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Pilis város képviselőtestülete – Pilis Város Kiváló Pedagógusa kitüntető címet adományozta 
BURGER MIHÁLYNÉ-nak, aki 28 éve az általános iskola tanára. Munkáját magas fokú 
pedagógiai felkészültség jellemzi. Sok időt fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére. Lelkiismeretes 
munkájával biztos alapokat ad tanítványainak a középiskolai tanulmányok folytatásához. Szívesen 
próbál ki új pedagógiai módszereket. Diákjai évek óta nyertesei a megyei helyesíró 
versenyeknek.Tehetséges tanulói szépkiejtési és versmondó versenyeken kiemelkedő eredményeket 
érnek el. Munkaközösség-vezetőként több éve irányítja a magyar munkaközösség munkáját. 
Osztályfőnökként a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztését tartja fontosnak. A városi 
ünnepségek műsorát évek óta igényesen rendezi, szervezi. Több évtizeden keresztül végzett 
kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréséül nyerte el a „Kiváló Pedagógus” kitüntetést.

Kitüntetés átadása

Köszönet a Pilisen dolgozó összes pedagógusnak, hogy ebben a nehéz 
társadalmi-gazdasági helyzetben erőn felül azon munkálkodnak, hogy 

gyermekeink megkapják azt az útravalót, ami nélkül továbblépni, túlélni, 
erősödni, gyarapodni, fejlődni, boldogulni szinte lehetetlen. Adjon az Isten nekik 

kitartást, hivatástudatuk megtartásához hitet, reményt, szeretetet, hogy 
örömmel, elégedettséggel végezzék munkájukat még ebben a jelenleg 

reménytelennek tűnő világban is! szerk.

A Gubányi Napokat május 15-én az általános program elindítását. Ezután a Tápióságban lévő 
iskolában rendezett vetélkedő nyitotta, majd települések az alapító okirat aláírásával 
16-án több szervezet és iskola közös mun- létrehozták az Első Magyar Klímabarát 
kájának eredményeként színes Körzetet, amelynek keretében 
programok közül választhattak Pilis ezentúl közösen lépnek fel a 
város lakói. A szervezésben legna- klímaváltozással kapcsolatban. 
gyobb szerepet vállaló Gubányi Az aláírási ünnepséget a 
Károly Általános Iskola munkatársai szlovák nagykövetség első 
a Piactéren rendezett Családi napon titkára, majd egy kis késéssel a 
igényes, változatos kézműves kínai nagykövetség harmad-
foglalkozásokba vonták bele a titkára és attaséja is megtisz-
kicsiket és az időseket egyaránt. telte. A résztvevők átsétáltak a 
Ugyanezen a napon az Összefogás Gubányi Károly Általános 
Egyesület is megtartotta hagyomá- Iskolába, ahol egy kedves 
nyos, színvonalas rendezvényét, műsort hallhattunk, majd 
főzőversennyel, foci- és pingpong- Gáspár János a Kisvasútak 
bajnoksággal kiegészítve a feltöl- Szövetségének ügyvezető 
tődési, megmérettetési kínálatot. elnöke beszédét követően meg-
A programhoz csatlakozott a Klíma- történt a névadó emléktáb-
Barát Kör is. Az albertirsai rendezvényt lájának felavatása. Az egész napos programra a 
követően – ahol a klimabarát iskola program gyermekek gálaműsora tette fel a koronát. A 
keretében bemutatkoztak magyar és szlovák műsor a Tápióbicskei tűzéregyesület által 
iskolák, és amelynek fénypontja volt a Jane biztosított 1848-as ágyú lövésével kezdődött, 
Goodall-lal történő beszélgetés – a pilisi és a délután megérkezett albertirsai 
városházán ünnepélyes aláírási ceremónián kerékpárosokkal rendezett ügyességi verseny is 
erősítették meg a hazai és a külföldi sok izgalmat hozott. 
intézmények képviselői a klímabarát iskola 

Gubányi Napok

Az idei pedagógus napot nem egy elcsépelt, évek óta csak úgy megtörténő programnak tekintem, hanem egy rendkívül fontos 
eseménynek, mert a pedagógusok munkája és felelőssége a mai értékvesztett és erkölcsi válságban lévő országban nagy mértékben 
megnőtt. A családok ma azt mondják nekik: „Maga a tanár, az óvónő, nevelje meg a gyereket”, és igyekeznek áttolni a gyermeknevelés 
problémáját az iskolába, óvodába. Természetesen a pedagógusoknak nem csak a tudást kell átadni, hanem nevelni is kell, de a családi 
szocializációt, mintát pótolni nem tudják, csak kiegészíteni, ráépíteni. Az alapok azonban elégtelenek, így a tőlük várt eredmény is 
ingatag. Nagyon nehéz és kilátástalan a helyzetük. Ezért is fontos, hogy ebben a minden szempontból kritikus társadalmi helyzetben 
milyen példát mutatnak, hogyan viselkednek egymással és embertársaikkal. Ezért tartom tehát az idei pedagógus napot fontosabbnak, 
mint egy átlagos, évenként visszatérő ünnepet. 

Pedagógus napi gondolataim

Szabó Márton polgármester

Szabó Márton polgármester

A színvonalas műsort
 Gyurkity Katalin ig.h.

 szervezte

Fotó: Gajdosné

A 2009/2010-es tanévre a Gubányi Károly 
Általános Iskola első osztályába a beiratkozások 
rendben lezajlottak:
Szabadság téri telephely: 72 fő (42 leány, 30 fiú). 
Várhatóan a második osztályokból 15 gyermek 
kezdi újra az első osztályt, így az összlétszám: 
87 fő. 
Széchenyi utcai telephely: 38 fő (14 fő leány, 24 
fiú), 1 gyermek beiratkozása függőben van. 
Várhatóan a második osztályokból 5 gyermek kezdi 
újra az első osztályt, így az összlétszám: 44 fő.

Beiratkozás

Pilis Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy részt vesz a Pest Megyei Gyermek- és 
Ifjúsági Alapítvány által szervezett „Először a 
Balatonnál” c. szociális-karitatív gyermek-
üdültetés programjában, és öt fő pilisi gyermek 
részére biztosítja  2009. augusztus 21-27 
között a kikapcsolódást. A Gubányi Károly 
Általános Iskolából 4 gyermek, a pilisi 
gyermekeket is befogadó Diákotthonból pedig 
1 gyermek utazhat Zamárdiba. 
Az önkormányzat összesen 80.000 Ft-tal 

támogatja nyaralásukat.

Először a Balatonnál

Iskolai étkeztetés, gáz- és távhőtá-
mogatás, vasúti közlekedés. Ezeken 
a területeken vállalt további meg-
szorításokat 2010-re a Magyar 
Köztársaság nevében Oszkó Péter 
pénzügyminiszter és Simor András 
jegybankelnök az Európai Unióval 
kötött hitelmegállapodás kiegészí-
tésében. A dokumentumot a hon-
lapján hozta nyilvánosságra a 
Pénzügyminisztérium. 

Nyilvánosságra hozták!!!
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Kedves Pilisi Polgárok!

Hírnök

Szabó Márton

Szeretettel köszöntöm Önöket! 
Közös utunk egyre simább, egyenletesebb, kényelmesebb, komfortosabb, köszönhetően a gőzerővel folyó útépítéseknek 
is. Bár géphibásodás okozott némi leállást, számos utca már megkapta végső burkolatát, több utca már csak az utolsó 
simításokra vár, és a városközpont kicsi utcáinak alapkészítése is elkezdődött, hogy rövid időn belül méltó társai 
legyenek nagyobb testvéreinek. A tervet váratlan közműegyeztetési nehézségek is módosították, ezért az utcák építési 
sorrendje néhol változott a földutak „kárára”. Van néhány olyan félig elkészült utca (pl. Nagy L.u.), ami előtt többen 
értetlenül állnak - valószínűleg nem volt alkalmuk végére érni a postán kiküldött lakossági tájékoztatónak, amelyben a 
Nagy L. u. befejezése a VII. ütemben, szeptemberben szerepel. A „félig kész utcák” oka pedig egyszerű: a magyar állam 
tulajdonában lévő utcákhoz (Kávai, Rákóczi, Vasút, Kölcsey, Kossuth L.) csatlakozó földutak engedélyezési 
procedúrája sokkal bonyolultabb, ezért általában egy sarokkal vagy kanyarral a két út csatlakozása előtt ideiglenesen 
leállt az útépítés.

Nagy veszélyt és későbbi kellemetlenséget is okozhat, ha a Műszaki Iroda egyeztetése nélkül készülnek kocsibeállók: sok helyen az árokban 
vagy közvetlenül a járda mellett találhatók közművek amelyek közül néhány (pl. telefon) nem az előírt mélységben van vezetve, és 
átvágásával balesetveszély alakulhat ki. Ennek elkerülése érdekében kérem, hogy e közterületen végzett (egyébként bejelentés köteles) 
munkához töltsék ki a Műszaki Irodában igényelhető formanyomtatványt.
Az ároképítés az önkormányzat feladata. Nagy gondot és későbbi bontási kötelezettséget okozhat Önök részére, ha telkük előtti részt 
aszfaltoztatják, burkolják, mert az útépítés befejeztével megkezdődnek az árokmunkálatok. Bár a város vízelvezetési terve koncepció 
szinten elkészült, a megdöbbentő ár miatt (az útépítés több mint kétszerese: kétmilliárd forinton felüli összeg!) jelentős részben szikkasztó 
árkok kerülnek kialakításra, a már kész levezető árkok megtisztítása mellett. 
Városvezetésünk nyertes pályázatának következtében ősszel megkezdődnek a parkolóépítési munkálatok a MÁV tulajdonában lévő 
területen, amelynek befejeztével a város felöli, Vasút utcai oldalon egy nagyobb, a másik oldalon, a Kölcsey utca felöl pedig egy kisebb, 
díjmentesen használható, kamerával őrzött P+R parkoló és kerékpár konténertároló is szolgálja utazási kényelmünket – és pénztárcánkat.
E rengeteg, Pilisen még soha nem látott látványos építkezések (óvoda, vasút, út, parkoló, rendelő) következtében változtak a közlekedési 
szabályok. Kérem Önöket, próbáljunk közösen odafigyelni a rend betartására, ne parkoljunk a megállni tilos tábla alatt! A 
közterületfelügyelők a türelmi időszak vége óta büntetik a szabálysértőket, akik nem csak a forgalmat akadályozzák, hanem mások testi 
épségét is veszélyeztetik. A rutinból vezetéstől is óva intem Önöket, mert azokban a volt földutcákban, amelyek aszfaltosak lettek, ezáltal 
azonos burkolatú táblanélküli kereszteződései vannak, már a jobbkéz-szabály érvényes! 
A kerékpárosoktól pedig azt kérném, ha vonathoz mennek, ne a rendelő előtt tegyék le a kerékpárokat, mert a rendelőbe érkezők parkolási 
lehetőségét ezzel erősen korlátozzák. 
Mivel a város útjai között egyre több az olyan, amelynek forgalma, minősége, vonalvezetése alkalmas arra, hogy nagy sebességgel 
haladjanak rajta az autók a közlekedési szabályok betartásának mellőzésével, a Képviselő-testület – bár határozatot még nem hozott – 
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy tulajdonában lévő útjain bevezesse a sebességmérést.  
Végénél tart a vasútépítés. A vasúti átjárok többé nem lesznek lezárva, elkészült a Vatyai út aszfaltozása, a vágánymunkák – reményeink 
szerint - nyár közepére befejeződnek.
Fenti változásokról szóló komplex képet szolgálják és egészítik ki az idei első közmeghallgatás (június 25., 18 óra) napirendi pontjai 
(Pilisi belterületi útépítések, 4. sz. elkerülő út jelenlegi helyzete, vasútépítés).
Bár városunkban eddig is tapasztalhattuk, az utóbbi időben még jobban elszaporodtak az érthetetlen, értelmetlen és balesetveszélyt okozó 
rongálások: szétszedik a hirdető táblát, rendszeresen betörik az üveges hirdetőt, leszedik a városházáról a nemzeti színű zászlót, 
tönkreteszik a virágokat. Felfoghatatlan számomra, miért okoz örömet valakinek az, hogy kidönti az elsőbbségadás kötelező táblát, majd 
bedobja az árokba. E súlyos, balesetveszélyt okozó szabálysértésért a legsúlyosabb büntetést fogja kapni az elkövető. Ehhez azonban arra 
van szükség, hogy az, aki ezt látja, jelezzen a polgárőrség vagy a rendőrség felé az ingyenesen hívható számokon (107, 112). Ma már szinte 
mindenkinek van telefonja. Nincs szükség személyes beavatkozásra, számonkérésre, de a jelzés adása közös érdekünk, hogy a több mint 
tízezer lakó közül kiszűrésre kerüljön az a néhány tucat ember, aki a többi tulajdonát képező környezetet szándékosan teszi tönkre.
Pilis Város Önkormányzata és Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja – a pénzügyi és gazdasági nehézségek ellenére is – az orvosi 
szakrendelés biztosítását. Mivel ez nem kötelező feladata a városvezetésnek, ezért állami támogatás sem érkezik, azaz a pilisi polgárok 
pénzéből fedezzük ezt a szolgáltatást. Ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a pilisi lakosok továbbra is díjtalanul vehetik igénybe a 
szakrendeléseket, de a nem pilisi lakosok térítési díj ellenében részesülhetnek csak e szolgáltatásból. 

Minden Kedves Olvasónak olyan nyarat kívánok, amelyben jut idő pihenésre, feltöltődésre, erőgyűjtésre az őszi munkákhoz!

A Pilisi Nép- és Gazdakör
szeretettel hívja a fiatalokat a Szüreti Bál és 
Felvonulás táncpróbáira, melyekre fel-
iratkozni július 3-án, pénteken, 17 órakor 
lehet a Közösségi Házban (Dózsa Gy. u. 2.). 
A próbák ezt követően minden szombaton 
17 órakor kezdődnek, szintén a Közösségi 
Házban. 

Szüreti BálSzüreti Bál
2009. augusztus 2., 19 óra, Nyáry Kastély

Mindenkit nagy szeretettel várunk e rendkívül színvonalas, szép, 
évek óta hagyományos rendezvényre, melynek első részében 
gyermekeink lépnek fel, majd öt – egyre híresebbé váló – fiatal-
ember (Viva Bachus) a török időktől Michael Jacksonig terjedő 
időszak műveit adja elő bordallá alakítva, zenekari kíséret nélkül. A 
számok többségét ők írják. A fantasztikusnak ígérkező, a magyar 
irodalom borverseit is megzenésítő előadásról ne maradjon le! 

Kezdés a megszokottól egy órával később, 19 órakor lesz, mert az ezt 
megelőző időszakban a napállás az előadók számára kedvezőtlen a 

kastély udvarán.

