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Először néhány gondolatban szeretném összefoglalni 2009. év Pilis Várost érintő legfontosabb
eseményeit.
A legjelentősebb minden bizonnyal Pilis úthálózatának felújítása volt. Erre már évek, ha nem évtizedek
óta nagyon várt mindenki. Sokan még akkor sem hittek benne, amikor már elkezdődött az útépítés. Az
előzetes tervekhez képest történő változásokat néhányan az építés befejezésének tekintették, de amint
egyre jobban közeledett szeptember, annál jobban lehetett látni, hogy a nagy álmunk megvalósult. 52 km
utat aszfaltoztunk le, ezzel gyakorlatilag minden belterületi út aszfaltburkolatot kapott.
Befejeződött szintén a nyár végére a Pilisi vasútállomás felújítása is, ezt is már nagyon vártuk, hiszen
rendkívül balesetveszélyes volt a régi peronok rendszere, ezzel a felújítással sokkal biztonságosabb és
kényelmesebb a vágányok megközelítése.
2009. évben egy másik nagyon szép beruházással gazdagodott Pilis, hiszen a nyáron elkezdődött és a tél

elejére befejeződött a Gerje-forrásvidékének felújítása.
Ebben az évben 12 kisebb-nagyobb pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ebből egy - a bölcsödei pályázat - még elbírálás
alatt van, hat nyertes és öt sikertelen pályázatunk volt.
Ősszel elkezdődött az új rendelő építése is.
Végezetül, a sok fejlesztés, beruházás mellet, minden gazdasági nehézség, anyagi problémák ellenére, működőképesek
voltak intézményeink, meg tudtuk tartani az önkéntes feladatban vállalt szakorvosi szolgáltatást. Tudom, hogy sok gond és
probléma is volt ebben az évben, de úgy gondolom, hogy összességében egy eredményes évet zártunk 2009 ben.
Ezek után a Képviselő-testület januári ülésének főbb eseményeiről szeretném tájékoztatni Önöket.
A Testület és a Bizottságai elfogadták a 2010. évi munkatervüket, majd meghatározásra került a 2010. évben tartandó két
közmeghallgatás időpontja. Az első 2010. június 24-én 18 órakor lesz, a második 2010. november 25-én, csütörtökön, 18
órakor. A dátumokból látható, hogy a második már az önkormányzati választások után lesz. Ez így volt ennek a ciklusnak az
elején is, ezzel lehetősége lesz az új Testületnek az elképzelései közzétételére. Ezután a Testület megvitatta a város 2010. évi
bevételeinek és kiadásainak kérdéseit is, a költségvetés tervezéséhez.

Úgy tűnik, hogy az önkormányzatok által a 2010. évi állami költségvetésbe jelzett gondok
valósak, hiszen több tételben is jelentős csökkenés tapasztalható. Pilis tekintetében ilyenek például az átengedett központi
adók, amelynek összege 15,5 millió Ft-tal kevesebb, de az oktatásra fordítható állami juttatások is drasztikus mértékben
csökkentek.
Az óvodai neveléshez nyújtott támogatás 9 millió Ft-tal kevesebb, mint tavaly, úgy, hogy az óvodások létszáma 402 főről 411
főre emelkedett. A közoktatást kiegészítő hozzájárulás 11 millió Ft-tal csökkent, és sajnos még ezen belül vannak olyan
normatív hozzájárulások is, amelyek támogatása teljesen megszűnt, ezekre semmilyen juttatást nem ad az állam, ilyen például
a pedagógus továbbképzés. Az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó normatív támogatás 31 millióval kevesebb, mint
2009. évben, tehát ha az oktatásra fordítható állami támogatást összegezzük, az 51 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Pilis Város 2010. évre tervezett bevételei: 1531 millió Ft. Ezekből a számokból is látható, hogy milyen hatalmasak az állam
költségvetési elvonásai a helyi önkormányzatoktól.
Ezért Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy határozatot fogadott el, amelyben tiltakozik a megszorítások
ellen. Ezt eljuttatja a Magyar Köztársaság kormányának. Szövege a következő

A 2010. évi közfoglalkoztatási tervet is megvitatta a Testület. Ez alapján az önkormányzat 2010. évben 115 fő
közfoglalkoztatásával számol. Őket a tervben meghatározott csoportlétszámban és időtartamban alkalmazzuk, egy-egy
csoportot átlagban 5-6 hónapig. Ezen program alapján azokat alkalmazzuk, akik rendelkezésre állási támogatásra jogosultak,
alkalmazásuk idején munkavégzésükért legalább a minimálbért kapják és ez a munkavégzés feltétele annak, hogy később
segélyben részesüljenek.
ANagy Sándor utca kialakításának tervével és az azzal kapcsolatos pénzügyi kérdésekkel is foglalkozott a Testület. 2009-ben
az utak felújításakor találkoztam azzal a problémával, hogy a már meglévő és kitaposott Nagy Sándor utcának nincsen helye,
hiszen egy jelentős részen a belterületi ingatlanok határa teljesen összeér a külterületi ingatlanok határával. Ezért 2009. őszén
az érintett ingatlanok tulajdonosaival megtartott egyeztetés után és az alapján fogadta el a Képviselő-testület az intézkedési
tervet.
Az ezt követő napirendi pont tartalmát talán a cikk elején kellett volna leírnom, hiszen Pilis Városa újabb pályázatot nyert,
kismértékű városközpont fejlesztés címén, amelyben mintegy 100 millió Ft-ot megközelítő teljes költségvetés alapján, közel
80 millió Ft támogatás és 20 millió Ft önerő felhasználásával a Közösségi Ház tetőszerkezete és homlokzata, a Városháza
homlokzata, a Könyvtár tetőszerkezete és a Szabadság téri iskola homlokzata kerül felújítása, valamint egy térfigyelő
kamerarendszer is kiépítésre kerül, kb. 12 db kamerával.
Ha már a pályázatokról beszélünk, akkor a cikk írásával egyidejűleg készül és kerül beadásra egy újabb pályázat, amely a
Kávai úti óvoda felújítását célozza, kb. 20 millió Ft értékben.
Beadásra került, befogadták és értékelés alatt áll a Gólyahír utcában, a Gerje-forrás melletti területre tervezett bölcsöde

–

:

Sajnos alig van olyan tétel, amely a 2009. évhez képest
nőne, viszont csökkenés annál több.

