandóvá. A Trilógia köteteinek
bevétele kizárólag Esztergomi
Boldog Özséb szentté avatási költsé-
geit fedezi. Varga Jánosné

Új magyar szent születőben!

A Csillagfészek Alapítvány szervezésében 2009. február 27-én,
péntek este nyolc órakor a Móricz Zsigmond Közösségi Házban
hallgathattuk a gyönyörű hangú Keresztes Ildikót, aki először
prózában: Tóthné Mátrai Edittel beszélgetett, majd a legújabb,
Minden ami szép volt - A magyar rock balladái CD-jéből mutatott
be néhány jól ismert dalt.
A művésznőhöz méltó pilisi előzenekarként ismét megcso-
dálhattuk a Tóth Tamás és barátai együttest. Tóth Tamás, Varju
Adrienn, Bellák Péter és Dr. Rideg Ákos a művésznő műsora után
visszatértek a színpadra, és felejthetetlen órákkal ajándékoztak
meg bennünket. Adri a hangjával elvarázsolta környezetét, Tomi
szintúgy hozta remek formáját, és egy dal erejéig bemutatkozott
Rideg Ákos is, aki elmondása szerint először és utoljára énekelt -
reméljük, nem gondolta komolyan.Aprogram a lelkünket üdítette,
a büfé pedig a gyomrunkat kényeztette, mindegyikünk kapott egy
gyöngyből készített kedves ajándékot, tájékoztatást hallottunk az
Alapítvány szervezésében induló színes szabadidős progra-
mokról, lehetőségünk nyílt a művésznő CD-jének megvásárlása,
dedikálására is, és a legkitartóbbak közülünk vidám, vörösboros,
laza, mégis tartalmas éneklős-beszélgetős, baráti hangulatú
percekkel búcsúztatták az éjfélt.
Szükség van ezekre a találkozásokra, közös élményekre, egymás
jobb megismerésére, hiszen csak azt tudjuk szeretni, amit vagy akit
ismerünk - talán kevesebb lenne a félreértés, több lenne a
tolerancia, az empátia, amiből manapság egyre kevesebb van.

„ ”

Alapítványi est!

Gajdosné Nagy Tímea

Szólóban is meghallgathatják Adrit, hogyan énekli
Celine Dion egyik számát:

http://www.teasztar.hu/?site=player&karaokeFile=son

Lakossági fórum!
Helyszín: Albertirsai Művelődési Ház

Időpont: május 16., 18.00
Vendég: Balczó Zoltán és Korondi Miklós

Érdeklődni lehet: 06-30/389-4613

Csodálatos az is, mennyire érzékenyek az emberek. Mint egy

rózsa. Mint egy kankalin. Oly végzetesen figyelnek minden szóra,

mely hiúságukat sértheti, mint senki és semmi az élők világában.

Egy hanglejtés is halálra tud sebezni egy embert, igen, már az is,

ha éppen hallgatsz róla, mikor ő úgy várja, hogy dicsérjed, vagy

helyeselj neki: örökké ellenségeddé változtat egy embert. S

ugyanezek az emberek, akik ilyen félelmesen finom hallással

érzékelnek mindent, ami személyükre vonatkozik, akik egy kéz-

szorítás bensőségén, egy telefonbeszélgetés hanglejtésén is

átérzik a személyük felé villanó véleményt vagy igazságot, ezek a

mimózánál gyöngédebb és érzékenyebb emberek gondtalanul

követik a legotrombább aljasságokat, szemrebbenés nélkül

kegyetlenkednek, közömbösen és néha jókedvűen is. Az emberi

léleknek ezt a rugalmasságát nem érdemes bírálni, csak tudni kell

erről. S nem lepődni meg semmin, soha.

Az emberi érzékenységrőlAz emberi érzékenységről

Márai Sándor

…
–

az ország magánvagyonának közel a fele a lakosság 3 %-ának a
kezében van, míg a vagyon másik felén a lakosság 97 %-a osztozik és

ezek az arányok a harmadik világbeli, latin-amerikai, afrikai
országokra jellemzőek?

Tudja e, hogy...

2009. június 7-én, vasárnap, szeretettel várja Önt a
Református templomban

Ardó Mária, Bándi János és Szvétek László operaénekes
Érdeklődni: Közösség Ház (Dózsa Gy. u. 2. 29/498-115)

Megnyílt a Mórakert Szövetkezet első budapesti boltja Budapesten: VIII. ker.,
József krt. 14. Cél: jó minőségű magyar termékek  közvetlen a termelőtől
fogyasztókig való eljuttatása, a különböző kereskedelmi lépcsők kiiktatása,
alacsonyabb árak biztosítása. Jó ízű, 100% magyar dél- alföldi termékek,

napi akciók, kóstolók.
Hasonló elvű szociális boltok működnek még: Bp. IX. ker., Balázs B. út 7/b.,

XIV. ker., Fogarasi út 43/b., VI. ker. Székely B. u. 24.,
Balmazújváros, Csegei út 1.

Ne a külföldi tulajdonú szupermarketeket támogassuk!