Nyári Nyáry muzsika
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Vörösmarty Mihály

Hírnök
Településfejlesztési Koncepció 1. számú, felülvizsgált anyagát elfogadja.
… településrendezési terveinek felülvizsgálatára és részleges módosítására 
irányuló egyeztetési eljárása során az ún. környezeti vizsgálat készítését - a 

...a Pilisi Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről szóló, írásbeli szakmai Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága javaslata ellenére - nem tartja 
beszámolót elfogadja. szükségesnek.
… a Szociális törvényben előírt nappali melegedő és utcai szociális munka … a város településrendezési terveinek módosítását rendeli meg a 
ellátást 2009. június 1-től a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete PESTTERV-től. 
kiemelkedően közhasznú szervezettel látatja el - ellátási szerződés útján, és … elfogadja a Pilis Város Önkormányzata által 2008. április 24. napján 
az utcai szociális munkához kapcsolódó irodai feladatok ellátására kibocsátott, 6.051.000.- CHF névértékű Gerje-kötvény Raiffeisen Bank 
határozatlan időre, ingyen biztosítja a Dózsa György utca 33. sz. alatti Zrt-nél vezetett bankszámlái forgalmáról szóló időközi, közbenső 
szolgálati lakást. tájékoztatót.
….a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Cigány Kisebbségi … a telepengedélyezési hatósági jogkör, illetve hatáskör gyakorlásához 
Önkormányzat és Pilis Város Önkormányzata közötti együttműködési kapcsolódó igazgatási munka, feladatellátás munkajogi kérdéseinek 
megállapodást 2009. június 01-jei érvénnyel jóváhagyja. ellátását szabályozó megállapodás Monor Város Önkormányzatának 
… a 1990-2008 év között elkészült (kivitelezett, üzemeltetésre átadott, Képviselő-testületével történő megkötéséhez hozzájárul.
használatba vett) települési viziközmű vagyonról, annak aktiválásáról … a Pilist átszelő 4. sz. főutat keresztező Bence úti kereszteződés 
(értékcsökkenéséről) szóló, a jegyző által készített írásbeli tájékoztatót közlekedési rendjét felül kívánja vizsgáltatni.
elfogadja és tudomásul veszi. … a Gerje-Forrás Kht. 2008. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját, 
… a 2008. évi vagyongazdálkodásáról és az önkormányzati vagyon illetve egyszerűsített éves beszámolóját 275.565 e Ft éves összköltséggel, 
hasznosításáról szóló, a jegyzője által előterjesztett írásbeli beszámolót 280.002 e Ft éves össz bevétellel (melyből 75.000 e Ft-ot tett ki az 
elfogadja, illetve tudomásul veszi. Önkormányzat által, a 2008. évi működéshez nyújtott finanszírozása), 
… gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátására valamint 4.369 e Ft összegű adózott eredménnyel – egy kiegészítéssel 
vonatkozó átfogó (írásbeli) értékelését elfogadja. –jóváhagyja: jelenlegi és bővülő gépjárműparkja figyelembevételével 

2009. december 31. napjáig dolgozzon ki olyan belső szabályozási … a 2008. évre vonatkozó éves közbeszerzési statisztikai összegzést 
rendszert, illetve a géppark szélesebb körű működtetésére vonatkozó elfogadja és jóváhagyja.
vagyonhasznosítási koncepciót, amelynek részeként mind munkaerő … a 2009–2015-ig terjedő időszakra vonatkozó Sportkoncepcióját 
gazdálkodási szempontból, mind gépjármű kapacitási szempontból - a (Sportlétesítmény Felújítási Programját) elfogadja.
gépjárművek 2010. évtől kezdődően jelentősebb külső, vállalkozási … egyelőre érdemben nem foglal állást a Caminus Rt. által 2009. április 
munkákba bevonhatók, illetve e tekintetben leszerződhetők.hónapjában lezárt és összeállított írásbeli ajánlat tárgyában (fűtésrendszer 
… a „Pilis Városért Közalapítvány” 2008. évi gazdálkodásáról szóló korszerűsítése).
írásbeli beszámolót, valamint a hozzá kapcsolódó ún. eredmény kimutatást …a 3516 helyrajzi számú közterületi rendeltetésű földrészletet (a vasúti 
jóváhagyja, ill. közhasznúsági jelentését elfogadja.pályatest és a Dankó Pista utcai ingatlanok közötti területet) Platánfa utca 
… a Gubányi Károly Általános Iskola Pedagógiai Programja 1. számú közterületnek nevezi el.
módosítását 2009. szeptember 1-jei hatállyal  jóváhagyja.… a 2001/4 helyrajzi számú, közterületi rendeltetésű földrészletet Temető 
… részt kíván venni a Pest Megyei Gyermek - és Ifjúsági Alapítvány által köz közterületnek nevezi el.
szervezendő „Először a Balatonnál” c. 2009. évi szociális-karitatív … a Kölcsey u. 88. u. sz. előtti benyúló, közterületi rendeltetésű 
táboroztatásban. Az üdülés időtartama: 2009. augusztus 21-27. (7 nap, 6 földrészletet Tárház utcának nevezi el.
éj). Az üdülés helyszíne: az Alapítvány Zamárdi Gyermek és Ifjúsági … az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
Tábora. A Gubányi Károly Általános Iskolából 4 fő, a Fővárosi Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatási szerződésmódosításával 
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló Általános Iskola és egyetért: 2009. január 01. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra 
Diákotthonból 1 fő pilisi gyermek vehet részt a táboroztatásban. (A érvényes megbízási díj (vállalási díj) a központi orvosi ügyeleti szolgálat 
gyermekeket a két igazgató asszony jelöli ki.)fenntartásával összefüggő valamennyi költséget magában foglalja, a 
… az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül Megbízót semmilyen egyéb költség, beruházás – semmilyen egyéb 
elnevezésű, KMRFT-CÉDE-2009. kódszámmal pályázatokat nyújt be, az jogcímen – nem terheli. 
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló közoktatási … a Pilis-Nyáregyháza-Monorierdő-Káva-Bénye települések által alkotott 
intézmények telephelyei tekintetében.mikro központi orvosi ügyeleti rendszer fenntartásával összefüggő mikro 
… a 2009. június 25-én (csütörtök) 18.00 órakor tartandó közmeghallgatás társulási megállapodás módosításával – más települési önkormányzatok 
napirendi pontjait a következők: 1: Tájékoztatás a folyamatban lévő általi vállalások, fizetési módok – egyetért. 
útberuházásokkal kapcsolatban. 2: Tájékoztatás a pilisi vasúti … a 176/2003. (VII.31.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, Pilis 
pályaszakaszt érintő MÁV rekonstrukció beruházás befejező Nagyközség Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára és 
munkálatairól. kiegészítésére vonatkozó,  PESTTERV Kft. által készített 

Áprilisban és májusban a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy …

2009. június 25-én (csütörtök) 18.00 óra,
Önkormányzat Díszterme (Kossuth L. u. 47.)

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás a folyamatban lévő útberuházásokkal 
kapcsolatban.
2. Tájékoztatás a pilisi vasúti pályaszakaszt érintő MÁV 
rekonstrukció beruházás befejező
 munkálatairól.

Közmeghallgatás

A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 
rendkívüli felvételi eljárást hirdet 

2009. 06. 01. - 2009. 08. 31. időszakban 
a szakközépiskolai képzésben informatika és 
kereskedelemmarketing szakmacsoportokba.

Jelentkezés: központi felvételi értékelőlapjának másolata és 
az általános iskola által kitöltött jelentkezési lap postai úton 

történő megküldése.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 2.

Pénzt költöttek rá, dolgoztak vele, június 5-én éjfélkor fejezték be a 
munkát. Másnap azonban azt tapasztalták, hogy a néhány órája 
feltett plakátjaik leszaggatva hevernek Pilis árkaiban, míg a másik 
nagy párté továbbra is mosolyogva buzdítja szavazásra híveit az 
oszlopokon. Elgondolkoztak: talán nekünk is kellett volna 
szerveznünk egy plakátleszaggatási akciót? Aztán elvetették ezt, 
mert demokraták, erkölcsösek és tisztességesek.

Az MSZP Pilisi Szervezete nevében elhatárolódom 
azoktól, akik a FIDESZ plakátjait az EP-választások 

előtti napokban megrongálták és leszakították. A 
választás tisztasága érdekében elítélem az elkövetőket.

Közlemény

Nagy János, elnök
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- Meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton 
kívüli kéménnyé történő átalakítását – a munka megkezdését megelőző 15 

Tájékoztatjuk, hogy Pest Megye Közgyűlésének a kéményseprő-ipari nappal – a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 24/1996. (XII.31.) Pm. - A kémények számában bekövetkezett változást a tulajdonos köteles a 
számú rendelete alapján: szolgáltatónak bejelenteni.
- Az ingatlan tulajdonosa a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a - A szolgáltató által elvégzett közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jelen 
szolgáltatótól köteles igénybe venni. rendelet szerinti díjat megfizetni.
- A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a - A tulajdonos jogosult a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a 
szolgáltatót – előzetes értesítés alapján – az ingatlanba beengedni, a szolgáltató telephelyén panaszt tenni.
kémények megközelítési lehetőségét biztosítani, a munka akadálytalan Aki a rendeletben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést 
elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- A szolgáltató által feltárt szabálytalanságot a tulajdonosnak meg kell Tel.: 29/490-304
szüntetnie. Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

ágazati irányításhoz szükséges információk egyesült hegyközség számítógépén. Ez 
Az elmúlt év tapasztalata késztet arra, hogy továbbítása jelentések formájában, stb. mintegy 350 főt és 65 Ha-t tartalmaz. Sajnos 
tájékoztassam Önöket a hegyközségi Az Önök törvény által előírt főbb ezek az adatok részben hiányosak, részben 
rendszer felépítéséről, működéséről, és az kötelezettségei, ami egyben a rendszer frissítésre szorulnak. Ezért fordultak és 
ebből adódó közös feladatainkról. működésének alapfeltétele is, a következők: fordulnak elő olyan tévedések, amelyeket 
1994-ben az Országgyűlés megalkotta az Ha valaki 1000m2-nél nagyobb területű csak az érintettekkel való kapcsolatfelvétel 
úgynevezett Hegyközségi Törvényt, amely szőlőt művel, nem kell összefüggő révén lehet pótolni és korrigálni. Többek 
szabályozza a hegyközségi szervezetek területnek lennie), regisztráltassa magát a között sokan eladták területüket, esetleg 
megalakítását, működését, közcélú fe- Hegyközségnél. Lehet tag az ennél kisebb örököltek, vagy szőlőjük kipusztult, és ezt 
ladataikat, valamint az azok ellátásához területtel rendelkező is, de számára ez nem nem jelezték. Gondoljanak bele, hogy az 
szükséges jogosítványaikat. Ennek értel- kötelező. Termésének mennyiségéről, előbb említett 65 Ha-ból valójában mennyi 
mében Pilisen is megalakult a Rózsahegyi minőségéről a szüret befejezését követő 8 van művelve. Aki kap valamilyen értesítést 
Báróhegyi Hegyközség, amely egészen napon belül, de legkésőbb minden év (közgyűlési meghívó, felszólítás járulékfi-
2008 tavaszáig működött a megfelelő november 30-ig írásban jelentést tegyen a zetésre stb.), és nincs szőlője, vagy van, de 
szervezeti felépítésben és keretek között. Hegyközség felé. Személyes vagy ültet- más - az üggyel kapcsolatos - gondja, 
Akkor azonban a törvény módosítása vényének adataiban történt változásról 15 észrevétele adódik, kérem, keressen fel 
folytán – amely a megalakításhoz és napon belül tájékoztatást nyújtson, fizesse a levélben, telefonos elérhetőséget biztosítva, 
működéshez  szükséges  minimál is  hegyközségi járulékot. Ezek a kötele- vagy személyesen a fogadóórákon. Aki 
területnagyságot 50 Ha-ról 500 Ha-ra zettségek elsősorban az úgynevezett eddig nem kapott semmilyen megkeresést, 
módosította – beolvadással egyesült a adómentes bor előállítókra vonatkoznak de 1000 m2 feletti szőlőterületet művel, 
monori Strázsahegyi Szárazhegyi Hegyköz- (egy háztartásban élőknek max. 10 hl/év). regisztráltassa magát. Igaz, hogy a majd 
séggel (rajta kívül még Kóka, Heves, Aki ennél nagyobb mennyiségben termel őszön postázásra kerülő szüreti bejelentő 
Jászberény, Jászszentandrás), amely szőlőt, állít elő bort, esetleg forgalmaz, arra a adatlapon nem szerepel ilyen kérdés, de 
hegyközség jelenleg is ellátja Pilis város hegyközségi törvényen kívül más szabá- kérem, mindenki írja rá az előzőleg kapott 
területén található szőlőültetvényekkel lyok, törvények is vonatkoznak, amelyekre csekken lévő kódszámát, nevén kívül pontos 
kapcsolatos közigazgatási és egyéb jelen esetben nem térek ki, inkább javaslom címét, telefonos elérhetőségét, születési 
feladatokat. Az egyesüléskor a pilisi a személyes megbeszélést. A hegyközségi dátumát, édesanyja nevét, adóazonosító 
hegyközség Reis József urat, a megszűnt tag joga, hogy tanácskozási és szavazati számát, és ha van, MVH regisztrációs 
hegyközség elnökét delegálta a Strázsa- joggal részt vegyen a közgyűlésen, számát. Nem kis odafigyelést, pontosságot 
hegyi Szárazhegyi Hegyközség Választ- tisztséget viseljen a hegyközségben, kíván ez az aprólékos munka mind az Önök, 
mányába, amelyet az alakuló közgyűlés igénybe vegye a hegyközség által nyújtott mind a hegyközség alkalmazottainak 
egyhangúlag elfogadott. A fent említett szolgáltatásokat, termésére származási részéről, de a közös erőfeszítés sikerében 
feladatok többek között a következőkben bizonyítványt kérjen. Itt hívom fel a bízva remélem, egy-két éven belül 
testesülnek meg: szőlőkataszter nyilván- figyelmet a származási bizonyítvány elmondhatjuk, hogy ezen a téren rend van a 
tartása, szőlőültetvények ellenőrzése, fontosságára. Elsősorban az EU-s és állami pilisi szőlőhegyen is.
tagnévsor nyilvántartása, annak naprakész támogatásokhoz való jutás döntő többsége Elérhetőségem: 2200 Monor, Kossuth L. u. 
vezetése, a szőlő művelési ágú területeken az ágazatban adatszolgáltatási kötele- 78-80. Tel.: 06-30/9341-182
történő építési kérelmek, erdőtelepítések zettséghez kötött, másodsorban ezzel tudja Fogadóóra: Monoron a Vigadó épületében 
szakhatósági véleményezése, kivágással- igazolni a pénzügyőrség felé termésének minden szerdán 16-18 óra között.
telepítéssel, művelési ág változással, eredetét. Jelenleg abból az adatbázisból 
borászati üzem működésével kapcsolatos dolgozom, amelyet az egyesüléskor a 
engedélyezési eljárások ügyintézése, Rózsahegyi Báróhegyi Hegyközség 
származási bizonyítványok kiadása, az hegybírója átadott, és az rögzítve lett a már 

Tisztelt Szőlőtermelők!

Kutyás bemutató lesz a 
Sportpályánál 

2009 július 7-én 10-12 
óra között. Minden 

érdeklõdõt szeretettel 
várunk! Belépõ nincs. 

www.ebtanoda.gportal.hu

Meghívó
…akik lakossági megkeresésre vállalnak kisebb-nagyobb javítási 
munkákat is. Részükre biztosítjuk elérhetésüknek újságunkban 
való térítésmentes megjelenését. Egyik közülük:

Strázsi Mihály Számítógépszerelés és -telepítés: 20/592-5140

Mesteremberek kerestetnek továbbra is…

Konfuciusz

Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember.
Aki gondolkodik, de nem tanul, az nagy veszélyben van.