-

-

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását fejezi ki a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésében foglalt, az önkormányzatokat érintő megszorítások miatt.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja, hogy a beterjesztett és elfogadott, a Magyar

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX tv. nem alkalmas az önkormányzatok törvények által
meghatározott feladatainak ellátásra és finanszírozására.

Szabó Márton

Kedves Pilisi Polgárok!
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TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi

szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített
alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan

postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a

nyilatkozaton a Kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az

pontosan tünteti fel.
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS

AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
A kedvezményezett neve:

18678015-1-13
Pilis Városért Közalapítvány

pályázatunk. A tervek szerint egy teljesen új, amely a mai kornak mindenben megfelelő, két csoportos, 40-50 gyermek
befogadására alkalmas bölcsödét tervezünk. Ennek az épületnek a teljes költségvetése mintegy 360-380 millió Ft, ebből
pályázat útján nyerhető támogatás 250 millió Ft, a fennmaradó 110-130 millió Ft-ot Pilis Városa önerőként teremti elő
Civil kezdeményezésre egy nagyon érdekes akció indul, amelyhez csupán a lakosság odafigyelése és összefogása szükséges.
Egy ételízesítőt forgalmazó cég a legtöbb termék-vonalkódot összegyűjtő település részére egy legalább 5 millió Ft-os
játszóteret ajánl fel. A további oldalakon tájékozódhatnak az akció részleteiről. Kérem, aki teheti, segítse ezt a
kezdeményezést, szerezzünk örömöt gyermekeinknek!
Többen kérdezték, hogy mi épül a Szent István Park vasút felőli oldalán. Erről már ugyan többször írtunk, de most is örömmel
tájékoztatom Önöket arról, hogy itt kezdődött el az új rendelő építése, amely a tervek szerint 2010. nyarára elkészül. Hogy mi
lesz a régi rendelő épületével, ill. telkével, azt jelenleg még nem tudom megmondani, erről majd a Képviselő-testület dönt.
Egy pilisi párt interneten megjelent közleményben azt írja, hogy:

Szeretném tájékoztatni Pilis minden kedves Polgárát arról, hogy a Képviselő-testület nyílt ülései eddig is nyilvánosak voltak
és ezután is nyilvánosak lesznek. A Képviselő-testület nyílt ülésein az Önkormányzat szervezeti- és működési szabályzata
alapján eddig is és ezután is szabadon részt vehet, jegyzetelhet és felvételt is készíthet. Bár a lényegét nem igazán
értem, hiszen a helyi kábeltévé minden Testületi ülést rögzít és vágatlanul közöl. Ezen felvételek DVD-n rögzítettek, amelyek
a könyvtárban hozzáférhetők és megtekinthetők. Valamint szintén elérhetőek a Képviselő-testület nyílt üléseinek
jegyzőkönyvei is a honlapon.Azárt ülések rendjét az önkormányzati törvény és a Testület szervezeti és működési szabályzata
határozza meg, ezekben leírásra került, hogy mikor lehet és kell zárt ülést elrendelni. Ezek például: személyi ügyek,
önkormányzati-, gazdasági ügyek, kitüntetések, stb., de azért mert vendégek jönnek a Testületi-ülésre, nem lehet és nem is
kívánunk zárt ülést elrendelni.
A Köztársasági Elnök, a parlamenti választások első fordulóját 2010. április hó 11. napjára, a választás második fordulóját
április 25. napjára tűzte ki.

.

„ …

…

–

”

tagjai szándékuk szerint ezentúl jelen lesznek a
FIDESZ-es többségű Pilis Városi Önkormányzat Bizottsági és Testületi ülésein, - és az ott történteket dokumentálni fogják a
nyilvánosság számára. Hogy mindenkoron tájékoztatni tudják a helyi lakosságot, hogy a Képviselő-testület mit tett és tesz a
köz érdekében, - és a nyílt szavazásoknál ki és hogyan szavazott. jelen lesznek ezeken a nyilvános Testületi üléseken, és kép-
és hangrögzítő eszközökkel, vagy egyszerű jegyzetfüzettel és tollal, - figyelni és dokumentálni fogják az ott történt eseményeket
és döntéseket! A szerkesztőség megjegyzése: És amennyiben erre válaszként az Önkormányzat zárt ülést, üléseket rendel el,
ahol hallgatóság nem lehet jelen, - akkor az jelzés értékű lesz számunkra. Mégpedig arról, hogy az önkormányzatnak titkolni
valója van azok előtt, - akik őket megválasztották! És nem, hogy az emberek tudjanak bizonyos döntéseikről, üzelmeikről. De
ezt nem állítjuk konkrétan, - később az Önkormányzat reagálásainak fényében, ez kiderül majd.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a kopogtató cédulát csak kitöltve adják oda a gyűjtést végző
aktivistáknak, hogy az esetleges visszaélések elkerülhetők legyenek. A parlamenti választások az ország életében nagyon
jelentős események, hiszen ekkor van lehetőségünk arra, hogy véleményünket szavazatunk által is elmondjuk. Ezért kérek
mindenkit arra, hogy lehetőség szerint minél többen menjenek el választani, hiszen mindenki szavazata számít az ország
jövője érdekében.

mindenki

Szabó Márton polgármester

Kérjük ebben az évben is támogassák törekvéseinket, adományaikkal,illetve jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával segítsék városunk fejlődését! Köszönjük! Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma Simó Gáborné  elnök

Tisztelt Lakosság!  Kérjük, hogy adója 1%-áról a
Pilisi Polgárőrség javára rendelkezni szíveskedjen: 18673357-1-13

A Pilis Városért Közalapítvány anyagi
eszközeinek felhasználásával kiemelt
feladatának tekinti:

A fentieken túl évente programokat
szerve-zünk, melyek szintén Pilis lakóinak
nyújtanak lehetőséget, értékes szabadidő
eltöltéséhez. 2010. évi programunkat a
Hírnök aktuális számában ismertetjük.
Tisztelettel köszönjük a 2009. évben fela-
jánlott adományokat, a 2009. évi Életmód
sziget rendezvényhez nyújtott anyagi,
tárgyi, természetbeni felajánlásokat!
Kiemelt feladatunk a 2010. június 04-én,
Pilisen felavatandó Trianoni emlékmű
felállításához adomány-gyűjtés, melyhez
kérjük, segítségüket.