E-mailen érkezett:
Támogassuk a magyar gazdákat és munkahelyeket!
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Minden hónap első szombatján a
helyi Kábeltévé új műsorral

jelentkezik, amelyben a város aktuális
kérdéseiről hallhatnak tájékoztatást
Szabó Márton polgármestertől. A
műsor kezdési ideje a Kábeltévé

hirdetésében lesz olvasható!

2005-ben a régóta együtt játszó felnőtt zenészek adtak műsort
a pilisi Városkapu avatásakor. 2006. március 15-én már az

utánpótlást biztosító gyerekekkel kiegészített együttes
mutatkozott be, igényes térzenét is adva. A több mint három
éve tartó működésük alatt számos koncertet, jótékonysági

előadást adtak közterületen, templomban, helyi
rendezvényeken. Vezetőjük: Solymosi Sebestyén.

Köszönjük juttatás nélküli, igényes, szívet-lelket gyógyító
munkájukat, közszolgálatukat!

Tisztelt pilisi Lakosok!

Pilis Városért Közalapítványt.

Engedjék meg, hogy néhány szóban
bemutassam Önöknek

Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete azon szándé-
kától vezérelve, hogy elősegítse
településünk fejlődését a Polgári
Törvénykönyvről szóló, többszö-
rösen módosított 1959 évi IV. tv.
74/G. ának /1/ bekezdésében
foglaltak alapján hozta létre a Pilis
Városért Közalapítványt azzal a
céllal, hogy az általa meghatározott
községfejlesztési célok mielőbbi
megvalósításához adományokat
gyűjtsön. Az alapító szeretné a
közalapítvány anyagi eszközeinek
felhasználásával kiemelt felada-
tának tekinteni:
a./ Vatyai út - Rákóczi út közötti
Sportpark befejezését.
b./ A város arculatának formálását -
a közterületek rendezését, utcák,
terek parkosítását, fásítását, ezek
folyamatos ápolását, a város
központjának kialakítását.
c./ A helyi kulturális és nemzetiségi
örökség megóvása, tájház létre-
hozása és fenntartása, egyéb közcé-
lú kulturális és sportlétesítmények
fenntartásának támogatása, egyedi
kulturális és sportesemények, ren-
dezvények szervezése, támogatása.
d./ Az önkormányzat tulajdonában
álló Gerje forrás és vidékének,

tórendszerének helyreállítása, az itt
honos állat és növényvilág meg-
óvása. A fenti célokon túl évente
programokat szervezünk, melyek
szintén Pilis lakóinak nyújtanak
lehetőséget értékes szabadidő eltö-
ltéséhez. 2009. évi programunkat a
Hírnök előző számában ismertettük.
Kérjük az Önök lehetőségéhez mért
támogatásukat céljaink eléréséhez,
minél előbbi megvalósításához.
Kérjük, támogassák alapítványun-
kat 2008. évi adójuk 1%-ának
felajánlásával! Tisztelettel köszön-
jük a 2007. évben felajánlott adomá-
nyokat, a 2008. évi Életmód sziget
rendezvényhez nyújtott anyagi,
tárgyi, természetbeni felajánlásokat.
Továbbra is várunk céljaink megva-
lósításához célzott adományokat .
Részletes információt és befizetési
csekket Simó Gábornétól illetve a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Csoportjában kérhet.
Mindenkit sok szeretettel hívunk és
várunk Pilis lakosainak és Pilisért
szervezett 2009. évi programja-
inkra, rendezvényeinkre!

§-

„ ”

„ ”

Segítségüket Tisztelettel köszöni:

A Pilis Városért Közalapítvány
2009. május 9-re, Vatyai úti

Sportparkba tervezett
Karbantartó napja technikai
ok - új sporteszköz telepítése -

miatt ősszel kerül megren-
dezésre. Az új időpontot a

Hírnök számában,
plakátokon és honlapokon

tesszük közzé. Ezúton kérjük a
Sportparkba látogatókat, hogy
a munkálatok alatt elkerített

építési területen ne
közlekedjenek!

„ ”

következő

FELHÍVÁS

A kedvezményezett adószáma:

A kedvezményezett neve:
:

Ezt a nyilatkozatot csak akkor
töltse ki, ha valamely társadalmi
szervezet, alapítvány vagy külön
nevesített intézmény, elkülö-
nített alap javára kíván rendel-
kezni. A nyilatkozatot tegye egy
olyan postai szabvány méretű
borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy
abba a nyilatkozat elhelyezhető
legyen.