Czeglédi György, hegybíró
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A jövőbeni hatékony és zökkenőmentes szolgáltatásnyújtás érdekében 
ismételten tájékoztatjuk Önöket a víz-csatorna és hulladékszállítás 
díjfizetési rendszerben, a 2009. év március havi fogyasztást követően 
bevezetésre került lényeges változtatásokról.
A díjak befizetésére Önöknek minden szerdán 8-14 óráig a Közösségi 
Házban is lehetőségük van (Pilis, Dózsa Gy út 2.)
Igényfelmérés céljából minden hónap 3. szombatján 8-12 óráig 
biztosítjuk a befizetés lehetőségét Pilis, Temesvári u-i irodánkban. A 
kibővített díjfizetési lehetőségek közül felhívjuk figyelmüket az OTP 
banknál történő készpénzes befizetés lehetőségére. Ez esetben Önnek 
nem kell ügyfélszolgálati rendünkhöz alkalmazkodni, illetve a bank a 
díjbefizetéskor Önnek egyéb költséget nem számol fel. Kérjük, hogy a 
díjhátralék felhalmozódásának elkerülése érdekében a havi 
rendszerességgel Önökhöz eljuttatott számláinkat a megadott fizetési 
határidőn belül kiegyenlíteni szíveskedjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az általunk kiállított számlák legalsó sorában a fennálló hátralék minden 
esetben feltüntetésre kerül.
A vízóraállás bediktálását Önök minden hónap utolsó hetének 
munkanapjain tehetik meg. Kérjük, hogy a diktálás során ne a 
fogyasztást, hanem a vízóraállást szíveskedjenek bemondani. A diktálás 
alkalmával kérjük, szíveskedjenek nevüket, a fogyasztás helyét és 
fogyasztói kódját megadni.
Az eltelt időszak tapasztalatai alapján köszönjük a lakosság nagy részének 
az átalakításban való segítő közreműködését.

Díjfizetési információk
összetételű fóliát); műanyag kötö-
zőzsinór; ragasztószalag (pl. dobo-

Tapasztalatok azt mutatják, hogy zok lezárásához használt). Éppen 
sokan azért nem vesznek részt a ezért az összegyűjtött újságpapírt ne 
szelektív hulladékgyűjtésben, mert műanyagzacskóban tároljuk, és ne 
nem tudják, hogy mit és hogyan kell műanyagzsineggel kötözzük össze. 
és lehet külön gyűjteni, illetve ennek A legjobb, ha összekötözés nélkül 
milyen haszna van személyes egy papírzacskóba rakjuk.
életében. A szelektív hulladék- Műanyag hulladék: A műanyag 
gyűjtés az újrafeldolgozás első szelektív hulladékgyűjtő konténerbe 
lépése. Ennek során a lakosság aktív kerülhetnek az ásványvizes és üdítős 
közreműködésével, anyag szerint PET palackok lapítva, tejfölös- és 

joghurtos poharak kitisztítva, műa-
nyag zacskók (akár tejes zacskó is 
kitisztítva), PP és HDPE jelzésű 
kozmetikai szeres flakonok. Amiket 
semmiképp se dobjunk bele: 
kazetta, CD lemez, fogkefe, mű-
anyag játékok, hungarocell, nej-
lonharisnya, papírcímke, üveg-
palack, és minden egyéb, műa-szétválogatva gyűjtik a hulladé-
nyagnak ítélt hulladék, mert az kokat. A hulladéknak, mint másod-
újrahasznosításuk még nincs nyersanyagnak a gazdaság vérkerin-
megoldva. A mérgező vegyszerek gésébe való visszajuttatásából ko-
(pl. növényvédő szerek) csoma-moly környezeti előnyök származ-
golási veszélyes hulladéknak nak. Jelentősen csökken a gyártás 
számítanak, semmiképp se dobjuk energiaigénye, környezeti terhelése.
a gyűjtőkonténerbe! Még egy Városunkban jól beazonosíthatóan 
nagyon fontos dolog, amit érdemes szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
tudni! Műanyagot tilos égetni! A lettek létrehozva, amelyeket bizo-
21/2001. sz. kormányrendelet nyára mára már sokan jól ismernek. 
értelmében 500 ezer forintig terjedő Az egy más kérdés, hogy tisztában 
bírságra számíthat az, aki ezt van-e mindenki a rendeltetésszerű 
megteszi. Az égetés során mérgező használatával, és ha igen, akkor 
anyagok jutnak a levegőbe, amelyek annak megfelelően használja-e.
egészségkárosodást, nagy koncent-Érdemes szót ejteni a hulladék-
rációban pedig akár azonnali halált fajtákról, milyen hulladéktípusokat 
is okozhat.ismerünk: papír-, műanyag-, fém-, 
Fémhulladék: a fémek talán a üveg-, textil-, kevert hulladékok, 
legkevésbé érzékeny a különféle komposztálható-, ill. veszélyes 
szennyeződésekre. Nagyon fontos anyagok, hulladékok.
volna ezek szelektív gyűjtésének Néhány érdekes és elgondolkodtató 
elterjedése, mert a gazdaságba adat a hulladékkal kapcsolatban: Az 
történő visszaáramoltatásuk igen egy főre eső hulladék évente 
jelentős energia megtakarítást átlagosan 500 kg. Az elmúlt 10 
eredményez. A fémhulladék gyűjtő évben megháromszorozódott a 
edény a fém csomagolódobozok műanyag hulladék mennyisége. A 
(üdítős, sörös, konzerves stb.) és a háztartási hulladékok csupán 3 %-át 
háztartási kis fémhulladékok (pl. hasznosítják újra.
evőeszközök stb.) gyűjtésére szol-Hogyan gyűjtsük szelektíven a 
gál. A konzerves kutya illetve hulladékot? 
macska eledeles dobozokat csak Papírhulladék: a gyűjtőszigeteken 
kimosva szabad beledobni!kihelyezett papír konténer újságok, 
Üveghulladék: Ami ebbe a gyűjtő-folyóiratok, füzetek, könyvek, 
edénybe kerülhet: üveg zárófedél hullámpapír, csomagolópapír, kar-
nélkül. Amit soha nem szabad tondoboz gyűjtésére való. Tejes és 
beletenni: zsíros, olajos, tejes, gyümölcsitalos dobozokat minden 
vegyszeres, illetve más mérgező esetben mossuk ki és tapossuk 
anyaggal szennyezett sík vagy laposra! Majd a papír vagy a 
fémszálas üveget, valamint isme-műanyag konténerbe helyezzük el, 
retlen anyagot, illetve szemetet.attól függően, hogy hogyan jelzik. 
Végezetül kérjük a Tisztelt Lakos-Kérjük higiéniás okokból ne dobjuk 
ságot, hogy a szelektív gyűjtő-bele az élelmiszer maradványokat és 
szigetek környezetében kommunális egyéb szennyeződéseket tartalmazó 
hulladékot ne helyezzenek ki.  (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, 
Óvjuk, védjük környezetünket!használt papír zsebkendőket, szalvé-

tákat stb. A feldolgozás legfontosabb 
feltétele, hogy a papír ne legyen 
szennyezett, zsíros! Fordítsunk 
figyelmet arra is, hogy nem kerülhet 
a papírgyűjtő konténerbe pl. műa-
nyag, vagyis: füzetborító, műanyag 
mappa, nejlon fólia (vigyázzunk, a 
hentesáru csomagolásához sokhe-
lyütt használnak papír-műanyag 

 Mi a komposztálás? Földszerű, sötétbarna színű, magas szervesanyag-
tartalmú anyag, amely szerves hulladékokból, maradványokból elsősorban 
mikroorganizmusok tevékenységének hatására jön létre, megfelelő 
környezeti hatások mellett.
Miért fontos a komposztálás? Jelentősen csökkenti a háztartásokból 
elszállítandó hulladék mennyiségét, így az igen nagy költséggel épülő, de 
környezetünkre nézve biztonságos hulladéklerakók élettartama megnő. A 
komposztálással javítjuk kertünk talajminőségét és a növényi eredetű 
hulladékokat, hasznosan juttatjuk vissza a természet körfogásába. 
Komposztálás esetén nem kell műtrágyát venni a kertbe, és nem kell 
megfizetni a nagyobb tömegű zöldhulladék elszállítását. A komposztálás 
elősegíti a folyamatban részt vevő családtag(ok) környezettudatos 
magatartásának fejlődését.
Miből készíthetünk komposztot? Kaszálék, lomb, avar, ágnyesedék (max.: 
5 cm vastag és 5 cm hosszú lehet), gyümölcs és zöldség maradék (pl. 
almacsutka, burgonyahéj), virágok, évelőnövények, kávézacc, teafű, 
tojáshéj (apróra törve), növényevő kisállatok ürüléke, természetes alapú 
alom, kis mennyiségben: apró csont, fahamu, fűrészpor, gyaluforgács, haj.
Mi nem kerülhet a komposztba? Építési törmelék, vegyszerrel kezelt faáru, 
húsmaradék, olaj, üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék.
Mi kell a komposztkészítéshez? Komposztláda - vásárolhatunk, vagy 
magunk készíthetünk komposztládát deszkából, illetve téglából. Nagyobb 
kert esetén (200-300 m2.) célszerűbb komposztprizmát készíteni. 
Minimum 80 cm-es legyen egy-egy oldala! Metszőolló, esetleg aprítógép, 
rosta szitáláshoz, kerti föld a rétegezéshez, takaráshoz, „Zeolit” ásványi 
anyag, amely nedvszívó és szagtalanító (ajánlott), „Alginit” ásványi anyag, 
amelyeknek sok tápeleme hasznos a növények számára (ajánlott).
Hogyan készül a jó komposzt? Félárnyékos, sík területet válasszunk a 
komposztáláshoz! Friss hulladék hozzáadásakor előzetesen jól keverjük 
össze az előkészített zöldhulladékot! 20 cm-ként alkalmazzunk földréteget! 
Ezzel elkerülhetjük a komposzttest kiszáradását. Nedvesítsük be a 
komposzthalmot, hogy a mikroorganizmusoknak megfelelő 
életkörülményeket tudjunk biztosítani. Nem szárad ki a komposzt, ha 
folyamatosan esővízzel öntözzük, vagy kilyuggatott műanyag fóliával 
takarjuk le aszályosabb időszakban. Maximum 1 méter magasságig 
rétegezzük a komposztot! A lehullott falombot fűnyíróval is apríthatjuk. 
Nem rothad meg a komposztunk, ha átnedvesedés esetén átrakjuk, 
levegőztetjük és száraz levelet, fűrészport vagy homokot keverünk hozzá. 
Akkor a leggyorsabb a komposztálódás folyamata, ha minden egyes 
rétegben tápanyagban gazdag (pl. friss fűkaszálék, konyhai hulladék) és 
cellulózban bővelkedő (pl. fanyesedék, száraz lomb) hulladékot tudunk 
egymással összekeverni.
Mire használhatjuk a komposztot? Kertben kitűnő anyaga talajjavításhoz. 
Ültetéskor növények alá kerülő földhöz lehet keverni a komposztot. 
Lakásokban virágcserepekbe, balkonládákba rakhatunk komposztot. 
Zöldség- és virágágyások, szőlők, gyümölcsök termékenységét segíthetjük 
elő, ha azok talaját 2-5 l/m3. mennyiségben beterítjük komposzttal, majd 
azt beforgatjuk az alatta lévő földbe.

Szerves hulladék kezelése

Mit gyűjtsek?

Csapó Attila, 
Gerje-Forrás Kht

Így tapossa laposra!
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A Pilisi Általános Iskola a lag meggyengült. Kedély-
vi lághírnévre szert  tett  állapota megromlott. Teljes 
Gubányi Károlyról kapta a magányba húzódott vissza 
nevét, aki hazánk mérnök- birtokára, ahol gazdálkodás 
társadalmának neves szemé- mellett értékes publikációkat 
lyisége, akinek tevékenysége írt. A mintegy tízholdas kis 
tanulságos le- birtokán  - sajnos házának 
het a mai fiatal nincs már nyoma sem - 
g e n e r á c i ó k - viszont megvan az általa 
nak. Gubányi ültetett ikerfenyő és a 
K á r o l y  1 8 6 7  borospincéje. Egyébként 
szeptember 9- lépcsőzetesen kialakította 
én született a a domboldalt, ahol illóolaj 
Nógrád megyei növényeket termesztett 
Jobbágyi falu- (levendula).  A domb 
b a n .  I s k o l a i  másik oldalán Erzsébet 
tanulmányait királyné szőlőt telepített. 
Cegléden kezdte, majd Budán Lent a völgyben baromfi-
érettségizett az Egyetemi tartásra rendezkedett be, ahol 
Katolikus Gimnáziumban. a fehértollazatú leghorn tojó 
Ezután lett a József nádor és rótizlandi vörös húsba-
Műegyetem Kultúrmérnöki romfit tartatott. Nagyon sok 
karának hallgatója. Itt szerez- könyvet írt.  Ezek közül 
te meg diplomáját 1892-ben. említésre méltó Ausztrália 
Az első jelentős munkája a című könyve, ugyanis hat 
Győr-Veszprém-balatoni  éven keresztül Ausztráliában 
vasútvonal építésében volt. él, ahol ezer-holdas birtokát 
Amikor a Cuha-völgyi alagút csodálatosan felfejleszti. 
stb. építkezést vezette. Gu- Házat, csatornákat, vízveze-
bányi Károly úgy döntött, téket, villanyvezetéket épít, 
hogy részt vesz Kína vasút- kutat fúrat, komoly állat-
építésében. Amerikán, Ha- állományt fejleszt fel. A 
wai-on, Japánon keresztül következő könyve a Tengeren-
utazva 1897 augusztus 2-án túli történetek, majd Itthon és 
érkezett meg Sanghai-ba. Vál- a nagyvilágban, Utazásom 
lalta a mandzsúriai vasút- tanulságai, Híres külföldi 
vonal alagútjainak megépí- m ű ö n t ö z é s e k ,  V í z ü g y i  
tését. 1901 szeptemberétől közlemények. Ezek a művek 
Cseng-lung-cse hágó alatti örökbecsű  körképek  és  
nagyobb alagút építését földrajzi leírások. 
irányította. Gubányi rendkí- Gubányi Károly 1935. január 
vüli emberséggel bánt a 10-én hunyt el, ugyanis egész-
munkásokkal. Gubányi Ká- ségi állapota nagymértékben 
roly 1903 tavaszán végzett megromlott, amikor is önke-
feladatával. Vlagyivosztokba zével vetett véget életének. A 
költözött, majd Japánban Pilisi Római Katolikus teme-
pihenőt tartott, utána indult tőben vaskerítéssel övezett 
haza. Egyébként folyama- rendben tartott családi sír-
tosan irodalmi tevékenységet kertben nyugszik szülei és 
folytatott. A Magyar Földrajzi rokonai között. Sírja felett 
Társaság könyvtára sorozat- nagy, sötétszürke gránit-
ban 1907-ben jelent meg Öt év obeliszk áll. Halálakor a barát 
Mandzsu országban című Cholnoky Jenő geográfus 
könyve. Gubányi Károly 1913- professzor vett tőle végső 
ban a családja birtokán a Pest búcsút. „Sanghai-ban néhány 
megyei Pilisen telepedett le. A hét alatt megismertem benne 
dolinai Beleznay Ferenc által azt a magyar típust, amit 
épített kastélyban élt. 1915-18 szeretnék igazán általános 
között tagja a Magyar Földraj- magyar típusnak látni: talpig 
zi Társaság Választmányának. becsületes,  nemes gon-
Az I. Világháborúban tüzér- dolkodású úriember, nagy 
tiszt volt. tudású, törhetetlen szorgalmú 
A Tanácsköztársaság ideje mérnök és lánglelkű hazafi. 
alatt a bankban elhelyezett Mert Gubányi Károly ilyen 
vagyonát kifosztották, anyagi- magyar ember ember.” Reis József 

ny.isk.ig.