A közlemény rovatba
kérjük megjegyzést
beírni! Csekket a Polgármesteri Hivatalban
és Simó Gáborné elnöktől igényelhetnek.
Segítségüket tisztelettel köszönöm a
Kuratórium nevében!

Vatyai út - Rákóczi út
közötti Sportpark bővítését,a város arcu-
latának formálását, a közterületek rendezé-
sét, utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek
folyamatos ápolását, a város központjának
kialakítását, a helyi kulturális és nemzeti-
ségi örökség megóvását, tájház létreho-
zását és fenntartását, egyéb közcélú kultu-
rális és sportlétesítmények fenntartásának
támogatását, egyedi kulturális és sportese-
mények, rendezvények szervezését, támoga-
tását.

„ ”

Bankszámlaszám:
11742238-20004628.

Trianoni emlékmű„ ”

Felhívás

Simó Gáborné elnök
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Tisztelt Pilisi Lakosok! A 2010. évtől az APEH felé teljesítendő
vagyonadóval kapcsolatban az alábbi tájékoztatóval szeretném
segíteni bevallásukat. 2010. január 1. napján lépett hatályba az
egyes nagyértékű vagyontárgyak adójáról szóló 2009. évi
LXXVIII. törvény, amely négyféle vagyontárgy a lakóingatlan, a
vízi jármű, a légi jármű, a nagyteljesítményű személygépkocsi
utáni adózást szabályozza.AzAlkotmánybíróság a 2010. január 26-
i ülésén alkotmányellenesnek találta és visszamenőleg
megsemmisítette a vagyonadó lakóingatlanokra vonatkozó részeit.
A vízi járművekre, a légi járművekre és a nagy teljesítményű
személygépkocsikra vonatkozó rész hatályban marad, azokat nem
kifogásolta a testület. Nagyteljesítményű személygépkocsira
vonatkozó szabályok: Az adókötelezettség a 125 kW teljesítményt
elérő hajtómotorral rendelkező személygépkocsi hatósági
nyilvántartás szerinti tulajdonosát terheli. Ha a személygépkocsi a
magyar hatóság által vezetett nyilvántartásban nem szerepel, akkor
az adó alanya a személygépkocsi tulajdonosa. Az adó alapja: a
személygépkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett
teljesítménye kW-ban. Az adó mértéke: a személygépkocsi
teljesítményétől függően a gépjárműadó-törvény szerinti
adóösszeg - kétszerese 125 kW - 175 kW között, - 2,5-szerese 175
kW -200 kW között, - 200 kW és afelett pedig háromszorosa.
Adókedvezmények, mentességek: - az OT ( old timer ) betűjelű
rendszámtáblával ellátott gépkocsik mentesek az adó alól. - A
kizárólag elektromos meghajtású és a hibrid meghajtású

személygépkocsi tulajdonosát 50%-os adókedvezmény illeti meg. -
Ugyancsak ilyen mértékű adókedvezményben részesül a három,
vagy több gyermeket nevelő szülő egy személygépkocsi után. - A
kétszeres adóterhelés elkerülése érdekében a megfizetett
gépjárműadót a fizetendő adó összegéből le lehet vonni. A bevallási
határidők: - egyéni vállalkozóknak és evásoknak 2010. február 25. -
magánszemélyeknek 2010. május 20. - társas vállalkozásoknak
2010. május 30. A bevallás benyújtásának módja: a magánszemély
adózó az adóévi személyi jövedelemadóról szóló bevallásban, a
társasági adóalany a társaságiadó-bevallásban, az eva alany pedig
az eva-bevallásban ad számot az egyes nagy értékű vagyon-
tárgyakról szóló adóról. Ha az adóalany nem kötelezett sem
személyi jövedelemadó, sem társasági adó, sem eva bevallásra,
akkor az egyes nagyértékű vagyontárgyakat terhelő adóról a külön
erre a célra rendszeresített bevallást kell benyújtani az adóév május
20-ig. Adófizetési határidők: az adót két részletben kell megfizetni.

Az első részlet a bevallás benyújtásával
egyidejűleg esedékes, a második részletet
pedig az adóév szeptember 30-ig kell
megfizetni. A várható mulasztási bírságok
mértéke: - magánszemély esetén 200ezer Ft-
ig, - más adózó esetén 500ezer Ft-ig, és az
adóhiány 50 %-a a bírság, további a
jegybanki alapkamat kétszeresével számolt
összeg a késedelmi kamat. További
információk: http://www.apeh.hu/

–
–

„ ”

,

A magánszemélyek 2010-ben szja-bevallásukat háromféle módon
teljesíthetik: önadózással, adóhatósági közreműködéssel készülő
egyszerűsített bevallással és munkáltatói adómegállapítással. Önadózással
a magánszemélyek a 0953. számú bevalláson teljesíthetik személyi
jövedelemadó-bevallási kötelezettségüket. Ennek határideje május 20.
Kivételt jelentenek az egyéni vállalkozók és az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek, nekik a bevallási határidő február 25. Az adóhatósági
közreműködéssel készülő egyszerűsített bevallás az erre a célra szolgáló
nyilatkozaton (0953Ny) kérhető. Kitöltve, aláírva február 15-ig kellett
postára adni vagy az ügyfélkapun keresztül az APEH-nek elküldeni. Akkor
lehet kérni, ha kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett az adózó,
amelyből a munkáltató adót, adóelőleget vont le. Január 31-ig írásban
kérhették a dolgozók munkáltatójuktól, hogy a 2009-es szja-t állapítsák meg
számukra és számolják el a különbözetet. Ha a munkáltató nem ajánlja fel
munkavállalójának a munkáltatói elszámolás lehetőségét, erről időben
tájékoztatnia kell. A bevallások elkészítéséhez szükséges igazolásokat
február 15-ig kell megkapniuk az adózóknak. A 2009-es szja bevallása
kiegészül a vagyonadó bevallásával. A két bevallást egyszerre, de külön
nyomtatványon (0953 és 1042) kell teljesíteni. Akinek az adóköte-
lezettségét 2009-ben munkáltatója állapította meg, illetve nem nyújtott be
szja-bevallást, egységcsomagot az adóhatóság ügyfélszolgálatain kérhet,
vagy bevallását elkészítheti a honlapról letölthető
nyomtatvány-kitöltő program segítségével.