A rendelkezése csak akkor
érvényes és teljesíthető, ha a
nyilatkozaton a kedvezmé-

nyezett adószámát, a borítékon
pedig az

pontosan tünteti fel.

18678015-1-13

Pilis Városért Közalapítvány

FONTOS!

ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS
AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT

1 %

Február hónapban az iskolaigazgató, az alsó tagozatos igazgató helyettes és
a leendő elsős tanító nénik mindhárom óvodánkban szülői értekezlet
keretében tájékoztatták a tanköteles korú gyermekek szüleit az
iskolakezdéssel kapcsolatos teendőikről, ill. az iskola által nyújtott
lehetőségekről.
Szebbnél szebb jelmezekbe öltözve, jó hangulatban telt el a farsangi
időszak. Ennek lezárásaként egy régi hagyományt felelevenítve, a kiszebáb
elégetésével űztük el a telet óvodáinkban. A gyermekek különböző csörgő-
zörgő hangszerekkel és mondókázva kísérték a kiszebábot utolsó útjára
Nemzeti ünnepünk tiszteletére csoportjaink elsétáltak a Petőfi szoborhoz,
ahol egy kis verssel és énekkel emlékeztünk meg hőseinkről.
Az Attila úti óvodában a Víz világnapja alkalmából különféle
vizsgálatokat, megfigyeléseket végeztek a gyerekek az óvónők
vezetésével.
A Rákóczi úti óvoda lehetőséget nyújt a másik két óvoda csoportjainak,
hogy 1-1 napon használhassák az új tornatermet. Ugyanakkor különböző
rendezvények helyszínéül is szolgál: pl. március 24-én a Vidám Tavasz
Klub tagjai bemutatták a nagycsoportos óvodásoknak a régen használt
eszközöket (rokka, tiloló, szövőszék, stb.). A végén egy rövid kis szlovák
dal is énekeltek, amit nagyon élveztek a gyerekek.
Általános orvosi vizsgálaton vettek részt a Rákóczi úti óvodások a
rendelőben (látás, hallás, vérnyomás, stb.), ezekre a vizsgálatokra a másik
két óvodába járó gyermekeknél is hamarosan sor kerül.
A felújított óvoda udvarának tavaszi rendezése is megkezdődött, amelyhez
újra a szülők támogató, segítő munkáját kértük. Szeretnénk megköszönni,
hogy ismét számíthattunk rájuk.

„ ”.

„ ”

Ovis hírekOvis hírek

Fazekasné Pálinkás Éva és Borbíróné Szatmári Erzsébet óvónők

2009. első negyedévében klubunk számos programmal bővelkedett. Zsirosné Simon Mária
költőnő az idén is ellátogatott hozzánk író-olvasó találkozóra, melyet Pilis Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatával közösen szerveztünk. A Tápiósági Klub Térségi találkozóra
hívott bennünket, ahol műsorral léptünk fel, valamint számos klub élvezhette a meghívók
vendégszeretetét. Az idei év márciusában is megtartottuk nőnapi rendezvényünket, ahol a pilisi
Napsugár Nőtagozat tagjait láttuk vendégül. Zenés műsorral és vendéglátással viszonoztuk
korábbi meghívásukat. Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk a pilisi óvodába, ahol
fonó jelenetet adhattunk elő a gyermekeknek. Kis szlovák éneket tanultunk közösen, melyet
nagyon élveztünk mi is és a pici gyerekek is. Részt vettünk a pilisi Evangélikus Gyülekezet
időseknek tartott szeretetvendégségén, melyen a lelkészek felkérték klubunk tagjait, hogy
szlovák illetve magyar, énekkel és verssel színesítsük az alkalmat. Paulovicz Pálné, klubvezető

…azért nem szabad a lakások vízellátási
rendszerében összekötni a városi és a kútról
jövő vizet, amely különben szigorúan tilos is,
mert nyomáskülönbség esetén a kútból jövő,

esetleg fertőzött víz a városi hálózatot is
fertőzheti, így minden lakos egészségét

veszélyeztetheti?

Tudja-e, hogy...

Köszönet a Pilisi Zenész EgyesületnekKöszönet a Pilisi Zenész Egyesületnek

Tudtad, hogy akkor is fizetsz kamatot, ha nem is vettél fel
hitelt? Tudtad, hogy nem is a magyar államnak fizetsz adót?!

Kiszámoltad már, hogy pár kilométer futóhomokba fúrt
alagút árából fel lehetne számolni a hajléktalanságot, a

tandíjat és még a kórházaknak is jutna belőle?

Simó Gáborné, elnök,

Ezúton köszönjük minden
pilisi lakosnak és vállal-

kozónak, aki adója 1%-kát az
elmúlt évben a Polgárőrségnek

adta. Ebből a gépkocsinkat
javítattuk és üzemanyagot

vásároltunk hozzá.
Köszönjük a segítségüket.