Gubányi Károly világhírneve
 Művészek a Pilisi Kármán József  Városi Könyvtárban… 
Rendhagyó rendezvény meghitt pillanataiban gyönyörködhetnek azok, 
akik 2009. június 27-én délután fél-négykor tiszteletüket teszik a pilisi 
Kármán József  városi könyvtárba. 
A rendezvényt „rendhagyónak” azért nevezném, mert ezen a napon két 
művészeti ág bemutatására készülünk. Először Kréher Péter 
„könyvtárgyak” című és műfajú alkotásait láthatjuk, - az ide vonatkozó 
versek és eszmefuttatások kíséretében, „A megtévesztett ember könyvtára” 
címmel, - majd Kréher Péter érzelem és gondolatvilágát ismerhetjük meg, - 
versei által, - „Téglaformájú álom” címmel, még hozzá, - két kiváló 
színművész tolmácsolásában. 
Kréher Péterről tudni kell, hogy festő, akció és performansz művész, és 
költő. Budapesten él. Kolozsváron született 1948-ban. Az iskoláit és a 
képzőművészetet is ott tanulta. Több mint 20 éve költözött át hozzánk, ide, 
az „anyaországba”. Már Erdélyben is nagy sikereket ért el, - és nálunk is 
több galéria állandó kiállítója. A legszorosabb kapcsolata azonban a Váci 
utcai Kas Galériával van, ahol tevékenyen részt vesz a kortárs művészet 
propagálásában. A pár évvel ezelőtt elkezdett, és nagy sikerű „Múzeumok 
éjszakája” című rendezvénysorozat lelkes rendezője, szervezője és 
kivitelezője. A „Repülő ecset festőjáték” megteremtője, - melynek célja, a 
„vizuális gondolkodás fejlesztése, az alkotások folyamatának megértetése, 
valamint az egyéni kreativitás fokozása”. Vagyis itt, a pedagógiai nevelés 
célja elsősorban a gyermekek művészeti nevelése, és a nagy művészet 
megszerettetése… 
Kréher Péter gondolatisága és érzelemvilága kimagasló érzékenységről és 
szellemiségről árulkodik. Versei, - prózaversei sokoldalúságról és 
sokoldalú „tudásról” adnak hírt. Nem skatulyázta be magát. Három, sőt 
négy művészeti ággal próbálja kifejezni önmagát. Ír. Fest. Modern szobor 
vagy falikép-szerű alkotásokat készít (pl. könyvtárgyak), de elismert alakja 
a performansz, vagyis a mozgásművészet világának is. Előadásaival, 
alkotásaival, írásaival, mindig megpróbál rávilágítani az élet szépségeire és 
visszásságaira. Alkotásai a szerelemről, az örömről, a bánatról, az életről és 
a halálról szólnak általában… Vagyis mindenről, - ami velünk itt a földön, 
vagy ott fent az égben megtörtént, vagy megtörténhetne… És itt, a 
„megtörténhetne” szónál egy kicsit meg is kell állni. Hiszen gyakran írja le 
utópisztikus vágyálmait is… Ezek az álmok, ezek a víziók nála olyan 
vágyakozások, amelyeket feltétlenül szeretne megélni, - de igazán már nem 
is hisz abban, hogy mindezek számára ebben a földi életben még elérhetőek 
lennének… Vagyis, a vágyait, sokszor az álmaiban éli meg… Olykor 
perlekedik, veszekszik Istennel. Nem magáért. Az emberiségért. A szebb, 
jobb, kiszámíthatóbb jövőért. A mindenségért. Az igazságért. Az elveszett 
hitért. A magyarságért. A fennmaradásunkért. Az erdélyi emberekért. De az 
is megtörténik, hogy olykor hálás, hogy megértheti, vagy megélheti a világ 
szépséges és ritka-szép pillanatait, amelyre „rácsodálkozhat” és amelyet 
„megformálhat”… Mindenkinek. Hogy mindenki tudja, ilyen is van…     
És hogy ezért már érdemes élni…
Kréher Péter verseit Kántor Judit és Dóczy Péter színművészek fogják 
tolmácsolni, illetve elszavalni. Dóczy Péter Nemzeti Színház tagja is volt, 
ahol nagyszerű főszerepei voltak. Jelenleg a Soproni Színház társulatához 
tartozik. Szabadúszó. Járja az országot Kántor Judittal. Terjesztik a 
kultúrát. A „szót”. Az igaz szót. Mert ez az életük. Mert ez a választott 
„hivatásuk”. Tolmácsolják pl. Csehov, Schiller, Goethe, Dosztojevszkij, 
vagy Füst Milán szavait és gondolatait, - és a mai kortárs művészekét, - pl. 
Kréher Péterét…
Gyönyörű délutánra, nagyszerű, művészi szintű és művészi értékű, egy 
órás előadásra számíthatunk. Pogány György könyvtárvezető úr és 
kollégáim nevében minden érdeklődőt szeretettel várunk. Örüljünk együtt 
a várhatóan szép és meghitt pillanatoknak. A művész, a művészet és a 
színművészek ezen a napon a helyünkbe jönnek… 
Kérem, tiszteljék meg őket érdeklődésükkel.

MEGHÍVÓ

Ölvedi Krisztina

A volt Gubányi Kastély
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zenekar tagjainak többsége a civil szervezetet a Nyári Muzsika. Ebben az évadban meghívást 
tartotta megfelelőnek. Ezt a jogi formát, hosszú kapott az egyesület Kocsér Polgármesterétől, egy 

2005. augusztusában, az akkori polgármester, rögös út megtétele után, 2008. decemberére önálló Karácsonyi Hangverseny megtartására. A 
Csikós János összehivatta a pilisi zenetanárokat sikerült bejegyeztetni. Ez időtől már jogszerűen koncert olyan sikeres volt, hogy ez év májusában 
és zenészeket, annak ürügyén, hogy a várossá használja a zenekar a Pilisi Zenész Egyesület ismét felkérték a pilisi zenekart, hogy a Falunap 
válás ünnepi alkalmából zenés ébresztőt kellene elnevezést. Az egyesületnek vezetőséget kellett alkalmával adjon egy önálló műsorzáró 
játszani. Hacheleva Ludmilla, Solymosi választania, ennek eredményeként, Nagy Sándor hangversenyt. A zenekar repertoárja igen széles. 
Sebestyén jelent meg a zeneoktatás részéről, lett az elnök, Solymosi Sebestyén az alelnök és A különböző alkalmakhoz illően megszólaltat az 
illetve Halkó Péter a helyi zenészek közül, aki Almási Sándor a titkári teendőket látja el. Az együttes világi- és egyházi zenét, szórakoztató 
rögtön meg is kapta egyesület a követ- muzsikát. Sajnos az adott hangszeres 
a feladatot, hogy kező alapvető célo- összeállításnak nincs irodalma, ezért lassan lehet 
szervezze meg a kat tűzte maga elé: a haladni a repertoár kialakításában, mivel a 
zenekart, amely a település zenei éle- műveket hangszerelni kell, majd a szólamok 
zenés ébresztőt  tének, hagyomá- másolása is időt igényel. Mindezen feladatokat a 
majd szekéren ülve nyainak gondozása zenekar-vezető, Solymosi Sebestyén látja el.  
megszólaltatja. A és továbbfejlesztése, Újabban a szlovák nemzeti zene ápolásának 
Közösségi Házban a zenét tanuló ifjú- irányába is tesz a zenekar lépéseket. Ez nagy 
esténként elkez- ság támogatása, se- feladat, mert a hangszeres zenében nincs 
dődtek a próbák, és gítése, más civil bővelkedő örökség a településen. A működéshez 
hamarosan kiala- szervezetekkel a szükséges legalapvetőbb technikai eszközökben 
kult egy ütőképes csapat. Fanfárzene és indulók kapcsolatok felvétele, ill. ápolása. Az nincs hiány, mert az Önkormányzat által kiírt 
alkották a műsort. Az alkalmilag társult előbbiekben említett célok hamarosan kezdtek kulturális pályázatokon minden évben nyert 
zenészekben hamar felébredt az igény, hogy létre megvalósulni. A városi rendezvényekre ez idő támogatást az egyesület. A pilisi zenészek úgy 
kellene hozni egy állandó zenekart, hiszen a után már nem kellet más településekről vendég érzik, hogy tevékenységükre igényt tart a Város, 
Községi Zenekar sajnálatos módon 1994-ben zenekart hívni. A zeneiskolás növendékek is és vezetése. Mindez ösztönzően hat a zenekar 
megszűnt. 2005. október 20-án az újonnan bekapcsolódtak a zenekari munkába, így már 27 fejlődésére.
szerveződött zenekar közreműködött a Városi tagú együttes is ki tudott állni a fontosabb 
Kapu avatásán, majd 23-án, a Városi Ünnepélyen alkalmakkor. A növendékek számára a zenekari 
a Himnusz és a Szózat már a pilisi zenekar játék pótolhatatlan élményt jelentett. A zenekar 
előadásában szólalt meg. Hamarosan az együttes tagjai büszkék arra, hogy minden évben 
kezdett megszilárdulni és arról is dönteni kellett, rendszeresen felléphetnek a település kulturális 
hogy milyen szervezeti formában tudna részt rendezvényein. Ezek közül a legfontosabbak a 
venni Pilis Város kulturális életében. Az alakuló városi ünnepségek, a karácsonyi hangversenyek, 

Pilisi Zenész Egyesület

A Pilisi Zenész Egyesület rövid története

vártuk nagy izgalommal. A koncert 
kicsit megkésve kezdődött, de ez 

A Pilisi Motoros Egyesület szervezésében 2009. megbocsátható az ilyen nagy ze-
július 26-án vasárnap a Pilisi Piactéren Republic nészeknek.  Két órán keresztül hallhatta 
koncert  lesz.  Reményeink szerint a zenekar egy a közönség Demjén Ferencet és 
fantasztikus estét szerez majd zenéivel a pilisiek zenekarát. A koncert első részében az 
és a nem pilisi vendégek számára. Mindenkit újabb dalait énekelte, a második részben 
szeretettel várunk! a régi, mindenki számára emlékeket 

idéző dalokat. Bár nem voltunk sokan a koncerten, akik Egy kicsit tekintsünk vissza az utolsó szám óta eltelt két 
viszont ott voltak nem csalódhattak a szakmában „öreg hónapra, mely idő alatt Pilisen az Egyesület két 

rendezvényt is szervezett a mindennapokból kimozdulni 
vágyok részére.
Legelőször a május 1-3. közötti Truck Trial és Off Road 
hétvégét említeném meg. Akik ott voltak, úgy érezzük, nem 
csalódtak! Három napon keresztül a teherautók, a 
terepjárósok és az amatőr rally versenyzők folyamatos 
programot biztosítottak a rendezvényre látogatóknak. 
Szeretném kiemelni pilisi versenyzőinket, kiket nagy 
szeretettel fogadott mindenki. Vezetési technikájukkal, 
illetve járműveikkel felejthetetlen és izgalmas látványt 
nyújtottak a látogatóknak. A nézelődésen kívül, lehetősége 

motorosnak” mondható zenekarban!volt bárkinek helikopterrel odafentről megnézni a 
A Pilisi Motoros Egyesület jövőbeni megmozdulásairól a rendezvényt és gyönyörű városunkat. A programok között 
www.pilismotor.hu weboldalon olvashatnak (az eddig volt a kicsik részére quadozási lehetőség, íjászat a 
lezajlott rendezvényeinkről képeket is találhatnak a kedves Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület jóvoltából. 
olvasók!) illetve az alábbiak várhatóak:Nagy sikere volt a lánctalpas katonai járműnek, mely 
Július 26.: Republic koncert (Pilisi Piactér)szinte egész nap szállította a merész és kíváncsi embereket. 
Augusztus 14-16.: VI. Pilisi Motoros Gerjedelem (Gerje A második napon felvonultunk a programban résztvevő 
– új helyszín)összes járművel. A rendezvény színvonalát a Pilisi Zenész 
December 5.: Borday – jótékonysági forralt bor- és teaivó Egyesület kiváló zenéjével és zenészi tehetségeivel is 
nap az ovisokért (Városkapu)emelte. Szombat este élőzenés buli volt, és azok számára 
December 6.: Motoros Mikulás – az óvodások kiknek nem volt elég a nap izgalmaiból, erotic show. A 
megajándékozása (Óvodák)Pilisi Truck Trial és Off Road hétvége immáron elérte azt a 
Ígéretünkhöz híven, szeretnénk tájékoztatni az olvasókat, hírnevet, hogy az ország bármely részéről szívesen 
hogy a VI. Pilisi Motoros Gerjedelem koncertjei a elindulnak az emberek, hogy részt vegyenek ezen a 
következők lesznek: Deák Bill Bb, Coolhead Clan, Blues rendezvényen, mert ez a hétvége igazi kikapcsolódást jelent 
Company, Főnix, Hollywod Rose, Rock N' Rockcats, mindenki számára!
Takács Tamás Bb, LazulaláncEzután a hosszú hétvége után éppen, hogy csak elrendeztük 

teendőinket a rendezvény levezénylésével kapcsolatban, és 
már el is jött a várva várt nagy nap. 2009. május 23.-án 
szombaton a Pilisi Piactérre Demjén Ferencet és zenekarát 

Pilisi Motoros Egyesület

… áprilisban a befizetett adóinkból 2.300.000.000 (2,3 milliárd) jutalmat osztottak 
ki kiemelkedő munkáért 15.000 APEH-dolgozónak?

A Pilisi Zenész Egyesület ismét közszereplést 
vállalt a helyi  Truck Trial rendezvényen, ahol ismert, 

kedves dallamokkal fokozták a hangulatot.

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

A program első három 
hónapja az ismerkedéssel 

telt. Különböző 
egyéniségek jelentkeztek a 
megbeszélt időpontokban. 

Van, akin már a teljes 
reménytelenség lett úrrá, 
van, aki aktívan tekint a 

jövő felé, mindent megtesz 
a munkáért. Nézi a 

hirdetéseket, keresi a le-
hetőségeket. Többek között 

ezért is lesz hasznos a 
nyáron megtartott tréning, 

ahol megpróbáljuk 
áthidalni a munka világa és 
a munkanélküliség világa 
közötti szakadékot. Addig 
is minden pénteken várom 
az aktív korú nem foglal-

koztatottakat a 
Családsegítő Szolgálat 

Irodájában:
Kossuth L. u. 49., 12-16.30 

Beilleszkedési program

Kiss Dávid

Az „erőgépek“ csatára várva

Fotók: ME

Nyári rajzfilmes tábor Óbudán
A Magyar Rajzfilm Kft. (Óbuda, 
Kerék u. 80.) várja a 6-17 éves 
fiatalokat 06.22- 08. 28. között. 
Turnusonként öt napos táborban a 
résztvevők életre kelthetik ked-
venc figurájukat, elkészíthetik 
első rajzfilmjüket, amit CD-n 
hazavihetnek. A programot 
stúdiólátogatás és filmvetítés 
színesíti. 1/250-1355, 250-0432

www.magyarrajzfilm.hu
Mezei Józsefné, ügyvezető

 a Zenetudományi Intézetünk regisztrálta a 300 000-ik
 magyar népdalt, amelyből 100 000 már megjelent 

nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen
        20 000 népdalt tudtak összegyűjteni.

Tudja-e hogy...
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Fotók: Szabó M.