www.apeh.hu

Hasznos tudnivalók a magánszemélyek

szja-bevallásával kapcsolatban

A vagyonadóról

Az adó mértéke 2010.-től a személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában,
a gépjármű hatósági nyilvántartása szerinti, kW-ban kifejezett teljesítménye alapján
a gépjármű gyártási évében és az azt követő ,
a gyártási évet követő ,
a gyártási évet követő
a gyártási évet követő
a gyártási évet követő

Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik vonatkozásában
2010. évtől az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után légrugós, vagy azzal
egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén 1200 Ft, egyéb gépjármű és

3 naptári évben 345 Ft/kw
4-7. naptári évben 300 Ft/kw
8-11. naptári évben 230 Ft/kw,
12-15. naptári évben 185 Ft/kw,

16. naptári évben és az azt követő években 140 Ft-
/kw.

pótkocsi esetén 1380 Ft
Az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató,
lakókocsi és a lakópótkocsi esetén az önsúly, míg a
tehergépjármű és pótkocsi esetén az önsúly +
raksúly 50 %-a.
A mértékemelésről minden érintett személy és
tehergépjármű tulajdonos/ üzembentartó 2010.
első negyedévében új kivetési határozatban fog
értesülni. Az adó megállapítása továbbra is a
közúti közlekedési járműnyilvántartás által
megküldött adatszolgáltatás alapján fog történni,
így az új vagy használt gépjármű vásárlásakor,
illetve ismételt forgalomba helyezésekor bejelen-
tési kötelezettség továbbra sem terheli az
adózókat. A 2010. évre esedékes gépjárműadó
kötelezettségeikről szóló okiratot várhatóan
március hónapban kezdjük el kézbesíteni.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási
rendszerű tehergépjárművek tulajdonosai-
nak/üzembentartóinak bejelentést kell tenniük a
légrugós tehergépjárművekről, mivel az adatbázis
ilyen adatokat nem tartalmaz. Amennyiben az
1.200 Ft-os, csökkentett adómértékre jogosult
adótárgyak forgalmi engedélye még nem
tartalmazza az elbíráláshoz szükséges bejegyzést,
kérem, minél hamarabb keresse fel a közlekedési
hatóságot a hatósági bizonyítvány vagy az
igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szak-
értőt a szakvélemény beszerzése céljából. A
légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási
rendszerrel rendelkező járművek csökkentett
adómérték igénybevételéhez a kitöltött bejelentési
űrlap, a hatósági bizonyítványnak, vagy az
igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki
szakértő szakvéleményének, ill. az útkímélő
tengely bejegyzéssel ellátott forgalmi engedély
másolatának benyújtása szükséges, legkésőbb
2010. március 15-ig. A bejelentési űrlap Pilis
város honlapjáról letölthető:

.

„

”

www.pilis.hu/letöltések/letölthetőformanyomtatványok/A
dóügyi Iroda

Gépjárműadó változások

Lasán Judit Adóügyi Irodavezető
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Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya által kiadott 246/2009. (XI. 3.)
Korm. rendelet 2010. január 01. napi hatállyal - jelentős mértékben módosította a
telekalakítás (telekszabályozás) hatósági eljárási rendszerét.
Ennek elemei az alábbiak:
A Kormány a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a
Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási e[járás részletes
szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2009. (XI. 3.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet 1. -a szerint, építésügyi hatóságként az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási
eljárásokban - a műemléki védettség alatt álló, valamint a honvédelmi és katonai
célú ingatlanok kivételével - első fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a
megyei földhivatalt jelölte ki.AKorm. rendelet 2. -a rögzíti, hogy a telekalakítási
eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás
típusai a következők lehetnek: telekalakítási engedélyezési eljárás, ill. egyesített
telekalakítási eljárás.
A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által
rendszeresített, és a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell
benyújtani.
A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő az általános
ügyintézési határidőhöz (22 munkanap) képest növekedett, 30 munkanap.
Atelekalakítási engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.
A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a rendeletben meghatározott
szakkérdések elbírálása kérdésében a Korm. rendelet melléklete szerinti
hatóságokat (közöttük az I. fokú építésügyi hatóságot) szakhatóságként jelölte ki.
Fontos eljárási elem, hogy az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott
kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható -
előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás
csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és terület kimutatás alapján
kérhető Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot arra vonatkozólag, hogy a település
esetében a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező szerv:

A fentiek figyelembevételével kérem T. Lakosságot, hogy a tulajdonukat
(birtokukat) képező ingatlanon tervezett bármilyen engedélyköteles beruházás
előkészítése és lebonyolítása során vegyék figyelembe az addig rögzített
változtatásoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő változás bejegyzése
(vagyoni értékű jog/teher alapítása, vagy töröltetése, épület/építmény ingatlan-
nyilvántartásból történő bejegyzése vagy töröltetése stb.) szükségességét, mivel
ezen változtatások többek között - az építési engedélyezési eljárása, valamint az
üzletek működése engedélyezési eljárása lefolytatására is kihatással vannak.
Ilyen, joghatással bíró tények és események különösen (e helyütt elsődlegesen az
ingatlan tulajdoni lap I. részét érintve):
a, az ingatlan fekvésére utaló adatok (utca, házszám) valósággal való egyezősége,
b./ ingatlan művelési ága, alrészletei megfelelősége, valósággal való egyezősége,
c./ ingatlan alapterülete megfelelősége, valamint
d./ az ingatlanon álló főépület, valamint melléképület földhivatali térképészeti
adattárba történő bejegyeztetése,
e./ (fő illetve melléképület) ingatlan-nyilvántartásból történő töröltetése.

Ezúton hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti telekalakítási illetve más
tárgyú engedélyezési eljárásokban történő hatáskörök más-más szervek általi
eltérő gyakorlása miatt, a Pilisen működő I. fokú építésügyi hatóság az adatok
közokirat jellegéből kiindulva az ingatlan-nyilvántartásból kiadásra kerülő
adatokra alapítottan fog eljárni, azaz: más ténybeli észleletet vagy ismeretet nem
vehet figyelembe
Ezért különösen bontási eljárás vagy építkezés (bővítés) esetén kérem a T.
Lakosságot, hogy az építésügyi hatóság által korábban kiadott felhívásokban (pl.
lebontott épület ingatlan-nyilvántartásból történő töröltetése) foglaltakat szorosan
figyelemmel kísérni szíveskedjenek.
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Monor Körzeti
Földhivatal 2200 Monor, Nemzetőr u. 23.