Az idén is várjuk az 1 %-ot.
Adószámunk: 18673357-1-13
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Elfogadta az Országgyűlés hétfőn a bejegyzett élettársi kapcsolatról
szóló törvényt, valamint az ezzel összefüggő és az élettársi viszony
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges módosításokat.
A képviselők 199 igen, 159 nem és 8 tartózkodás mellett hozták meg a
döntést. A szavazásnál az MSZP 183 és az SZDSZ 16 képviselője
szavazott igennel, míg a Fidesz, a KDNP és hat független képviselő
nemet nyomott.

én is

béla! ádikám!
Sze

retle
k

Sok boldogságot!

Anyakönyvvezető elé állhat Ádám és Béla

Probléma van a gyerek iskolai
magatartásával? Stresszes vagy
éppen az agresszivitás tünetei
jelentkeznek nála? Probléma van a
gyerek koncentrált figyelmével?
Problematikus a gyerek szem-kéz
koordinációja? Esetleg a gyerek
kevés mozgása miatt vázizom
gyengeség, gerincdeformitás is
kialakulhatott már? Ezek és még
számtalan kialakult probléma
hatásosan korrigálható az íjászattal,
mely nemcsak sport, hanem jelentős
rehabilitációs lehetőséget is biztosít
a fenti problémákkal küszködő
gyerekek részére.
Ismerjünk meg ezekből néhányat, a
teljesség igénye nélkül! Az íj egy
fegyver, mely használatához a lőtéri
fegyelem biztosítása elenged-
hetetlenül fontos, ezért a foglalko-
zásokon résztvevőknek közösen
kialakított, alapvető magatartási
szabályokat kell betartaniuk és
betartatniuk egymással, a siker és a
testi épség megőrzése érdekében. Ez
a szituáció értelemszerűen már
pozitív módon befolyásolja még
annak a gyereknek is a magatartását,
akinek egyébként ezen a téren
esetleges iskolai problémái vannak.
Ahhoz, hogy a lövés pontos legyen

higgadt, kiegyensúlyozott, feszült-
ség mentes idegállapotban kell
lennie a gyerekeknek, így a
feszültségek, az iskolai stressz
oldására is lehetőséget kell bizto-
sítani a foglalkozások ideje alatt! A
vessző kilövése összetett, rendezett
mozgás következménye, mely
gyakorlás útján alakul ki és fejlődik
tovább. Transzfer hatásánál fogva
kihat az iskolai tanulmányi munka
számtalan más területére is. A
sikeres célba lövéshez, jól működő
szem-kéz koordinációra, koncent-
rációra, figyelemre is szüksége van
a gyerekeknek, mely képességek
szintén fontos részét képezik az
iskolai tanulási folyamatnak.
Mindezen összetett mozgás sikeres
kivitelezése fejleszti a vázizom-
zatot, megelőzi és szükség esetén
korrigálja a gerincoszlop deformi-
tásait, biztosítja a gyerek számára
természetes környezetben, szabad
levegőn az egészséges életmód
kialakításának lehetőségét! Ha ezek
a problémák szerencsére az Ön
gyermekénél nem jelentkeznek,
akkor a tevékenység öröméért,
izgalmáért is érdemes kipróbálniuk
az íjászat által garantált élményeket!

Kedves Szülők! Kedves Pedagógusok!

Fenesi Ferencné,
gyógypedagógiai szakértő

Íjászat és íjászoktatás Pilisen, a Rózsatanyán!
A Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület íjászkodni vár mindenkit
szeretettel, a Rózsatanyán. Az íjászat egy sportolási lehetőség, amit ha
kipróbálsz örökre rabul ejt. Lehet szabadidős tevékenység, de
versenyszerűen is űzheted. Ha nem versenyezel, akkor is nyertes leszel,
hiszen szabadidődet jó levegőn töltöd el, jó társaságban, jó barátok között.
A Rózsatanyán tanulást, gyakorlási lehetőséget biztosítunk, megtanítunk
apró taktikákra, és közben megismerkedhetsz őseink hagyományaival.
Várunk kicsiket és nagyokat, gyerekeket, anyukákat, apukákat.
Érdeklődni a Hagyományőrző Boltban (Rákóczi u. 22.)

A Pilisi motoros Egyesület 2009-ben sem hagyja
unatkozni a pilisieket. Programjainkat már most közzé
tesszük, hogy mindenki szabaddá tegye magát a
kiválasztott eseményre.