Május 16-án került megrendezésre, vitte el a vándorkupát. Gratulálunk! versenyt szerveztek. Raffael Oszkár kitűnő birkapör-
a város piacterén, a IV. Összefogás Az óvodák óvónői, és a Családse- Már hagyománya van a főzőver- költjét. „Bronzfakanállal” jutalmaz-
Napja. A megszokott helyszín gítő munkatársai a gyerekeknek senynek is, melyet a látogatók is ták meg a legfinomabb kolbászos 
változásával, a programok a hagyo- paprikás krumplit, amit az iskola 
mányoknak megfelelően alakultak. egyik osztálya készített. Csak így, 
„Bánhegyi Ferenc” asztalitenisz tovább!
verseny a Gubányi Károly Általá- Kiállítás is színesítette a rendez-
nos Iskola piactéri tornatermében vényt, Pálinkás György szépséges 
zajlott. madaraival vett ezen, részt.
Az aranyérmeket, különböző kor- A Pilisi Összefogás Egyesület 
osztályoknak megfelelően, a követ- köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
kező versenyzők nyakába tehették: akik önzetlen segítségükkel 
Lengyel Vanda 7.d, Darida Viktor hozzájárultak a IV. Összefogás 
7.e, Krajcár István. Napja megrendezéséhez.  Akik 
Ezüstérmesek lettek: Simon Fanni segítettek:
6.d, Magó Zsolt 8.c, Darida Viktor. Pilis város Önkormányzata, Kul-
Bronzéremmel jutalmazták: Janko- turális Bizottsága, Cigány Kisebb-
vics Klaudia 6.b, Csatlós Endre 8.c, ségi Önkormányzat, Gubányi 
Orosz Tibor versenyzőket. További Károly Iskola és nevelőtestülete, 
sikereket kívánunk! Óvodai Intézmény óvodape-
Köszönjük a versenyt levezető dagógusai, Csa-ládsegítő munka-
tanárok: dr. Fehér Polgár Pálné és társai, KlímaBarát-kör, Barátság és 
Lentár  Rózsa munkáját ,  az Vidám tavasz Nyugdíjas Klub, Pilisi nyújtottak érdekes kézműves igényelnek. A „Burgonyás ételek” 
iskolának pedig a termet. Labdarúgó Klub, Dupla Bt, Mala foglalkozásokat, kiegészítve az főzőversenyén tizenöt csoport vett 

János, Dein Zoltán, Sziráki A piactér elkülönített sarkában iskolai  programot.  A pi l is i  részt, melyből tíz csapat nevezett 
Gabriella, Pálinkás György.kialakított focipályán folytak a KlímaBarát-kör tagjai aszfaltrajz be. „Aranyfakanál” díjat nyerte:  

körmérkőzések. A nyolc induló versenyt, kézműves tevékeny- Mezei Tibor vaddisznó pörköltje. A 
csapat közül az „Öregfiúk” csapata ségeket, és kerékpáros ügyességi zsűri „Ezüstfakanállal” ismerte el 

IV. ÖSSZEFOGÁS NAPJA

Hadas Jánosné

Egy júniusi kedd este ismét ellátogattam a az is, hogy ajándékokkal kedveskednek nekik, Mindehhez azonban le kell válni a régi 
Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi és a havi rendszerességgel történő „vendéges- egyesülettől, az Újpalotai SC-től, megkö-
utcai tornatermébe, hogy megtudjam, mi újság kedések” során egyre jobban épül, fejlődik a szönve nekik az eddigi támogatást, segítséget. 
az edzőteremben? csapatszellem. Talán ennek is köszönhető, Egy érthetetlen „félreértés” nehéz helyzetbe 
A Mester, Magyar Zoltán örömmel és sok új hogy egyre több apuka kap kedvet ehhez a hozta őket, de tisztázva a felmerült vádakat, 
információval, hírrel fogadott: sporthoz. Bene Zoltán először csak nézte az egyeztetve jegyzővel, iskolaigazgatóval, 
Az elmúlt időszakban két nagyobb országos, edzéseket, elbizonytalanodott, de aztán lehetőségük van tovább munkálkodni a pilisi 
illetve nemzetközi nyílt meghívásos verse- fokozatosan erősödött benne az érzés, hogy gyermekek egészségéért, sikerélményéért. 
nyen mérettettek meg tanítványai. A március igen, ő is ki akarja próbálni. Látogatásom Alkalmaik továbbra is ingyenesek. Néha a 
végi utánpótlás kupa 180 indulója – 27 csapata napján már negyedszer jött le úgy az edzésre, szülők is beszállnak, ledobva magukról a napi 
– közül a 15 pilisi gyermek 28 érmet hozott hogy ő is aktívan részt vesz benne. Jó barátság stresszt, felhőtlenül kosaraznak, játszanak… 
haza, csapatversenyben pedig az előkelő alakult ki közte és a Mester között. Mivel Igazi közösségépítés ez, gondoltam, amikor 
ötödik helyen zártak. A májusi Bicske kupán 9 Zoltán kárpitos, kisebb boxzsákok készítésé- elhagytam az edzőtermet, remélve, hogy a 
keze alatt nevelkedő gyermeket több számban vel támogatja az egyesületet. sportolni akaró gyermekek száma tovább nő, 
is indított, és a végeredmény: 13 érem! A Az egyesület tagjai a város rendezvényein is és a Mester munkáját gátló emberi tényezők 
szakma elismerését jelzi, hogy a gyermekeket odateszik, megmutatják magukat - ezt is helyett egyre több támogató kéz egyengeti 
egyre többet hívják bíráskodni, jegyzőköny- önzetlenül. Legközelebb az Önkormányzat tovább útjukat, egyre többen gondolják úgy, 
vezni különböző versenyekre. Másik örömhír, által kezdeményezett, Gyermekjóléti Szolgá- hogy ha valaki a tévé, a számítógép elől, és a 
hogy május 29-én 11 gyermek sikeres lat által szervezett egy hónapos nyári parkolókból be tudja vonni fizikai edző-
övvizsgát tett. gyermekfelügyelet három napján tartanak munkára a fiatalokat, és teszi mindezt 
Az érdeklődés folyamatos, és a helyi bemutatót, foglalkozást. Az egyik alkalmon önzetlenül, akkor annak gáncs helyett 
Gyermekjóléti Szolgálat is irányított a Mester Erdélyi Ferenc, az Újpalotai Sportegyesület köszönet és tisztelet jár.
keze alá olyan hátrányos helyzetű gyerme- elnöke is részt fog venni, ami nagy megtisztel-
keket, akiken érezhető a változni akarás tetés, mind a sportolók, mind a táborban 
igénye, de a közös munka nagy kihívás mind a résztvevők számára. 
gyereknek, mind a csapattársaknak és a A Gyermekjóléti Szolgálat 
Mesternek. által kezdeményezett éjsza-
Nyáron sem maradnak el az edzések: Az iskola kai sport kidolgozásában és 
– elismerve a gyermekekért végzett munkát – a végrehajtásában is sze-
szünetben is biztosítja a tornatermet, július 20- retnének szerepet vállalni.
án pedig a jászszentandrási edzőtárborba indul Tervük az önállósodás, 
a csapat. (Az egyesület anyagilag támogatja a hogy a térségben jobban át 
résztvevőket.) tudják ölelni a hiányos-
Az edzéshez szükséges eszközöket folyama- ságokat, és Pilisen is 
tosan szerzik be, nemrég vettek védőfelsze- pótolni a sportban lévő 
reléseket, boxzsákot, a rászorulóknak díjmen- hézagokat. Szeptembertől, 
tesen biztosítják a karate ruhát, de az elmúlt ha végre bejegyzett egye-
versenyek – indulóként több ezer forintos – sületként működnek, több 
nevezési díjait is az egyesület biztosította. lehetőségük nyílik pályá-

zatok beadására is.A gyermekek motiválásában szerepet játszik 

Újabb sikerélmények a Pilisi Kempo Klubban 

Gajdosné Nagy Tímea
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Fotó: Evangélikus Egyház

Május 16-án az Összefogás Napján találkoztam Viktorral, aki 
örömmel mesélt „szenvedélybetegségének” kialakulásáról: 
Tavalyelőtt láttam egy kiírást: Dolina 50. Hát ez meg mi lehet? 
– gondoltam. Két év múlva aztán megtudtam, és azonnal 
beleszerettem: 50 km-es túra a Dolinában, ellenőrzőpontoknál 
csokival, sült kolbásszal, végén sütivel, a célvonalnál pedig 
strandolás az irsai medencében! De az sem baj, ha valaki 
feladja, a lényeg a saját öröm, önmagunkért való tevékenység, 
amíg jólesik. Azt tervezem, hogy 18 éves korom után részt 
veszek egy 24 órás, több mint 100 km-es túrán. Addig pedig a 
május végi Kinizsi 40-re edzek. 
Legutóbb áprilisban mérettem meg magam a Margitszigeten, 
onnan van a rajtam lévő pólóm is. 50.000 induló közül a 100. 
lettem, 22 perc alatt futottam le a 3,5 km-es távot. A tömeg 
miatt néha nehéz volt az előzés, alig fértem el két ember között. 
A célpontnál itt is volt csoki! Jövőre ugyanezen a versenyen a 
12 km-es távot célozom meg. Az albertirsai Minimaratonon is 
rendszeresen részt veszek. Ezen a versenyen kb. 200 induló 
szokott indulni. Csokit itt is kapunk! Legutóbb a 2,5 km-es 
távon 12. lettem a 94-95-ös születésű fiúk között. Egyik évben 
az iskoladíjat is sikerült elhoznunk!
Jó lenne, ha mindenki megtudná, hogy milyen nagy öröm a 
gyaloglás (nem a közértig való sétálás!) – szerintem, aki 

egyszer ezt megtapasztalja, utána minden évben részt vesz az ilyen rendezvényeken. 
A felkészítő-szervező tanárokat tetszik kérdezni? Hát Kasa Tibor bácsi és Kurucz Laci bácsi 
foglalkozik velünk, ők szoktak elkísérni a versenyekre is minket. Tibor bácsi gyakran ott van az 
ellenőrző pontoknál, és osztogatja a finomságokat!
Igen, van egy ismerősöm, aki szintén lelkesedik valamiért: a Rubik kockáért, és versenyekre is 
jár, a rekordja 57 mp, talán ő is szívesen mesél majd szenvedélyéről…

Gyalogfüggő Viktor

Ígéretemhez híven ebben a cikkemben a válások azon körével tudnak megállapodni, érdemes mediátor segítségét kérni a felek között 
foglalkozom, amikor a felek között nincs egyetértés egy részében vagy kialakult konfliktushelyzetre. Ebben a témakörben tudni kell, hogy 
semmiben. Ebben az esetben a bírósági eljárás menete az alábbiak szerint amennyiben a bontóper alatt nem sikerül megállapodni, akkor külön perben 
történik (a sorrendre nincs szabály): bontóper, gyermekelhelyezés, kell rendezni a közös vagyon megosztását, aminek a járulékos költségei 
gyermektartás, kapcsolattartás, lakáshasználat, vagyonmegosztás, igen magasak. A vitatott érték 6%-a, a szakértői díjak stb., aminek az 
házastársi tartás. együttes összeges a több millióig rúghat. Úgy gondolom, hogy a nehezen 
Nézzük azt az esetet, mi történik akkor, ha csak az egyik fél szeretne megszerzett vagyont nem szívesen adnák ki különböző eljárásokért.
válni? A bíróság elkezdi vizsgálni a körülményeket, a válásnak van-e A gyermek láthatása: a szülők sok esetben az egyéni sérelmeiket a 
komoly oka, vagy csak elhamarkodottan kérték a házasság felbontását. A gyermekeken keresztül szeretné „orvosolni” - ettől mindenkit óva intek, a 
bíróság igyekszik a válások számát csökkenteni. Ha a bíróság gyermek érdeke legyen az első! Amennyiben a gyermek láthatása a másik 
megállapította, hogy a házasságuk „véglegesen és helyrehozhatatlanul fél agressziója miatt akadályokba ütközik, lehetőség van a kapcsolat 
megromlott”, akkor a házasságot felbontja. Gyakori kérdés, hogy ha a felügyelet segítségét kérni, ahol a felek nem találkoznak a gyermek átadása 
másik fél nem akar válni, sor kerülhet-e a válásra? IGEN, ha bizonyításra kapcsán. A gyermek és a szülő, valamint a másik kapcsolattartásra jogosult 
került a házasság végleges megromlása. Ez milyen módon és milyen közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolat fenntartását, a gyermek 
eszközökkel lehet bizonyítani? Tanukkal, iratokkal, szakértői nevelését, fejlődését elő kell segítenie, illetve folyamatosan figyelemmel 
véleményekkel, látlelettel, óvodai, iskolai véleményekkel stb. Kik kell kísérnie az arra jogosult szülőnek.
lehetnek a tanúk? Barát, szülő, szomszéd, olyan személy, aki szem vagy Gyermektartásdíj: a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell 
fültanúja volt egy bizonyos esetben stb. A bántalmazott házasfél teendői? megállapítani gyermekenként fő szabály szerint (itt figyelembe veszik az 
Sérüléseiről látleletet kell felvetetni minden alkalommal, és feljelentést összes tartási igényt).
kell tenni a rendőrségen. Amennyiben a gyermek is szemtanúja volt az Volt házastárs lakáshasználata: Ha a lakás valamely házastárs 
esetnek, gyermekvédelmi hatóságokhoz kell fordulni és szakemberek különvagyona, ebben az esetben őt illeti meg, kivételesen ettől eltérni csak 
segítségét kérni. Léteznek olyan alapítványok, amelyek bántalmazott akkor lehet, ha a másik félnél van elhelyezve a gyermek (szolgálati lakásból 
nőknek nyújtanak szakszerű hatékony segítséget, ilyen pl.: NANE, a bérlőt nem lehet elhagyásra kötelezni). Ha a lakás közös vagyon, akkor 
ESZTER Alapítvány. megoszthatja, ha nem lehetséges, kizárólagos használatba adhatja, de 
Gyakran elhangzik a házasságuk megromlását követően a felek között, ebben az esetben lakáshasználati jog ellenértéke jár a másik félnek.
hogy a gyermeket elveszik a másik féltől, amennyiben beadják a válást, Házastársi tartás: Aki önhibáján kívül rászorul, annak jár, kivéve, ha a 
vagy ezekhez hasonló fenyegetések történnek. Ezekben az esetekben tudni tartásra a házasság fennállása alatt tanúsított magatartása miatt 
kell, hogy a bíróság meg fogja vizsgálni, hogy melyik szülőnél lesz érdemtelenné vált. Feltétele: a kötelezett képes legyen erre.
biztosítva a gyermek egészséges fejlődése, ki, milyen mértékben gondozta A válásokkal kapcsolatos konfliktushelyzetekből eredő problémákat 
a gyermeket stb. A bíróság nem elsődlegesen az anyagi lehetőségek igyekeztem csokorba szedni. Összességében megállapítható, hogy a 
figyelembe vételével dönt. Ha a gyermek elhelyezésével nincs egyetértés a válásokban kialakult konfliktushelyzetek a felek hozzáállásán múlnak. Az 
szülők között, akkor kérni kell a bíróságot, hogy ideiglenes intézkedéssel eljárás elhúzódása abból adódik, hogy a bíróság felé bizonyítani kell az 
döntsön, hogy a gyermek elhelyezésére melyik szülőnél kerüljön sor a állítások valódiságát. Viszont senki nem köteles egy rossz házasságban 
végleges döntésig, és milyen módon történjen a láthatás a másik féllel. Erre élni, lehetősége van akkor is elválni, ha a másik fél nem akar.
azért van szükség, mert így elkerülhető, hogy a szülők „egymástól A következő cikkemben a munkával kapcsolatos eljárásokat teszem 
ellopják” a gyermeket. Ilyenkor a bíróság szakértői vélemény bekérését reflektorfénybe. Amennyiben kérdése van, tegye fel akár telefonon, akár 
követően dönt általában. A bíróság vizsgálja: családon belüli interneten vagy személyesen. Minden hónap harmadik hetében egész nap 
munkamegosztást, környezetváltozást, testvérek elszakítását, házastársi várom ingyenes tanácsadásomon. Telefon: 30/827-6562,  net: 
hűséget sértő magatartást. mediator@extra.hu
A másik nagy témakör, amiben nehéz a megegyezés, az a közös vagyon 
megosztása. Amennyiben a felek között nincs megállapodás, és nem is 

Gajdosné Nagy Tímea

Lázár Viktor

Dr. Barna Ildikó

Jogász-mediátor

2008-ban megalkottak egy törvényt, mely a 
munkahelyi stresszt (túlóra, szakmai 
bizonytalanság, döntéskényszer, megbe-
csülés, dicséret hiánya, rossz fizetés, 
személyes tér hiánya, munkahelyi kol-
legiális légkör, pontos munkakör hiánya, 
főnök arroganciája, burkolt gyanúsítgatás, 
magánélet kritizálása) egészségkárosító 
kockázati tényezőként jelöli meg. E 
szabályozás szerint a munkaadóknak fel 
kell mérniük, hogy munkavállalóira milyen 
kockázatot jelent a munkahelyi stressz, és 
mit tehetnek ellene. Az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
ellenőrei már vizsgálják, hogy a munkahe-
lyeken megtesznek e mindent a napi robot 
okozta feszültség csökkentése érdekében. 