Értesítés

dr. Csiki Gábor jegyző

Első alkalommal március 21-én és ezt követően minden
harmadik vasárnap kerül megrendezésre a kirakodó,

használtcikk és kisállat vásár a pilisi piactéren. Árusoknak
6x5 m-es hely 3000 Ft/alkalom. További információ: 06-

20/399-6070 Szervező: Gerje-Forrás Nonprofit kft. A piac
minden vasárnap délelőtt várja a kedves vásárlókat és

eladókat a kedvezményes helypénzzel.

Pilisi vásár!

2009. december 28.-án hivatalosan is és ünnepélyes
formában is átadásra kerültek a Gerje-forrásvidék
tájrendezésének kivitelezési munkálatai. Az
ünnepélyes átadási-átvételi eljáráson a résztvevők
diavetítőn keresztül láthatták a forrásvidék
tájrendezésének kialakulását, valamint halhatták a
kivitelezési munkálatok legfontosabb műszaki
paramétereit. A beszámolót követően az érdeklődők
helyszíni bejáráson megtekinthették a Gerje-
forrásvidék gyönyörű élővilágát. A helyszíni szemlén
megjelentek észrevételei is bizonyították számomra,
hogy érdemes a környezetünk megóvása érdekében
tenni, alkotni. A Gerje-forrásvidék tájrendezésének
felelős műszaki vezetőjeként kijelentem, hogy életem
egyik legszebb beruházásának kivitelezését
irányítottam, és boldog vagyok, hogy e termé-
szetvédelmi terület élővilága fellélegezhetett,
megtisztulhatott. Remélem, a jövőben meghatározó
szerepet kap a természetvédelmi terület folyamatos
karbantartása, valamint a természeti értékek védelme
is Pilis Város életében. Ezért kérem a Tisztelt
Lakosságot, hogy óvjuk és védjük együtt
környezetünket! Csapó Attila Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

A MÁV, a BKSZ és 13 Pest megyei település önkormány-
zatából álló konzorcium 2010 első félévéig 834 parkolóhelyet
és 540 kerékpártárolót épít a 70., a 100a. és a 120a. számú
vasútvonalak mentén. A 13 Pest megyei településen, többek
között P+R, valamint B+R parkoló a
vasútállomások közvetlen környezetében, melynek elsődleges
célja a közösségi közlekedés erősítése Budapest agglomeráci-
ójában őhely)
kerül megépítésre. A Parkolók és csomópontok építése és
fejlesztése a BKSZ területén, a 70., 100a. és 120a. sz.
vasútvonalak mentén című projektet a Közép-Magyarországi
Operatív Program részeként az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) és a hazai központi költségvetés vissza nem
térítendő támogatás formájában 90 %-os támogatási aránnyal
finanszírozza. A projekt elszámolható költségének 10 %-át,
vagyis az önrészt az önkormányzatok adják. A 2010. június
30-ával záruló projekt összköltsége 623 649 156 Ft Az
elővárosi közlekedés fejlesztésére13 Pest megyei önkormány-
zat a BKSZ Budapesti Közhasznú Kft., a MÁV Zrt. és konzor-
cium összefogásával kerül sor a Budapest Szob, Budapest
Cegléd Szolnok és a Budapest Újszász Szolnok elővárosi
vasútvonalak mentén
Aprojekt keretében megvalósuló létesítmények fenntartását öt
éven keresztül az érintett önkormányzatok végzik majd.
A kamerákkal megfigyelt területeken

A hosszú távú
terveknek megfelelően a fejlesztési helyszínek kiválasztásánál
és kialakításánál a beruházók figyelembe vették a parkolók
későbbi bővíthetőségét is.
A parkolók az állomásépületek közvetlen környezetében
jelenleg – kényszermegoldásból – többnyire rendezetlen,
elhanyagolt területen épülnek ki. A fejlesztésnek köszön-
hetően mindez azonban megszűnik, és rendeződik az
állomásépületek környezete, a területeken közvilágítással
ellátott, megfelelő gyalogos kapcsolatot biztosító, kamerával
megfigyelt parkolók és fedett kerékpártárolók épülnek.

Pilisen is épül

egész nap ingyen
parkolhatnak az autósok és a kerékpárosok.

90 P+R és 50 B+R. Városunkban (kerékpár fér
„
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Kezdetét veszi az ország legnagyobb P+R beruházása,
Pilisen tavasszal kezdődik az építkezés.

szerk.
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Csapó Attila,
Gerje-Forrás Kht
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Ebben az évben június 4.-én emlékezünk
a Trianoni diktátum aláírásának 90.
évfordulójára.

11742238-20004628
Trianoni emlékmű„ ”

Magyarország több településéhez hason-
lóan, Pilis város Önkormányzata is úgy
döntött, hogy a magyar történelem
legtragikusabb eseményéről emlékmű
felállításával emlékezik meg, amelynek
helyeként az Erzsébet utca és a Hunyadi
utca találkozásánál, a Kossuth L. út melletti
teret jelölte ki.
Az emlékmű megtervezésére pályázatot
írtunk ki, amelyre hét pályamű érkezett,
közöttük több rendkívül színvonalas is volt.
A bíráló bizottság ezért több fordulós
ülésen, Nyeste László főépítész úr véle-
ményét is figyelembe véve döntött arról,
hogy melyik terv kerül megvalósításra.
Nem volt egyszerű a választás a több szép
és értékes terv közül, ezt mutatja az is, hogy
az első és a második helyezett között csak
egy pont különbség volt. A bizottság Toka
Zoltán Ákos ipari formatervező pálya-
munkáját találta a legjobbnak, aki így ír
alkotásáról:

Nyeste László főépítész úr véleménye: A
javasolt forma és anyaghasználat rendkívül
színvonalas módon van összhangban a
tartalommal és a jelentéssel. A sírkő
gondolata leírás szerint: oszlop, obeliszk
jól társul a nemzeti gyász hangulatával,
az emlékezéssel. A szénacélba (monolit)
metszett történeti országhatár kontúrja
közé függesztett rozsdamentes fémlap
transzparens jelképe a szimbolizálandó
történelmi napnak
Az emlékművet 2010. június 4.-én, a
diktátum aláírásának 90. évfordulóján
szeretnénk leleplezni.
Tisztelettel kérem a pilisi Polgárokat arra,
hogy aki úgy gondolja és lehetősége van rá,
az emlékmű felállítását adományaival
segítse - Pilis Város Közalapítványán
keresztül, csekk a Polgármesteri Hivatal
titkárságán kapható, ill. bankszámlaszám:

.Aközlemény rovatba
kérjük a megjegy-
zést beírni!
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Tervemben igyekeztem
TRIANON emlékét úgy megfogalmazni,

hogy a befogadó számára az üzenet tiszta,
egyszerű, mégis érthető legyen.