Truck Trial Off Road hétvége Pilisi
homokbánya

Demjén Ferenc koncert Piactér
Republic koncert Piactér

VI. Pilisi Motoros Gerjedelem
Motoros hétvége Gerje Pihenő Park

Borday Jótékonysági forralt bor- és
teaivó nap az ovisokért Városkapu

Motoros Mikulás Az óvodások
megajándékozása az óvodákban
Az általunk indított Tiszta Pilisért akciónk 2009. április
4-én folytatódott a szokásos önkéntes szemétszedéses
nappal, amire vártunk minden bátor jelentkezőt. Sajnos
kevesebben voltunk mint tavaly, de a lelkesedés nem volt
kisebb. Reméljük jövőre többen leszünk. Egy kis
érdekesség az illegális szemétlerakóknak, akik még a
névvel, címmel ellátott személyes leveleiket is inkább az
erdő szélére hordják. Természetesen ezeket összegyűj-

Május 1-3:

Május 23.:
Július 26.:
Augusztus 14-16.:

December 5.:

December 6.:

– –

–

–

–

–

–

–

–

„ ”

Motoros hírek – 2009

töttük és a polgármesteri hivatal szabálysértési hatósági jogkörrel
felruházott tagjának további intézkedések megtételére elküldtük.
A hulladékgazdálkodás rendjének megsértéséről, valamint az illegális
hulladék elhelyezésről a Büntetőtörvénykönyv az alábbiak szerint

rendelkezik:

Május 1-3. között kerül megrendezésre a -
kamion trial és Off Road terep fesztivál. Helyszínként
a szokásos pilisi homokbánya szolgál majd, és idénre
sem ígérhetünk kisebb felhajtást, mint eddig. A
rendezvényre évről-évre több terepjárós érkezik a
teherautók mellé, de akinek ez nem elég repülhet vagy
tankozhat is.
Május és július havában a koncerteké a főszerep.
Május 23-án az ország egyik leghíresebb énekese:

érkezik Pilisre. Igen, jól
gondolhatják! Ilyen csak egyszer fog előfordulni egy
pilisi életében. Nem érdemes kihagyni! Július 26-án
pedig a zenekar kedvelőinek fogunk
adózni egy koncerttel, ismét.
Augusztus harmadik hétvégéjén reményeink szerint
ismét megszaporodnak a motorosok városunkban,

ugyanis augusztus 14-16 között rendezzük meg a
Sajnos a zenekarokról még nem mondhatunk semmit, de

minden bizonnyal a következő számban már minden fontos információt
közölni fogunk.
Idén is segíteni fogjuk a legkisebbeket (óvodásokat), hogy személyesen
vihesse el nekik az öreg lappföldi Mikulás az ajándékcsomagjaikat.
December 5-én a szokásos forralt boros és teás gyűjtés keretén belül
kívánjuk összegyűjteni a csomagokra való egy részét a Városkapunál.
Majd azokat december 6-án személyesen juttatjuk el a három ovi összes
lakójához. A szerveződés teljesen önkéntes és közcélú, aminek
eredményeként kb. 450 gyermek több mint 100.000 forint értékben kaphat
ajándékot, édességet, gyümölcsöt a Mikulástól. Információkat továbbra is
a www.pilismotor.hu internet címünkön illetve a Hírnök következő
számában olvashattok majd.

„

.”

Aki
a, arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen
hulladékot elhelyez,
b, engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve
hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal
más jogellenes tevékenységet végez, bűntettet követ el,
és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő (Forrás :1978.év i IV. tv. - A
Büntetőtörvénykönyvről 281/A. (1))§

Truck Trial

DEMJÉN FERENC

REPUBLIC

VI. Pilisi Motoros
Gerjedelmet.

Ifj. Haluszka Zoltán
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HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

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

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerk.: Gajdosné Nagy Tímea 06/20-771-0416

e-mail:tnagy.timea freemail.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

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

Készült 3500 példányban

@

Pilis Város Önkormányzata,

Polgármester
Alpolgármester

Jegyző
Műszaki Osztály
Közterület-felügyelő
Gerje-Forrás Kht.:

:

Főépítész:
.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:
Móricz Zsigmond Közösségi Ház:
Pilisi Rendőrörs
Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Polgárőr Egyesület:
Rendelőintézet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

Idősek Napközi Otthona,
Kármán József Városi Könyvtár:

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete,

KÉPÜSZ Kft., Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16, Cs.: 19.00 óráig.
Posta: Rákóczi út
Vigadó

2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., 696-310, 498-090,
fax: 696-320, 498-113, E-mail: , Ügy.fog.: H: 8-12 és 13-18, Sz: 8-12, Cs: 8-12

: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
: Mala Ferenc, 420-424,

fog.óra.: minden hónap második péntek, Közösségi Ház, 18 óra, illetve egyeztetés szerint.
: dr. Csiki Gábor, 498-143, fog.óra: csüt: 9-12.