Ha szabálytalanságot tapasztalnak, 
30.000 Ft-tól 20.000.000 Ft-ig terjedő 

büntetést róhatnak ki!

StressztörvényStressztörvény

…Japánban évente sok ezer ember 
dolgozza magát  halálra - szó szerint,

 és a japánok már külön szót is találtak
 a jelenségre: "karosi" - a túlórázás miatti halál?

Tudja-e hogy...
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Május 16-án részt vett kisebbségi önkormányzatunk gyermeknapi programon , ahol az apróbb ajándékok 
is a Pilisi Összefogás Napján, ahol a főzőversenyen mellett megnézhették a Puskás Ferenc Stadionban 
birkapörköltünkkel 2. helyezést értünk el. A megrendezésre került Dr. Bubó című musicalt. Sajnos 
számunkra történő felajánlásokat, segítségeket utólag a szabadtéri előadás egyetlen hátránya az volt, hogy 
is köszönjük. szakadt az eső, de azért nagyon jól érezték magukat a 
Az Autonómia Alapítványtól pályázat útján gyerekek. 
hozzájutottunk egy továbbképzési lehetőséghez, Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az Európai Parlamenti 
melyre május 25-26-án, illetve június 15-16-án került választásokkal kapcsolatosan városunkban is 
sor Balatonszemesen. A képzés témája: EU felvetődtek félreérthető jelenségek, ami konflik-
forrásokkal a romák integrációjáért. A képzésen sok új tushelyzet kialakulását idézte elő. A Jobbik Párt 
romaszervezettel találkoztunk, akikkel hasznos képviseletében rendezett gyűlésen egyenruhába 
tapasztalatcserét és kapcsolati rendszert tudtunk öltözött, bakancsos személyek jelentek meg, ami nem 
kiépíteni. lenne probléma, ha nem a mai magyarországi 

viszonyokat nézzük. Hiszen olyan pánikhangulat van 
jelen, amikor felveti fejét a cigányüldözés. Ebből 
adódóan ezek a provokatív jelenségek a romákban 
bizony negatív érzéseket váltanak ki. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy senkinek nem 
szabható meg, hogy milyen ruhában jelenjen meg egy 
rendezvényen. De ha az, amit ez a ruha jelent 
provokatív jellegű – ismerve a történteket – akkor 
meg kell értenünk azt, hogy nem tudunk szemet 
hunyva elmenni ezen jelenségek mellett. Hiszen a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs válogatás. A 
támadások egyformán érintik a bűnösöket és az 
ártatlanokat. Hiszen az áldozatok között vannak 
asszonyok és gyermekek egyaránt. Mi azt gondoljuk, 
hogy minden ember egyenlő és megilleti az élethez 

Május 30-án a KIÚT Egyesület szervezésében 17 való jog. Ezért kérünk mindenkit, ne általánosítva 
pilisi hátrányos helyzetű gyermek kapott lehetőséget, ítélkezzen, és főképp ne legyen ő az ítélet 
hogy részt vegyen Budapesten egy egész napos végrehajtója.

Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A Jobbik Párt rendezvényén én is ott 
voltam. Nem éreztem félelmet, rend, 
csend és nyugalom volt, mindaddig, 
amíg meg nem érkezett egy helyi lakos 
vezetésével kb. 20-25 – zömében más 
településről érkezett – roma férfi. 
Láttam és éreztem indulataikat, 
mozdulataikat, hallottam agresszív 
szavaikat, de nem értettem azok okát, 
míg beszédbe nem elegyedtünk. Akkor 
aztán előkerültek a média által sugallt és 
szajkózott „cigányüldözés”, „egyen-
ruha”stb. szavak. Kezet fogva a 
hangadókkal egyre csitulóbb indulatok 
között meg tudtuk beszélni a félre-
értéseket, a közös célt: békés egymás 
mellett élés, nem marionett-bábuként 
egymásnak ugrás, szabadságjogok 
betartása, annak elismerése, hogy 
minden közösségben vannak bűnözők, 
akik egy-egy konkrét bűncselekményt 
nagyobb arányban követnek el, mint 
más közösség tagjai (így alakult ki 
megnevezésük, pl.: magyarországi 
fehérgalléros bűnözés, olasz maffia, 
arab terrorizmus, cigánybűnözés stb.), 
de ettől még nem ítéljük el az egész 
adott közösséget, népet, nemzetet, csak 
azokat az embereket, akik részt vesznek 
ebben. Tisztába tettünk olyan nemzeti 
jelképeket is, mint Árpádsáv, de a 
Cigányzászló is szóba került, melyet 
ugyanúgy tisztelnünk kell. A bakancs 
pedig nemrég olyan divatos volt, hogy 
még az óvodások is abban jártak, sőt 
még szoknyához is azt vették fel a 
fiatalok és idősek egyaránt. 
A közös hazánkért, Magyarországért és 
utódainkért érzett felelősség és szeretet 
tudja csak tompítani a szolgalelkű 
média által gerjesztett félelmet és 
gyűlölködést. Az fog történni, amit mi 
magunk akarunk. Ha azt akarjuk, hogy 
gyermekeink félelemben nőjenek fel, ha 
egyáltalán felnőnek, akkor úgy lesz, ha 
pedig azt, hogy békében, boldogságban, 
akkor pedig az fog bekövetkezni. Csak 
rajtunk, saját értékrendünkön, dönté-
seinken, befolyásolhatóságunkon múlik 
a jövőnk…

Gerjesztett félelem 

Gajdosné Nagy Tímea

A Monori Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrse folytat 
eljárást lopás vétség megalapozott gyanúja miatt B. Mihály 
(34) pilisi lakos ellen. 2009. május 18-án a délelőtti órákban 
falopásról érkezett bejelentés a Pilisi Rendőrőrsre. A 
járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol egy férfit találtak, 
aki éppen fát vágott. Az intézkedés során megállapítást 
nyert, hogy B. Mihály a fa kitermelésére engedéllyel nem 
rendelkezett, ezért a rendőrök elfogták és a Pilisi 
Rendőrőrsre előállították. B. Mihály gyanúsított 
kihallgatás során beismerő vallomást tett. 

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya fokozott ellenőrzést tartott 
2009. május 15-én 9 és 18 óra között a 
kapitányság illetékességi területéhez tartozó 
valamennyi településen, valamint a 4-es és 31-
es számú főútvonalakon. A közlekedés-
rendészeti ellenőrzés fő célja a kiemelt baleseti 
kockázatot jelentő szabálysértések kiszűrése, a 
lopott és körözött gépjárművek felderítése, 
valamint a körözött személyek elfogása volt. A 
fokozott ellenőrzésben a Monori Rendőrkapi-
tányság állományán kívül, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság autópálya és bevetési 
szolgálata, 3 szomszédos Rendőrkapitányság 
trafipax kezelői és motoros rendőrei, valamint 
3 Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt. Az 
ellenőrzés során 25 esetben a szabálysértők 
figyelmeztetésben részesültek, 64 fővel 
szemben helyszíni bírság alkalmazására került 
sor. Közülük 20-an túllépték a megengedett 
legnagyobb sebességhatárt, 13-an pedig az 
elsőbbség és az előzés szabályait szegték meg. 
Még mindig sokan nem használták a 
biztonsági övet (18), valamint többen kézben 
tartott készülékkel telefonáltak. Szabálysértési 
feljelentés megtételére 397 esetben került sor, 
melynek jelentős részében 376 esetben a 
gyorshajtás volt a kiváltó ok. A menetok-
mányok tekintetében 1 vezetői engedély és 3 
forgalmi engedély került elvételre. Személyes 
szabadságot korlátozó intézkedés 6 esetben 
történt, 5 főt személyazonosság megállapítása 
miatt, 1 főt ittas járművezetés miatt állítottak 
elő. Monori Rendőrkapitányság

Gémesi Beáta  r. szds., sajtóreferens

„2009. május 23-án hajnalra 23 db nyulat, valami széttépett, 
azaz megölt. A Monori Rendőrkapitányságnak telefonon 
bejelentettem. Azt válaszolták, nem bűntény történt, így nem 
áll módjukban kijönni. Az ügyeletről kértem, hogy 
szeretném tudni, mi ölte meg, és  nézzék meg a nyomokat, de 
ez nem történt meg. Szombat délelőtt a pilisi Rendőrségen 
szóban bejelentve. Pilis, 2009.05.30. Kazsurek Erzsébet” 
Kapásné Boros Piroska személyesen kereste meg 
Szerkesztőségünket, hogy hasonló problémájáról tájékoz-
tassa az Olvasókat, nehogy úgy járjanak, mint ő. Elmondta, 
hogy 43 baromfi és 8 nyúltetemet talált május 28-án hajnal-
ban az udvarán. Ő is bejelentést tett mind a rendőrségen, mind 
az állatorvosnál. A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel be-
jelentéséről, az állatorvos nem jött ki felderíteni az okokat (mi 
végezhetett az állatokkal), csak annyit mondott, hogy szerinte 
egy nagytestű vörös kutya a tettes, tud arról, hogy birkákat is 
széttéptek a Vásár utcában, a tetemeket pedig vigyék ki az 
állati hulladék átvevőhelyre. Piroskának tudomása van arról, 
hogy a Tölgyfa utcában egy idős házaspárnál is hasonló 
„állatirtás” történt. Piroska nem érti a tetemek nagy számából, 
hogy mi történhetett, és szeretne végre megnyugodni, hogy a 
„tettes” nem garázdálkodik Pilisen tovább, különös 
tekintettel arra, hogy talán gyerekre is veszélyes lehet. 
Lapzárta után érkezett: a közterületfelügyelet megtette az 
intézkedést a kutyák befogására. 

Állatirtások

A képet egy Kedves Olvasónk, 
Horváthné Lovas Szilvia küldte meg 
Szerkesztőségünknek. Gyakran fogadja 
őt ilyen kép, amikor kilép háza kapuján. 
De az is elszomorító, hogy a város lakó-
inak pénzéből kell elszállíttatni az ehhez 
hasonló, illegálisan lerakott szemétku-
pacokat. Ha szégyen és megvetés jutna 
osztályrészül az ilyet cselekedőnek, 
talán százszor is meggondolná magát. 
Ismer környezetében olyat, aki ily 
módon saját szemetének ártalmatla-
nítását Önnel és a többi lakóval fizetteti 
ki?           Várjuk levelét!

Pilisi látkép!!!

a szerk.
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…három együttjáró fogalom, de mégis fogalom. Tele remény-
különböző dolgokat takarnak és rejtenek el a nyel és reménytelen-
külső szemlélő elől. Kezdjük talán az első séggel. 
fogalom kifejtésével és értelmével. Tér:
Idő: Megfogalmazhatnám 
Egy olyan nagy fogalmat takar és ölel át, ami úgy is, hogy távolság, 
nagyon sokjelentésű. Van benne jó és rossz ami elérhető, de mégis 
egyaránt. Van múltja, jelene és jövője. Ez a messze van, és végte-
három nagy időarány dönti el az emberek lennek tűnik. Valami-
sorsát és életét. Sokszor hallom az idősebb kor arra gondolok, hogy jó lenne eljutni 
embertársaim panaszait, álmait, vágyait: valahová, de sajnos nem lehet, mert vannak 
„Hogyha újrakezdhetném…”, vagy pl. „Újra határok, amit az emberek nem tudnak átlépni, 
fiatal lehetnék, teljesen másképpen irányí- csak gondolatban szárnyalnak, ahová 
tanám és formálnám a sorsomat és dolga- szeretnének, mert a gondolatok világában 
imat!” De sajnos ez már a múlt fogalma. Az ő nincs idő, sem tér. Ott mindent szabad. De 
tulajdonába került. Magába ölelte és lezárta. aztán mégis visszazuhanunk a valóságba, és 
Az időbe visszamenni nem lehet, csak ráébredünk arra tudatra, hogy a tér a saját 
gondolatban, ezt el kell fogadni, még akkor is, gondolatvilágunkat rejti, amiben bárhová 
ha néha fáj. De gondoljunk csak arra a eljuthatunk, csak arra kell vigyázni, nehogy a 
fogalomra, ha nem múlna az idő, vagy gondolat világában ragadjunk. 
megállna az idő vaskereke, ami előre forog. Tisztelet:
Semmi sem múlna, se jó, se rossz. Jelen: Amit én kölcsönös alapokra helyezek. Azért 
Számomra egy olyan fogalmat jelent és ad, fogalmazok kölcsönösségről, mert nem lehet 
amit át kell élni. Nem lehet kikerülni, csak egyoldalú a fogalom jelentése. Úgy 
megelőzni, csak formálni és megalapozni a gondolom saját magamról, én megtanultam 
jövőbeli dolgokat. (De ha sikerül.) Ezt a megadni az embertársaim iránt való tiszteletet, 
gondolatomat azért fogalmazom zárójelben, de sajnos arra is megtanított az élet iskolája, 
mert az ember tervez, az Isten meg elvégzi. hogy valamikor csak az én oldalamról történt 
Nem a mi kezünkben van az életünk és a meg, ezért elhatároztam magamban, hogy 
sorsunk, ezért szerintem senki emberfia nem ezentúl annyit adok, amennyit kapok. 
lehet elfogult és öntelt, mert egy helyre Szerintem, nem csak akkor kell tisztelnünk 
készülünk, mindenki, ha eljön az ideje. Jövő: egymást, ha valami érdek fűz hozzá. Maradok 
??? Ismeretlen számunkra. Hozhat bármit, jót Tisztelettel, amíg kölcsönös: 
vagy rosszat egyaránt. Egy tág, ismeretlen 

Idő, tér, tisztelet…

Rácz Zoltán

Rácz Zoltán

Boldog és büszke vagyok arra, hogy nemsokára 
anyósod lehetek, hogy elmondhatom azt, már a 
második lányom talál olyan társat egy életre, akinek 
fontos a felelősségvállalás, a kimondott szó, az 
ígéret, a hűség, a gyermek igazi családban 
nevelkedése. A futó, viharos, csak néhány perces 
izgalmat adó, személytelen, lélekromboló, sivár 
kapcsolatok helyett a megfontolt, biztonságot adó, 
„tudom, hogy nem vagyok egyedül” és a „ketten 
többen vagyunk” testi-lelki-érzelmi többletet nyújtó 
házasság mellett döntöttél – az „élettársi divat” és a 
média által sulykolt „másság- és különalvási-divat” 
ellenére. A lelki-fertő(zés)t nem kaptad el, az 
életmentő oltás időben érkezett, hatására képessé 
váltál felelősséget vállalni nem csak önmagadért, 
hanem egy másik embertársadért, a lányomért. De 
nem csak ezért tisztellek. Öt évvel ezelőtti 
ellenérzésemet és tiltakozásomat oly csendben és 
türelemmel fordítottad elfogadássá majd szeretetté, 
meghagyva közben méltóságomat, ami örök 
tanulságul szolgál nekem mind a magánéletemben, 
mind a munkámban. Jó látni készülődéseteket, és 
tudni, hogy nem a külsőségek, hanem a belső 
tartalom fogja díszbe öltöztetni fogadalmatok napját. 
Mert Ti már tudjátok, a hosszú, boldog házasság titka 
nem a hitelből kiizzadt „mindenki a vendégem” és a 
„majd én megmutatom” dáridóval kezdődő és 
folytatódó élet, hanem a megfontolt „addig 
nyújtózkodj, amíg a takaród ér” biztonságát adó, 
közben mindvégig egymásra szeretettel figyelő 
közös teremtés öröme.
Közös utatokhoz harmóniát, el nem fogyó szeretetet, 
türelmet, vidám gyermekáldást kívánok! 