Trianoni emlékmû

Szabó Márton

"Pest Megye Önkormányzata által alapított Arany
János Pedagógiai Díjat vehetett át Polgárné Czerjak
Judit, a Szterényi József Szakközépiskola és
Szakiskola pedagógusa. A Pilisen élő magyar-orosz,
háztartás-ökonómia-életvitel szakos tanár 1974-
ben kezdte pályafutását a diákotthonban, és 1997
óta tanít a Szterényiben. Az intézményben sikeresen
készíti fel a pincér tanulókat a szakmai vizsgákra,
szintvizsgákra, tanulmányi versenyekre. Diákjai a
különféle megmérettetéseken az ország legjobbjai
között szerepeltek. Évek óta vezeti az osztályfőnöki
munkaközösséget, és szinte minden tanévben
tevékenykedett osztályfőnökként is. Nyugdíjba
vonulása alkalmával érdemeit és 35 éves pedagógusi
tevékenységét ily módon is elismerte a szakma.
„Büszkék vagyunk arra, hogy 2007 óta iskolánk
nyolc pedagógusa kapott különböző szintű

kitüntetést. Ez is jelzi, hogy tanáraink hosszú idő óta
nagyon jól dolgoznak.” – mondta el Hangyásné
Farkas Ágnes, az intézmény igazgatója.

GRATULÁLUNK!

2010-től elbúcsúzom Önöktől, mint a Hírnök újság szerkesztője.
Az eltelt három évben megtapasztaltam, milyen nagyszerű és
csodálatos, ugyanakkor felelősségteljes, időigényes munka
másokat információkhoz, tartalmas gondolatokhoz juttatni,
riportokat készíteni, feldolgozni, kapcsolatot tartani szerveze-
tekkel, magánszemélyekkel. Minden percét élveztem szolgála-
tomnak, és már most hiányoznak Önök, az írásaik, a
visszajelzéseik, a témakeresés, szervezés, szerkesztés, tördelés, és
a semmivel össze nem hasonlítható érzés, amikor kezembe
veszem a friss, nyomdaszagú újságot. Megsirattam döntésemet,
amelynek okát érzelmi- és megváltozott körülményszálak fonták
nyakam köré, nem hagyva más kiutat, az élet azonban nem
hagyja, hogy elszakadjam Önöktől, és az Internet kínálta
kapcsolatformában ismét találkozhatunk, gondolatokat, írásokat
cserélhetünk, jelenthetünk meg. Keressük egymást!
Mivel a tördelő személye nem változott, az újság külalakja
változatlanul gondosan szép, igényes formában fog a kezükbe
kerülni, és az új szerkesztő Lasán Judit személye a biztosíték arra,
hogy a legjobb kezekből fogják kapni ezentúl az önkormányzati
híreket.
Köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt három évben, köszönöm
a sok kedves vagy éppen kritizáló visszajelzést, ami mind tovább
építette bennem e szakma iránti tiszteletemet és szeretetemet, a
továbbgondolkodást, a megküzdési-problémamegoldási
technikákat.
Mindig szeretettel fogok gondolni e közösen töltött időszakra.

Gajdosné Nagy Tímea:

Vörösmarty Mihály

HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

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

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerkeszt  : Lasán Judit

e-mail:
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

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

Készült 3500 példányban

ő
lasanjudit@pilis.hu

Szerkesztőségünk hálás köszönetét fejezi ki
Gajdosné Nagy Tímeának a újság
szerkesztésében vállalt önzetlen segítségéért,
munkájáért.

Kívánunk a további munkájához sikert, és
életében sok áldást és szerencsét.

Hírnök
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A volt Gubányi Kastély

Hírnök

PILISI KlímaBarát Üzletek
AJÁNDÉK ÜZLET Kávai u.10.

ÁLLATELEDEL-BOLT Kávai u. 10.
BAMBI GYERMEKRUHÁZAT Kávai u.7/1.
CSETNEKI és KULIK KKT Kávai u. 32.

ÉLELMISZER BOLT Kávai u.37/B
HAGYOMÁNYŐRZŐ BOLT Rákóczi u.22.

JWB Kft KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET Rákóczi u. 11.
KOVÁCS VIRÁGBOLT Huba u.4.

KÖNYVESBOLT (Kávai u.) Kávai u.1.
LÁTVÁNYPÉKSÉG Vasútállomás

Márkus Erzsébet PALACKOZOTT ITALOK Kávai u. 7/3.
NOSZTALGIA CSEMEGEBOLT Móricz Zs. u.25.

PILISI SÜTŐ Kft Csaba u. 10.
PLATÁN ÉLELMISZER Táncsics M. u. 11.

PLATÁN FESTÉKBOLT Rákóczi u.23.
PLATÁN ÜZLETHÁZ Rákóczi u.14.

Sáránné K. Katalin VIRÁG és AJÁNDÉK Kávai u.7/4.
Sárán Istvánné VIRÁG - AJÁNDÉK Rákóczi ú.73.

TOLDI KER. Kft (Tejbolt) Rákóczi u. 6.
VEGYES ÉLELMISZER Nagy Lajos. u. 1.

VEGYESKERESKEDÉS Huba u.4.
VEGYESKERESKEDÉS Dánosi u.19.

ZÖLDSÉG BOLT "Z " PLUSZ BT Rákóczi u.59.
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VEGYESKERESKEDÉS Rákóczi u. 49.