: 696-328
: 696-326

Külterület, Viziközmű, Temesvári út, 499-261,-262
fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap. E-mail: .
Ált.ügyfélfogadás H.: 8.00-18.00 óra, K. és P.: nincs, Sz., Cs.: 8.00-12.00 óra
Víz-csatorna-hulladékszállítási díjak ügyintézése: H: 15-18 óra, K., Sz., P.: nincs, Cs.: 8-12 óra.

minden hónap első és harmadik szerda, 9-12 óra között,
Önkormányzat Építéshatósági és Műszaki Iroda helyisége

Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692, 06-20/973-3574
Kossuth L. u. 47.06-20/665-2691

Dózsa György út 2., Tel: 498-115
: Luther u. 12.,  498-128,

: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726
06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04 óra között.

: Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156, gyermekorvosok: 498-149,
orvosi ügyelet: 496-011.

Kossuth L. u. 49., 498-108, fax: 496-652,
H.: 8-12, 13-18, Sz., Cs.: 8-12, óra között. Ingyenes szolgáltatások:
jogász mediátor (06-30/827-6562), jogász, pszichológus.

Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
Kávai út 1., 498-851, e-mail: ,

Könyvkölcsönzés már előjegyzésben is ( )
fénymásolás, Internet-használat (nyomtatás is).

Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854,
, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme,

Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)

, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67.,

410-409, 413-212, e-mail: , honlap:

hivatal@pilis.hu

malaferenc@dunakanyar.net

gerfor@monornet.hu

konyvtar.pilis@freemail.hu
http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html

www.moec.hu

vigado@vigadokft.hu www.vigadokft.hu

Városi Kisokos!

2009. május 1

2009. május 4

2009. május 16

Információ, jegyrendelés:

. 19.00: Művelődési Központ:
Ősbemutató Budapesti Utcaszínház előadása
Lorenzo Da Ponte-W.AMozart Popera dell'arte
Don Giovanni zenés játék Don Juan története a
vígopera szövegkönyve /librettója/ alapján,
prózában. Természetesen elhangzanak az opera
legnagyobb slágerei. Belépő: 500 Ft és 800 Ft

. 17.00: Vigadó emeleti galéria:
Zsombori Árpád szobrászművész kiállításának
megnyitója

.: Művelődési Központ: Pest
megyei Ki mit tud? döntő. A műsort a Gemini
Tv élő-egyenes adásban közvetíti a UPC
Magyarország Kft. támogatásával. Zsűri tagjai:
Kudlik Júlia, Bánhidi Petra, Tóth Vera, Gulyás
Dénes, Mihályi Gábor, Oberfrank Pál, Szarka
Tamás a műsort vezeti: Ókovács Szilveszter.

06-29/413-212-es
telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-
mail címen. Honlap: www.vigadokft.hu

–

–

„ ” –

;

Vigadó programjai

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolyamunkra
várjuk a szakma iránt érdeklődőket. A 8 hónapos
képzés heti 2 alkalommal történik. Választhat a
délelőtti vagy a délután csoport között.
Rajzfilmrendezők oktatnak. Nyílt nap! Beiratkozás
előtt betekinthet a most folyó képzésbe. Tudását
hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes
munkáknál. Felvételizőknek is ajánljuk!

Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Kft.

Tel.: 06-1/250-1355, 250-0432
www.magyarrajzfilm.hu
Bleier Edit, irodavezető

tervezés, kivitelezés
Kályhacsempék, kandallótűzhelyek nagy választéka

Bemutatóterem: Üllő, Ócsai út 17.
Telefonos egyeztetéssel: Vad Gábor Cserépkályhás mester

Tel.: 06-20/9608-156

Cserépkályha,
kandalló,kemence

A Magyar Kerékpárosklub kezdemé-
nyezésére idén tavasszal is meghirdették a
Bringázz a Munkába! (BAM) akciót. A
kampány célja a kerékpározás népszerűsítése.
A szervezők azt szeretnék, ha április 6. és
május 8. között minél többen kerékpárra
cserélnék fel autójukat, és ez idő alatt legalább
nyolc alkalommal bringával tekernének be a
munkahelyükre. Akik hivatalosan is
regisztrálnak a kampány honlapján (a
www.kamba.hu, bringazzmunkaba.hu), azok
között nyereményeket sorsolnak ki.
Lapzártáig Pilisen is sokan jelentkeztek, és
reméljük, a jó idő beálltával az akción kívül is
egyre többen nyúlnak a kerékpárjukért a
slusszkulcs helyett…

A MÁV Zrt. március 13-i tájékoztatása szerint az alábbi időpontokra
tervezik a pilisi vasúti átjárók lezárását (csak az újságunk
megjelenését követő időpontokat közöljük):
Harang u.-Táncsics u között: május 18-25.
Vatyai u.-Huba u. között: május 9-17.
Ezen időszak alatt a vágányok végleges átépítése mellett az
útburkolatot is kiszélesítik.