Levél leendő vejemnek

Leendő anyósod

Kedves barátom, Gyuri kezdeményezésére megnéztem egy összeállítást a 
neten: 
Utcán sétáló amerikai embereket kérték, mondjanak egy U-val kezdődő 
országot – nem tudtak (pedig USA-ban élnek!). Aztán azt kérdezték tőlük, 
hogy mi Izrael vallása, melyre különböző válaszok születtek: izraeli, 
iszlám, muszlim, katolikus. Majd a buddhista szerzetesek vallásáról 
érdeklődtek tőlük, amire iszlám volt a válaszuk, vagy semmi. Aztán 
politikai kérdések is szóba kerültek, pl.: ki nyerte a vietnámi háborút? A 
tétova válaszok: Mi? Részt vettünk egyáltalán a vietnámi háborúban? Fidel 
Castro-t énekesnek tartják, a háromszögnek egy, illetve négy oldala van 
szerintük, és az Egyesült Királyság pénzneménél egy középkorú hölgy 
visszakérdezett: mi az az Egyesült Királyság? Aztán amikor az a kérdés 
merült fel, hogy a terrorellenes háborúban melyik országot kellene 
megtámadni, felsorolásra kerültek: Közel Kelet, Szaud Arábia, 
Olaszország, Kuba, Irán, Oroszország, Kína, India, Pakisztán, Indonézia, 
Brazilia, Korea, Kanada, Sri Lanka, Irán, Franciaország – majd igen csak 
bajban voltak, amikor ezeket meg kellett mutatni a térképen, ugyanakkor 
szerintük Tony Blair egy gördeszkás ember, a mecset egy állatfaj, az 
embernek pedig egy veséje van, a Csillagok háborúja igaz történetet dolgoz 
fel, és már három világháború is volt, Hiroshima és Nagaszaki pedig a judo 
birkózásról híres, 10 Eiffel torony van, a berlini fal Izraelben található…
Nem tudom, milyen oktatást biztosítottak ezeknek a jólöltözött és jólfésült 
fiataloknak és középkorúaknak.

Csak remélni tudom, hogy ez nálunk soha nem következhet be! 
Az összeállítás eredetiben megnézhetik:

http://www.youtube.com/watch?v=fJuNgBkloFE
Magyar nyelvre fordítva: http://www.kuruc.info/r/22/36325/

Oktatási színvonal ?!?
„Igen ta- zösségnek. A lassú szétrohadás, 
nulságos az nem kínál semmit. Szép 
B á b e l  lassan, folyamatosan, úgy, hogy 
történeté észre se vesszük, 5-10 évenként 
nek üze- regisztráljuk, hogy ezt elkép-
nete. Ha zelni sem tudtuk, folyamatosan 
valaki el szétrohadnak azok az elemi 
akar ve- kötések, melyek egy emberi 
s ze j t en i  közösséget összetartanak, és 
egy em- nem mérjük fel a veszélyt. 
beri kö- Amíg nincs bátorsága és 
zösséget, elhatározottsága a magyar tár-

annak az a legegyszerűbb sadalomnak, és képtelen arra, 
módja, ha összezavarja a hogy elbeszélje a kialakult 
közösség nyelvét. Ha a közösség helyzetet, és utána neki lásson 
képtelen önmagával szóba állni, megbeszélni, hogy mi volna a 
akkor mindenféle pusztító teendő, a rothadás állapotában 
erőknek nyert ügye van, mert a élünk…A lepusztításunk azért 
közösség saját magát fogja ment könnyen, mert szétverték a 
elpusztítani. Van néhány kulcs- beszédközösséget, és a nemzet 
fontosságú mozzanat, amellyel nem állt szóba magával. Nem 
szembesülnünk kellene ahhoz, tudja elmesélni és feldolgozni a 
hogy egyáltalán esélyünk le- meglévő helyzetet. Szét va-
gyen a helyzetből való kike- gyunk roncsolva. A tömeg-
veredésre. Az csak a látszat, kommunikációs csatornák élen 
hogy a polgárháború, a társa- járnak ennek végrehajtásában.”
dalmi robbanás a legnagyobb 
fenyegetés. Van ennél egy 
sokkal veszélyesebb dolog, és ez 
a rothadás. A robbanás bele-
világít reflektorként a lényegi 
folyamatokba, és a megtisztulás 
lehetőségét is kínálja a kö-

Bogár László, közgazdász

Bábel történetének üzenete

„Mielőtt bosszút állnál
 valakin, két sírt áss!”

Konfuciusz

… a marihuána fogyasztása megváltoztatja a 
tudatállapotot, az érzékelést, aki így ül autóba 
ártatlan emberek életét is veszélyezteti, fogyasztói 
között kettő-négyszeres az elmebetegség kifejlődése: 
paranoid képzetek, skizofrénia stb?

Tudja-e, hogy...Tudja-e, hogy...
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Magyarország bűnbak- és áldozat- számos külföldi politikus lelkiismerete forradalmak, háborúk – és még nincs 
szerepét jó előre elhatározták az akkori megszólalt: vége…
politika alakítói, és e szerint cselekedtek: Lloyd George, angol miniszterelnök az Országunk, gyermekeink megmen-
a magyar küldöttség tagjai – élükön Gróf 1928. október 7-i londoni Guild Hallban téséért hívjuk hát elő a veszteségtudatot, 
Apponyi Alberttel –1920. január 7-én elhangzott beszédében kijelentette: „Az bontsuk le a fejünkben lévő határokat, 
érkeztek Neullybe, ahol azonnal őrizet egész dokumentáció, melyet szövetsé- nemzettudatunk erősítésével szüntessük 
alá vonták őket, majd az érveiket, okira- geseink a béketárgyalások alatt meg félelmeinket, ahogy más népek is 
taikat mellőzve a jogvitát is megtagadták rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és teszik. Ők már tudják, hogy a fennmara-
tőlük. A tudatlan és befolyásolható hazug volt. Mi is hamis alapokon dáshoz minden népnek szüksége van az 
„békebírák” döntésének eredménye- határoztunk.” önbecsülésre, saját értékekre, hitre, az 
képpen Magyarország területe 71,5%- Henri Pozzi francia publicista emlékira- ősök ismeretére, amelyek nélkül az 
kal kisebb lett (325.411 km2-ről  92.833 taiban pedig ezt írta: „Trianonból végül utódok nem tudják, honnan jönnek és 
km2-re csökkent), és a magyarországi is a diplomácia történetének legigazság- hova tartanak, csak sodródnak gyökér-
népesség 63,6 %-a került saját földjén talanabb békéjét csinálták.” Ő volt az, telenül, további áldozatként felajánlva 
idegen hazába, így a 20.886.487 magyar aki Trianon után 14 évvel figyelmeztette magukat a hiú, kemény, könyörtelen és 
lélekből csak 7.606.971 élhetett tovább a a világot: „La Guerre Revient”, azaz a pénzsóvár gazdasági-politikai érdekek-
szétszabdalás utáni Magyarországon! háború visszatér! Intő gondolatait igazo- nek. Ne ilyen jövőt adj nekünk, Istenem!
Az igazságtalan döntés következtében lják az azóta kirobbant megmozdulások, 

Nemzeti Gyásznap: 1920. június 4.Nemzeti Gyásznap: 1920. június 4.

Gajdosné Nagy Tímea

A „Hungaria est semper libera” (Magyar-
ország örökké szabad) elvének bizo-
nyossága, igénye áthatotta szinte minden 
korszak magyarországi honpolgárait. Ezt 
az állapotot alkotmánynak nevezték a 
XVIII. század vége óta.„…mi vissza-
követeljük ősi alkotmányunkat, mely 
nem volt ajándék, hanem kölcsönös 
szerződések által állapíttatott meg s a 
nemzet életéből fejlett ki; azon alkot-
mányt, melyet időnkint a kor kivánatihoz 
mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk 
akarunk ezentúl is alkalmazni; azon 
alkotmányt, melynek alapelveit századok 
szentesítették. Mellettünk jog és törvény 
állanak …” (Deák Ferenc) Ennek a 
könyvnek az a célja, hogy szembesítsen 
számos elhalványult értékkel, fogalom-
mal, gondolkodásmóddal, szokásjogi 
szabállyal és törvénnyel, Magyarország 
régi alkotmányával. A magyarországi 
közgondolkodásban, kiváltképpen a 
művelt jogtudó értelmiség körében, 
különös súlyt kapott a helyes és jó 
hatalomról, az alkotmányos szabadság-
ról, az ország régi törvényeiről és 
szokásairól való gondolkodás, a régi 
szabadságokra hivatkozás. A nemesi 
nemzet, a natio hungarica tagjainak éltető 
erőt adott annak tudata, hogy birtokosai 
és jogosultjai egy ősi szabadságnak, 
védett és szavatolt jogállamnak. Ez a 
gondolkodásmód bizonyára nemcsak a 
nemesi nemzetet jellemezte akkor sem, 
amikor az viselte a politikai nemzetet 
illető és terhelő felelősséget, hanem a 
magyar nép szélesebb tömegeit is, amint 
ezt tanúsítják a nemzet széles körei által 
megvívott szabadságharcaink, s amint 
jelen volt az újkori magyar nemzetet 
megteremtő 1848–1849. évi szabadság-
küzdelemben, legújabb kori, világra-
szóló 1956-os szabadságharcunkban, a 
nemzeti és emberi méltóság páratlan 
közösségi megnyilatkozásában. Az így 
vérben és szeretetben összekovácso-
lódott közös-ségben mindig is jelen volt a 
megújított, kiterjesztett régi szabadság 
érzése és tudata. 

Könyvbemutatók 

Kapható:
Hagyományőrző Bolt, Pilis, Rákóczi u 22.

A Szent Korona kutatás újabb eredményekkel jelentősebb helyet foglalnak el őstörténeti kutatása-
gazdagodott. Májusban megjelent dr Tóth Judit: inkban. Én a kopt kereszténység hagyományait 
Szent Korona, a mágikus pecsét – az apostol tanulmányozva megismerkedtem egy ősi módszer-
feliratok titkos üzenete című könyve. A Szent Korona rel, melynek segítségével sikerült elolvasnom az 
tan és Történeti Alkotmányunk alapja a Szent apostol feliratokba rejtett üzenetet. Régóta tudjuk, 
Korona, amely nem más, mint maga a szuverén, hogy az apostol feliratok jelkészlete furcsa. Mintha 
független magyar nemzet. A szimbólum nem nem egy abc karaktereit használta volna az alkotó. A 
jelképez valamit, nem valami helyett áll, a kopt kereszténység mágikus hagyományaiban 
szimbólum maga az élő valóság. Ennek a viszont megőrződött egy rítus, amely segítséget 
megállapításnak legjobb példája a Szent Korona. A nyújtott az apostolfeliratok titkos üzenetének 
Szent Korona nem a független magyar nemzet elolvasásához. A cím azt ígéri az olvasónak, hogy 
jelképe, nem a szimbóluma, a Szent Korona maga a megismerheti a Szent Korona apostol felirataiba 
független és szuverén magyar nemzet. A fentiekből rejtett üzenetét. Őseink üzenetének megértését 
következik, hogy nem lehet ősi alkotmányunkat segítette a Hagyományőrző boltban (Rákóczi út 22.) 
kutatni a Szent Korona alapos ismerete nélkül. Az június 17-én este 7 órakor tartott könyvbemutató.
egyiptomi, különösen a kopt kapcsolatok egyre 

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér…
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál,
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogyha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg…
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet…!

A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY
Magyarország ősi Alkotmánya
Mi az alkotmány?