Miért is vált szükségszerűvé a lokálisan működő
klímabarát mozgalom megszületése városunkban?
Az elmúlt években (évtizedekben) az emberiség és a Föld-
bolygó együttélése , annak harmóniája, köztudottan
megbomlott. Ennek alapvető okozója az emberi
tevékenység kontrollálatlan expanziója, amelyhez
eszközként egyre nagyobb mértékben veszi igénybe
életterünk ásványi kincseit, energiatartalékait. Közvetett
hatásként mindennek a tevékenységnek a környezet-
szennyező hatása is veszélyes mértékeket öltött. A
klímaváltozás globális felelősséget ró mindenkire - bár
Magyarország csak igen kis mértékben járul hozzá a
problémahalmazhoz, nem lehet várni addig, amíg a
nemzetközi közösség és/vagy a Magyar Állam oldani
nem lesz képes ezeket, a felelős közösségi elvárásoknak
megfelelően. A helyi közösségek, civil kezdeményezések
szerepe, felelőssége - az előzőekben említett cselekvési
szükséghelyzetben - óriásira növekedett. Sok esetben, így
Pilisen is tapasztalható az, hogy az ún. falusias önellátó
önfenntartó kiskertes-, állattartásos életmód teljesen
kiszorulóban van. Az információk átörökítési láncolata
megszakadt, a falusiak védekező-, alkalmazkodó-,
túlélési tudománya kihalófélben van. Mindezek
következményei beláthatatlanok egy krízishelyzetben,
természeti-, időjárási katasztrófahelyzet esetén. Több
pilisi magánszemély, a vázolt okok elérendő cél miatt is
vezérelve, döntötte el azt, hogy klímabarát mozgalmat

„ ”

-,

„ ”

–

Pilis Város Lakóközössége ismét egy országos hírű
kezdeményezés egyik elindítója lehet.

A Pilisi KlímaBarát Kör kezdeményezése volt, hogy Pilis
Városában elindulhasson, megvalósuljon a természet-
tudatosságot, környezetvédelmet, közösségépülést is
szolgáló alábbi kezdeményezés, amelyre a város
képviselői 2010. évi januári ülésükön igent mondtak.

A Gemenc Zrt. 2009. év utolsó hónapjaiban elindított egy
mozgalmat, felajánlott egy lehetőséget a Kárpát-medence
magyarajkú településeinek. A kezdeményezés nagymér-
tékben szolgálja a Klímabarát értékrendet is.

A kezdeményezés feltételrendszere Pilis Város lakó
közössége részéről:
A Képviselő-testület határozata a kezdeményezéshez való
csatlakozás - ez megtörtént.
Szerződés aláírása a Gemenc Zrt. (vezérigazgató és Pilis
Város között (Polgármester).
A Pilisi KlímaBarát Kör képviselőjének aláírása is
szerepel majd a dokumentumon, - mint helyi Program-
gazda.
Önkormányzati terület biztosítása 2010. évtől a
facsemeték számára.
Őshonos facsemete-fajták ültetése (a szaporítóanyagot a
Gemenc Zrt. térítésmentesen biztosítja).
Egységes formátumú névtábla a gyermek nevével,
valamint a facsemete latin és magyar fajtanevével (család
és rend).
A program 2010. január 1-jével indul és évenkénti
fordulónapja október 15-e lesz.Afaültetés az ezt követő 1-
2 hétben, a szülők bevonásával fog megvalósulni. A
facsemeték gondozása, ápolása a szülők által felvál-
lalható, nevelő hatású, nemes gesztus, természettudatos,
hasznos cselekedet lesz. Bízunk benne, hogy Pilis Város
Lakóközössége ismét példát mutathat a felnövekvő
generáció iránt érzett felelősségérzetből, tenniakarásból.
A teljes programot szeretnénk felajánlani a KlímaBarát
települések részére is, határon belül és kívül.

)

„Minden évben, a született gyermekeknek
ültessünk egy-egy fát”

Pilisi Klímabarát Kör

indítanak el Pilis városában, annak
körzetében, csatlakozva települési
szinten is a Klímabarát Települések
Szövetségéhez, annak Egyesületé-
hez. Talán az volt a legnehezebb
feladat, hogy milyen módon is tudunk
érvelni, meggyőzni embereket arról,
hogy miben más, mivel több ez a
Mozgalom, mint egy zöldszer-
vezet . Miben kínál sokkal többet
annál. Mi a szerepe ebben a civil-
szervezetben a városi képviselőtestü-
letnek. Nos, azt hiszem, a megala-
kulás körülményei, annak légköre, a
megjelent több mint 60 magánsze-
mély nyilatkozata ott reményt adott
a sikerre, ami természetesen nem
rövid távon fog jelentkezni.
2008. február 4-én, hétfőn, 18.30-kor
a Vasúti óvodában megalakult a
PILISI KlímaBarát Kör.
Az alapító tagok az alábbi zárónyi-
latkozattal erősítették meg szándé-
kukat:

A 2009-es év fontosabb szakmai
eseményei, a teljesség igénye nélkül:
Élő történelemóra Tápióbicskén a

pilisi iskolásokkal, Tavaszi szemét-
szedési akcióban részvétel, Critical
Mass kerékpáros utcai felvonulás,
Összefogás Napja programban rész-
vétel, Föld-napi rendezvény-
sorozat, Gerje-Tápió I. Magyaror-
szági Klímabarát Körzet meg-
alakítása (Albertirsa, Farmos, Káva,
Pánd, Pilis, Tápióbicske, Tápió-
szentmárton), Dr. Jane Goodall lá-
togatása, együttműködési keretmeg-
állapodás a Magyarországi alapít-
ványával, Klímabarát Iskola mozga-
lom alapítása nyolc szlovák és nyolc
magyar iskola részvételével (Inter-
Klíma Sk+Hu), Klímabarát Üzlet
Mozgalom elindulása Pilisen 14+10
üzlet részvételével, Európai Mobi-
litási Hét pilisi eseményei, Nyílt-tér
hét pályázat és rendezvénysorozat,
Bejgli-égető túra december 27-én,
Klímabarát Hendikep
futónapok havonta, ezen
kívűl közös kirándu-
lások, gyalog, biciklivel,
autóbusszal, hagyo-
mányőrző ételek készí-
tése-bemutatása, Gerje-
forrás-vidék rehabilitá-
ciós munkáiban rész-
vétel, stb.
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Mi, a Pilisi KlímaBarát Kör tagjai -
tudatában annak, hogy az éghajlat-
változás gyorsulása a Föld-bolygóra,
az emberi társadalomra, utódainkra
nézve milyen kockázatokat rejthet -
vállaljuk, hogy helyi szinten, itt
Pilisen, tenni kívánunk az emberi
tevékenység természeti környezetre
gyakorolt negatív hatásai ellen,
valamint csökkenteni kívánjuk
annak káros következményeit.