Tervezett vasúti átjáró lezárások A Dupla K Bau Bt. teljeskörű kőművesmunkát :
építés, felújítás, valamint gipszkartonszerelés, villanyszerelés, festés.
Gyors, pontos, minőségi munkavégzés, számlaképes korrekt árakkal.

Megtekinthető referenciamunkákkal. Elérhetőségeink:
Kotyinszki Gábor: 06 20 362 93 46
Kotyinszki István: 06 70 618 51 62

duplakbaubt@freemail.hu

vállal

Kőművesmunka

Szeretsz rajzolni? Képezd magad!

Tudja-e, hogy...

… az idén is megtartásra került
autógumi-gyűjtő akció egy hete alatt

majdnem öt tonna használt gumit
hoztak be a lakosok.
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Varju Zoltán

Hírnök

MONDJUNK IGENT!
Végre, itt a tavasz!
A böjti szelek sem tehetik tönkre örömünket,
mikor végigrohannak az utcákon.
Vagy mégis?
Mert a tavalyi száraz falevelekkel együtt a
szemetet, és a műanyagzacskókat is röpítik. A
madarak más híján, ezt építik be fészkeikbe. A
patakban műanyagpalackokat ringat a víz. A
megtévesztett, oktalan állatok is elpusztulnak,
mert az emésztőrendszerükbe nem való anyagok
is bekerülnek. A tenger, és szárazföld
teremtményei belegabalyodnak az eldobált
szemétbe. Az ember által megművelt, és
műveletlen területeket ellepi a hulladék.
Tudják-e, hogy évente több millió tonna
műanyaghulladék keletkezik, melynek 1 %- a
sem kerül feldolgozásra? Pedig az alapanyaga,
ásványi olaj. A napfény hatására a műanyag
lebomlik, és mérgezi a környezetet. E szemcsék
a táplálékba kerülve, számos betegség előidézői,
megölik az élő sejteket.
A miénket is!
Mit tehetünk ellene?
MONDJUNK IGENT!
Igent, a papírzacskóra!
Igent, a textilszatyorra!
Igent, a természetes anyagra, lebomlóra! Mert
már van ilyen is! Igaz, kicsit drágább, de
megéri!
Igent, az üvegflakonokra!
Igent, a természetes alapanyagú játékokra,
eszközökre!
Igent, a szelektív hulladék gyűjtésére!
Igent, a komposztálásra!
Vannak országok, ahol már betiltották a
műanyag zacskók, tasakok forgalmazását. Több
ország is már az elhatározás szintjén áll.
És MI?
Pilis miért ne követhetné San Franciscó példáját,
ahol 2007. március 27. óta tilos műanyag
csomagoló anyagot használni? Oakland és
Boston is erre készül. Készüljünk MI is!
Egészséges környezetünkért tenni akaró
Pilisiek! Mondjunk igent arra, hogy fokozatosan
átállunk a környezetkímélő csomagoló
anyagokra. Addig is, használjuk ki a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségét! Így kevesebb
szemét keletkezik, és remény van az
újrahasznosításukra.
Lelki szemeimmel már látom, a szépen ápolt,
tiszta, virágos utcákat, tereket, ahol a pilisi
lakosok, fehér és barna papírzacskókban viszik
haza családjuknak, a vásárolt termékeket.

- akik rászorulnak,
- a saját otthonukban és lakókörnyezetükben,
- önálló életvitelük, valamint egészségi állapotukból kifolyólag
problémáik vannak.
Házi gondozóink segítséget nyújtanak az ellátást igénybe vevők
fizikai, mentális, szociális szükségletére:
Saját környezetében való segítség, bevásárlás, takarítás, mosás
Orvosi előírás szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok.
Házi gondozóink, a házi segítségnyújtás során, együttműködnek az
egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézménnyel.
Ha segítségre van szüksége családtagjának, hívjon bizalommal,
megoldjuk a problémáját

Sárköziné Juhász Gyöngyi
06-70-779-4150

INGYENES  HÁZI  SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  IDŐS  BETEGEKNEK