Gyimóthy Gábor:

 Nyelvlecke
(Firenze 1984. X. 12. )

„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: 
ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, 
mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi 
különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” George Bernard Shaw drámaíró
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A Pilisi Evangélikus Gyüle- A tavasz során szervezett tavasz során négy csoportban 
kezet alkalmakban és progra- programok sorából kiemel- indult oktatás – 5-8 éves 
mokban gazdag tavaszi félévet kedik Hetesi Zsolt fizikus, kezdők, 9-13 éves kezdők, 9-
zárt. Nagyon biztató számunk- jövőkutató előadása, amelyet 13 éves haladók és a felnőtt 
ra a gyülekezeti tagok és a május elején tartott gyüleke- csoport. A tavaszi félévet 
város lakosságának érdek- zetünkben. Jó volt az előadást június 7-én bemutatóval zártuk 
lődése az igényes, értelmes együtt meghirdetni a Pilisi az Evangélikus Gyülekezeti 
programok iránt, legyenek Klímabarát Körrel, hiszen az Teremben, ahol száznál is több 
azok a keresztyén hittel, vagy előadás témája a világunkat, a szülő és családtag nézhette 
pedig egyszerűen a kultúrával, környezetünket, a ránk leselke- végig örömmel és büszke-
értelmes szórakozással kap- dő veszélyeket érintették. séggel gyermeke táncát. A 
csolatosak. Nagyon örülnénk, Hetesi Zsolt sziporkázó, szóki- tánciskola szeptemberben is 
ha a jövőben is tudnánk mondó és lebilincselő előadá- folytatódik, és augusztus végén 
folytatni a tavasszal elkezdett sát a kábeltelevízión is meg nyári napközis tábort is 
programok, alkalmak sorát és tudták nézni azok, akik esetleg szervezünk, amelyre még lehet 
azért, hogy többen kedvet nem jutottak el az előadásra. jelentkezni.
kapjanak hozzá, beszámolok – Vendégünk volt május közepén Június elején gyermeknapot és 
a teljesség igénye nélkül – Bartos Erika meseíró, akiről hittanos tanévzárót is tartot-
arról, hogy mi minden történt ma Magyarországon azt  tunk, Istennek hála, 400-nál is 
velünk 2009 tavaszán. mondhatjuk, hogy a legismer- több hittanosaink száma és 
A programok felsorolását hadd tebb és legsikeresebb mese- szeretnénk a hittanosok közül 
kezdjem egy bizonyságtétellel. könyvek írója. Erika szemé- minél több családot elérni az 
Mint evangélikus lelkész, mint lyisége – sikere mellett is – evangélium örömüzenetével. 
szülő, mint pilisi polgár úgy azonban kedves, szerény, A nyári terveink között szere-
érzem, hogy minden, amit barátságos, és úgy mesélt a pel a népszerű hittanos tábor, a 
teszünk, az életünkkel és a diavetítésre összesereglő gye- konfirmáltak és az ifjúsági 
hitünkkel egyaránt kapcso- rekeknek, mintha saját ottho- tagok balatoni táborozása, 
latos. Az egyházak új útja és nukban mesélne Annának, dolinai túrák szervezése a 
küldetése, hogy az élet minden Petinek és Gergőnek, akik fiatatoknak. Szeptemberben 
területén igyekezzenek segít- meséinek nem csak fősze- pedig az ALMA együttest 
séget nyújtani az embereknek. replői, hanem valóságosan a várjuk, akikkel az IZSÓPKA 
Az egyházaknak komoly gyermekei is. A diavetítés gyermekénekkar is fel fog 
közösségi bázisa van, tudják kedves eseménye volt a pilisi lépni!
informálni egymást, infra- hittanos gyerekek verses Kívánunk mindenkinek a 
struktúrájuk van programok összeállítása, amelyben Bartos nyárra pihentető nyaralásokat, 
megvalósítására, és egyre több Erika népszerű verseskötetéből lelki feltöltődést és minden 
ember érzi újra fontosnak és mondtak el gyönyörű verseket. jövőben programunkra nagy 
érdemesnek a hitet arra, hogy Szülői kezdeményezésre indult szeretettel várjuk az érdek-
foglalkozzon vele. Ezért el gyülekezetünkben februártól lődőket!

Pángyánszky Ágnes evang. lelkészkezdtünk bele az Evangélikus kezdődően a  klasszikus 
Gyülekezetben új típusú társastáncokat oktató tánci-
programok szervezésébe is és skola, a budapesti GOL-
nagy öröm látni, hogy milyen DANCE (www.goldance.hu) 
sokan mozdultak meg. tánciskola segítségével. A 

Örömteli tavasz A Csillagfészek Alapítvány és a Baba-Mama Kör 
2009. május 9-én, szombaton, délután 3-6 óra között 
a Református Templomudvarban Ákom-Bákom 
Családi Napot rendezett. Volt börze, ahol használt, 
jó állapotban lévő gyermekruhákat, könyveket, 
lánykáknak kézzel varrott meseszép babákat, 
fiúknak fajátékokat vásárolhattak az érdeklődők. A 
Makám koncert a család minden tagjának élvezetes, 
színes etnomuzskát játszott, a Mesekertben a 
különböző korosztályú gyermekek vehettek részt 
sokszínű fajátékos foglalkozásokon, kosaras vásári 
hintán ülhettek, vagy lengő tekével, dobáló 
nemezgolyókkal játszhattak. Az Apuka kávézó-
teázó hangulatos, nyugodt környezetben várta a 
kávéra, teára, szörpre, finom, különleges és egész-
séges süteményekre, szendvicsekre vágyakozókat.
Vannak dolgok, amit csak közösségben élhetünk át.

ÁKOM-BÁKOM Családi Nap

beülhettek a rendőrautóba, megnézhették a rendőrök 
Ismét eseménydúsan teltek tavaszi hónapjaink: április elején felszereléseit (bilincs, gumibot stb.). A közeljövőben a 
a nyáregyházi Boróka bábegyüttes műsorát nézhették meg tűzoltók munkájába is betekintést nyerhetnek. Június 13-án 
mindhárom óvoda gyermekei a Rákóczi úti óvoda új (szombat délután) tartjuk óvodáinkban az évzárókat. 
tornatermében. Leendő elsőseink ellátogattak az Általános Mindhárom óvodában fellép az Alma együttes, valamint 
Iskolába, ahol egy tanórán vettek részt. Áprilisban minden további színes programokkal várjuk a gyermekeket és 
csoportunk bővíthette ismereteit a Csilló Lovasiskolában: szüleiket. A Rákóczi úti óvodában a felújítási munkák miatt 
megismerték az istállót, lószerszámokat, különféle állatokat, az előző évi évzáró Családi Nap elmaradt, ezért az idei 
lovagolhattak, lovaskocsikázhattak. Sor került a kötelező rendezvényünkre várjuk sok szeretettel a tavaly elballagott 
orvosi vizsgálatokra: látás, hallás, súly, magasság, óvodásainkat is.
vérnyomás, vizelet, gerinc- és lúdtalpszűrésre. A Óvodáink tervezett nyári takarítási szünete:
Csillagfészek Alapítvány ÖKO játszóházat szervezett a Attila úti és Kávai úti óvoda: június 29-től július 24-ig tart 
Református egyház gyülekezeti termében, ahová mi is zárva. Nyitás: július 27-én. A június 29-től  július 10-ig 
meghívást kaptunk. Május első hetében nyílt napok terjedő időszakban a szülők kérhetik gyermekeik Rákóczi úti 
keretében ismerkedhettek meg az érdeklődő szülők óvodában történő ellátását.
mindennapi életünkkel. A Telepi ovisok tanulmányi séta Rákóczi úti óvoda: július 13-tól augusztus 7-ig tart zárva. 
során háziállatokat néztek meg Fellegi Istvánnál. Nyitás: augusztus 10-én. A július 27-től augusztus 7-ig 
Ellátogattak az albertirsai Művelődési Házba is, ahol egy terjedő időszakban a szülők kérhetik gyermekeik Attila úti, 
mesejelenetet láttak. Ők köszöntötték anyák napja illetve Kávai úti óvodában történő ellátását. 
alkalmából a Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub tagjait is. A jó Július 13-tól július 24-ig mindhárom óvoda zárva tart, ebben 
idő beköszöntével csoportkirándulásokat szerveztek a két hétben kell a szülőknek megoldaniuk gyermekeik 
óvónőink. Több csoport ellátogatott a budapesti és a otthoni elhelyezését.
jászberényi állatkertbe, valamint a Jász Múzeumba. A nyári hónapokra kívánunk mindenkinek élményekben 
Kirándulásokat szerveztek a Dolinába, illetve a Gerje partra. gazdag, tartalmas pihenést, a szeptemberben kezdődő 
Voltak akik a Vasúttörténeti Múzeumot, illetve a Fővárosi 2009/2010-es új nevelési évben pedig várunk szeretettel 
Nagycirkusz műsorát tekintették meg. A Kávai úti óvodában minden régi és új óvodást.
a gyermekek megismerkedhettek a rendőrök feladataival: 

Ovis Hírek

Fazekasné Pálinkás Éva és Borbíróné Szatmári Erzsébet óvónők

Animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolya-munkra 
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 rajzfilm-
stúdiókban és számítógépes munkáknál. 
Felvételizőknek is ajánljuk! 

Tel.: 06-1/250-1355, 250-0432
 www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html 

Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Kft.
1035 Budapest, Kerék u. 80.

Az Országgyűlési 
Biztosok Hivatala 

indított egy 
gyermekjogi honlapot 

számotokra: www.
gyermekjogok.obh.hu. 

Itt választ kaphattok 
számos titeket érintő 

kérdésre, megtudjátok, 
hogy hova fordulhattok, 

ha sérelem ér 
benneteket, de 
szüleiteknek is 

ajánljátok e honlapot, 
mert ők is kaphatnak 
információt pl. arról, 
hogyan védjenek meg 

benneteket. 
Egyéb elérhetőség: Bp., 

V. ker. Nádor u. 22., 
levélcím: 1387 Bp., pf. 

40., tel.: 06-1/475-7100, 
e-mail: panasz@obh.hu  

Panasziroda nyitva 
tartása: H: 9-18, K-Cs: 

9-16, P: 9-12 óra között.

Kedves 6-14 évesek
Mezei Józsefné, ügyvezető

Szeretsz rajzolni? Képezd magad!



15. oldalXV. évf. 3.sz. Hírnök

2009. Július 20-25. 
Időtartam: 6 nap, 5 éjszaka, 

hétfőtől szombatig, teljes ellátással 
Helyszín: Pilis, Rózsatanya 
Szállás: Csilló Lovasiskola 

Progr: Lovaglás, tradicionális íjászat, 
kézműves foglalkozások, ismerkedés

 a rovásírással, régi  hagyományainkkal,
 néptánc oktatás, kirándulás a 

Dolina-dombságban, tábortűz… 
Részvételi díj: 35.000 Ft 

Jelentk. hi: 2009. július 5. 
Érd.: Emailben: hagyomanyorzobolt@gmail.com 

Telefonon: Varga Kitti – 06-70/312-25.86 
Varga Böbe – 06-70/942-3128 

Személyesen: Hagyományőrző Bolt, 
2721 Pilis, Rákóczi út. 22. 

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület

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, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., 696-310, 498-090, fax: 
696-320, 498-113, E-mail: hivatal@pilis.hu, Ügy.fog.: H: 8-12 és 13-18, Sz: 8-12, 
Cs: 8-12 Polgármester: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 420-424, malaferenc@dunakanyar.net, fog.óra.: 
minden hónap második péntek, Közösségi Ház, 18 óra, illetve egyeztetés szerint.
Jegyző: dr. Csiki Gábor, 498-143, fog.óra: csüt: 9-12.
Műszaki Osztály: 696-328 
Közterület-felügyelők: 696-326
Gerje-Forrás Kht.: Külterület, Viziközmű, Temesvári út 0251/28 hrsz., 499-261,-
262 fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap. E-mail: 
gerfor@monornet.hu.
Ált.ügyf.fog.: H.: 8.00-18.00 óra, K. és P.: nincs, Sz., Cs.: 8.00-12.00 óra
Víz-csatorna-hulladékszáll.díjak ügyintézése: H: 8-12 és 13-20-ig, K.és P.: nincs, 
Sz.: 8-14-ig Közösségi Ház, Cs.: 8-12-ig, minden 3. szombat: 8-12-ig.
Főépítész: minden hónap első és harmadik szerda, 9-12 óra között, Önkormányzat 
Építéshatósági és Műszaki Iroda helyisége.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692, 06-
20/973-3574
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Kossuth L. u. 47. 06-20/665-2691
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 32. Alsó tagozat: 497-806, Felső 
tagozat: 498-123
Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Diákotthon, Kossuth L. u. 31.
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42.,
Manócskák Családi Napközije: Gárdonyi G. köz 
Pilisi Rendőrőrs: Luther u. 12.,  498-128 
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04.00 között.
Rendelőintézet: Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156, gyermekorvosok: 
498-149, fogorvosok: 496-105, labor: 496-385, orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési 
időn kívül). 
Monori Rendelőintézet: 412-129
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. u. 49., 498-108, 
fax: 496-652, Ügyf.fog.: H.: 8-12, 13-18, Sz., Cs.: 8-12 óra között. Ingyenes 
szolgáltatások: jogász mediátor (06-30/827-6562), jogász, pszichológus, internetes 
álláskeresés.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
Kármán József Városi Könyvtár: Kávai út 1., 498-851, e-mail: 
konyvtar.pilis@freemail.hu, Könyvkölcsönzés már előjegyzésben is 
(http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html)
fénymásolás, Internet-használat (nyomtatás is).
Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Dózsa Gy. út 2., 498-115
Pilisi Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., Hivatali idő: H és Cs: 8.30-
11.30
Pilisi Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368
Római Katolikus Egyházközség, Rákóczi u. 17.
Evangéliumi Pünkösdi Közösség: Malom u. 14.
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete: Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854, 
www.moec.hu, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme, 
Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)
Hegybíró: Czeglédi György, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., 30/9341-182, 
ügyf.fog.: Sz: 16-18-ig a Vigadó épületében.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16, 
Cs.: 19.00 
Posta: Rákóczi út, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA
Kéményseprő szolgáltatás: 490-304
Állatorvos: 20/979-0057 (Hajdinák)
Pilisi Vonatállomás: 498-117
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67., 
410-409, 413-212, e-mail: vigado@vigadokft.hu, honlap: www.vigadokft.hu (hírek, 
programismertetők)
(a vonalas telefonszámok 29-es körzetszámmal hívhatók!)

Városi Kisokos! Az elmúlt hónapok is rendezvényekben gazdagon teltek. 
Dánszentmiklósi Almavirág Klub tartotta 25 éves évfordulóját. 
Verssel és jelenettel színesítettük az ünnepet. A pándi nyugdíjas 
klub szintén 25 éves évfordulójára kaptunk meghívást, ahol 
ismét verssel, jelenettel léptünk fel. Már hagyomány, hogy 
minden évben megtartjuk az anyák napját a klubban, ahol az 
óvodások és iskolások köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat, dédnagymamákat. A szereplő gyermekeket 
nagymamájuk is elkísérték erre az alkalomra. Köszönetet 
mondunk Bíró Ibolya tanárnőnek, Füredi Istvánné tagóvoda 
vezetőnek és Andrási Julianna óvónőnek.
A ceglédi fürdőben tartották a nyugdíjasok területi találkozóját, 
ahol mi is részt vettünk. Ez alkalommal is jelenettel készültünk. 
Papp Ica 80. születésnapját ünnepeltük, ezzel tíz főre nőtt a 80 
év felettiek száma. Az ünnepeltnek ezúton is gratulálunk és 
békés, boldog éveket kívánnak a klub tagjai.

Vidám Tavasz Klub hírei

Paulovicz Pálné, klubvezető

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

Magyarok Vására 
Minden vasárnap 7-12 óra között vásár van a magyar 

termelők, kézművesek és vásárlók részére a XVI. kerületi 
Sashalmi Piacon (1163 Budapest, Sashalmi tér) -  SZÖVET 
(Szövetség az élő Tiszáért: www.elotisza.hu)  képviselettel. 

Tavaszi koncert a Református templomban

Hacheleva Ludmilla ismét egy nagyszerű koncerttel 
ajándékozott meg bennünket, fáradhatatlan

 szervező és szakmai hozzáértését bizonyítva.
 Köszönjük!



Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

Honlapkészítés-web arculat tervezés
helyben,-Pilisen

06-30/397-3144

Ezt a tüzet állták körül
 Pilisen azok, akik a 

89 évvel ezelőtti trianoni 
TRAGÉDIÁRA 

emlékeztek a Rózsatanyán
2009. június 4-én éjjel.

Minden ország jövőjét 
a gyermekek  biztosítják.

 Az idősek pedig olyan 
bölcsesség birtokában
 vannak, amelyre az

 egész társadalomnak
 szüksége van.

 Paulo Coelho

Minden emberi kapcsolatban
a legfontosabb a beszélgetés, 

de az emberek már nem 
beszélgetnek egymással, 
nem ülnek le csak azért, 

hogy beszéljenek és 
meghallgassák egymást. 

Színházba járnak, moziba,
tévét néznek, rádiót hallgatnak, 

könyvet olvasnak, de 
alig beszélnek egymással. 

Ha meg akarjuk változtatni
a világot, vissza kell térnünk

abba a korba, amikor a 
harcosok leültek a tűz köré,

és történeteket meséltek.
 Paulo Coelho

 Paulo Coelho