Óriási érdeklődés mellett kezdődődött el, tartalmas hétvégi családi programot biztosítva a Pest
Megyei Ki Mit Tud? 2009. március utolsó hétvégéjén lezajlottak az érdi és a gödöllői, április 17-
én pedig a gyáli és a monori selejtezők. A négy településen összesen közel ezer gyermek mutatott be
egyénileg vagy csoportosan valamilyen produkciót. A verseny legizgalmasabb napja, a megyei
döntő, a selejtezőket és elődöntőket követően május 16-án, Monoron lesz. A fellépések után ekkor
derül ki, hogy kik a legtehetségesebb diákok a megyében, kik a Pest Megyei Ki Mit Tud? - 2009
győztesei. Ezen a napon számos példaképpel, hírességgel is találkozhatnak a diákok, tanárok,
családtagok, szurkolók és mindenki, aki eljön a döntőre. A fiatal tehetségek előadásait a döntőn
többek között a sikeres énekesnő Tóth Vera, az első Megasztár győztese is értékelni fogja. A zsűri
elnöke Kudlik Júlia lesz. A népszerű televíziós több, mint harminc éven át vezette a Magyar
televízióban a Delta című tudományos műsort. Kudlik Júlia a tehetségkutatók hangulatát is jól
ismeri, hiszen számos táncdalfesztivál és énekverseny házigazdája volt. A döntős fiatalok az egyik
legnevesebb magyar népiegyüttes, a nemrégiben Prima Díjjal kitüntetett Magyar Állami Népi
Együttes vezetője, Mihályi Gábor véleményét is megtudhatják majd a produkciókról. Szintén a zsűri
tagja lesz a Pest megyében élő Liszt-díjas, érdemes és kiváló művész, Gulyás Dénes operaénekes is.
Értékelni fog a Vígszínház korábbi tagja, több magyar film szereplője, Oberfrank Pál színművész is.
A Pest Megye Önkormányzata által szervezett Pest Megyei Ki Mit Tud? célja megismerni és
elismerni azokat a megyében élő és tanuló általános, valamint középiskolás diákokat, akik
kiemelkedően énekelnek, táncolnak, zenélnek, verset vagy mesét mondanak.
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Ezer gyermek a színpadon – köztük pilisi gyermekeink is!

Pest megye folytatja a kábítószer elleni küzdelmet
A XXI. század egyik legnagyobb biztonsági kihívása
a kábítószer-fogyasztás és a kábítószer-kereske-
delem. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
kiemelt feladatának tartja a drogfogyasztás
visszaszorítását. Ebben a munkában elsőként
létrehozta a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumot (PMKEF). A szervezet feladata, hogy
felkért szakértők közreműködésével olyan cselekvési
terveket dolgozzon ki, amelyek a drogfogyasztás
csökkentésére és megelőzésére szolgálnak.

Depresszió:

Bombaüzlet.

Egy normális
állapot fejlődésünkben.
Egy völgy két hegy között.
Depressziósnak lenni
annyi, mint lefelé haladni
a lejtőn; mielőtt megmá-
szunk egy másik cúcsot.
Ahhoz, hogy kimásszunk
belőle, legkevésbé gyógy-
szerekre van szükség. A
gyógyszer a völgyben
tartja az embert, drogfüg-
gőségben.

Május 15-16-án tartalmasnak ígérkező rendezvénnyel gazdagodik Pilis városa.
A Gubányi Károly Általános Iskola, a Pilisi Összefogás Egyesület, a KlimaBarát-Kör és
Pilis Város Önkormányzatának közös rendezvényén a gyermekek az iskola névadójára
emlékeznek. A kétnapos program csúcspontja a május 16-i gálaműsor lesz, amely 16.30-
kor kezdődik a Piactéren.
APilisi Összefogás Egyesület a hagyományoktól eltérően szintén a Piactéren, május 16-
án tartja meg Összefogás Napja nevű évek óta tartalmas szórakozást biztosító programját.
E nap délutánján az albertirsai kerékpárosokat is szeretettel várjuk, viszonozva nekik a
tavalyi, pilisi kerékpárosoknak szóló vendéglátást.
A program keretében május 16-án a Polgámesteri Hivatalban írják alá az Első
Magyarországi Klímabarát Körzet Alapító Okiratát, valamint az Interklíma Mozgalom
Klímabarát Iskolaprogram Alapító Okiratát. Ezt követően, 15.30-kor a Gubányi Károly
Általános Iskola Kossuth L. u. 30. sz. alatti épületében leleplezésre kerül az iskola
névadójának emléktáblája.

Szép és tartalmas napot tölthet el mindenki, aki elsétál május 16-án a Piactérre.
Szeretettel várunk minden feltöltődni, szórakozni vágyót!

– –

,

Gubányi Napok

Kényelem, minőség, elegancia!
Szeretettel várjuk márciusban nyílt

üzletünkben  minőségi magyar,
német, olasz fehérneműk,

fürdőruhák, harisnyák, pizsamák,
zoknik egyre bővülő választékával,

akciókkal és kedvező árral.
Nyitva tartás:

K-P: 8-17, Szo: 8-12 -10%

Hadas Jánosné



Fotók: Szabó M.

Pilis, Penny parkolónál

A  Hunyadi u. felújítási munkálatai

Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

06-30/397-3144