Pintér Sándor
PILISI KlímaBarát  Kör koordinátor

A PILISI KlímaBarát kör beszámolója
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Tisztelettel: Rácz Zoltán

Esély (sansz) (Békés Megyei Hírlap)

„Jól dobol a kenyér”
Paulovicz Pálné:

Tisztelt Lakosok !

Pilisi Rendőrőrsöt a
29-498-128-as, vagy a Monori

Rendőrkapitányságot a 29-410-726,
29-410-367,  illetve a 107-es

telefonszámon.

A Pilisi Rendőrőrs munkatársai
a 2009-es évben is igyekeztek
lekiismeretesen és tudásuknak
megfelelően végezni munká-
jukat. Elmondható, hogy az
utóbbi évek során jelentősen
nőtt a rendőrségre ruházott

feladatok mennyisége.
Bűnügyi szempontból elmondható, hogy a
2009-es évben sikerült az ismertté vált
bűncselekmények számában 11%-os
csökkenést produkálni. Ennél is jelentősebb
adat, hogy a vagyon elleni bűncselek-
mények 24%-kal, a betöréses lopások pedig
43%-kal csökkentek 2008. évhez képest.
Pilis Városában 2009-ben 395 db ( 2008-ban
440 db) bűncselekmény vált ismertté.
Ezekből a legnagyobb hányadot még mindig
a vagyon elleni bűncselekmények tették ki,
számszerűen 230 db, (2008-ban 304 db).
Ezek közül a betöréses lopások száma 54 db
volt ( 2008-ban 94 db ).
A Pilisi Rendőrőrs és a Monori Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályának nyomo-
zói kitartó, - több mint 3 hónapig tartó -
munkájuknak köszönhetően az év végi és a

2009-es évbe is átnyúló betöréses lopás
sorozatot elkövető személyek felderítése
megtörtént. A beszerzett információk
alapján 2009. januárjában a PMRFK és
Készenléti Rendőrségi erőkkel összehan-
golt, nagyszabású bűnügyi akció
keretében az elkövetők elfogásra, majd
őrizetbe vételre kerültek. A beszerzett
adatok alapján a Monori Városi Bíróság
előzetes letartóztatásba helyezett három
személyt, akik a fenti bűncselekmények
elkövetésével gyanúsíthatóak, a büntető
eljárás jelenleg is folyik ellenük.
Örömmel tudatom Önökkel, hogy sok-sok
év munkájának és érvelésének köszönhe-
tően sikerült elérni, hogy Pilis Városának
önálló körzeti megbízottja legyen. Kiss
Zoltán r.ftőrm 2010. február 16-tól kezdte
meg munkáját.
Működési területét úgy próbáltam kijelölni,
hogy Pilis jellemző és egyben mostoha
helyzeteben lévő területeit fedje le, egyben
biztosítson folyamatosabb és fokozottabb
rendőri jelenlétet ezeken a részeken. Így
működési területét fogja képezni a Hegyeki
pincék, Dolina tanyák, valamennyi dűlő
(Haleszi, Homoki, Rózsahegyi, Papp-

bereki), Nagy-víz és környéke, a Gerje-
rét, a Baltáserdő és a 405-ös főútvonal adott
szakasza.
Bízom abban, hogy a körzeti megbízott
munkája nagyban elő fogja segíteni ezen
településrészek bűnügyi és közbiztonsági
helyzetének stabilizálását, az elkövetői
körök feltérképezését és az őrsi nyomo-
zókkal való együttműködés keretében ezen
elkövetők elfogását.
A körzeti megbízott fogadóóráit minden
hónap páros csütörtökén tartja 08.00-12.00
óráig a rendőrőrs épületében. Telefonon a
Pilisi Rendőrőrs számán (06-29/498-128)
lehet elérni.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselek-
mény észlelése esetén kérem Önöket, hogy
továbbra is hívják munkaidőben tekin-
tettel arra, hogy éjszakai ügyelet nincs a
rendőrőrsön - a

–

„ „

–

Kiss Gábor r. őrnagy Őrsparancsnok

RENDŐRSÉGI HÍREK

Pilis Város Polgármesteri Hivatala részéről értesítem a T. Lakosságot, hogy a
hivatalból indított, 2008. és 2009. évben lefolytatott lakcím- és házszámok
rendezésére irányuló eljárás során, a Hivatal munkatársai 2010. év I-III. negyed-
évében vizsgálni fogják a házszámváltozással érintett, valamint a házszám-
változással nem érintett lakóingatlanokon a házszámok feltüntetésének tényét,
valamint a megfelelő házszám feltüntetését. Felhívom a T. Lakosság figyelmét arra,
hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai ezért az idei évben helyszíni szemlét
tartanak a település teljes belterületi közigazgatási területén, a 2008. és 2009. évben,
illetve korábban elrendelt hatósági intézkedéseknek a valóságban tapasztalható
állapotokkal történő összevetése (vizsgálata) érdekében. Fentiek alapján felhívom az
ingatlanok tulajdonosainak használóinak, kezelőinek figyelmét arra, hogy azon
ingatlantulajdonosok (használók, kezelők akik, a hatóság által meghatározott
kötelezettségüknek 2008. illetve 2009. évben, a megjelölt határideig nem tettek
eleget, úgy a tulajdonukban (használatukban, kezelésükben) lévő lakóház (ingatlan)

, -
a későbbi

jogkövetkezmények elkerülése, megelőzése érdekében
A Polgármesteri Hivatal - szabálytalanság észlelése esetén - a fentieket hatósági
eljárás keretein belül vizsgálja ki.

,

( )
)

.

házszámát a házfalon, a kerítésen vagy ezek hiányában a kerítés oszlopon jól
látható helyen legkésőbb 2010. március 31. napjáig helyezzék el,–

Fotók: ME

Rend. idő ő ; Kedd: 14-18: Hétf  : 8-12

Dr. Ecsedi László
Pilis, Rákóczi út 40.

Tel.: 06/29/498 133, 06/20/94 22 741
Kis Sándorné, szakápolóTünde

06-20/7710-429

Szerda: 8-12; Csütörtök:14-18
Péntek: páros hét: 8-11; páratlan hét: 11-14

Dr. Ubrankovics Zsolt
Pilis, Rákóczi út 40.

Tel.: 06/29/498-156, 06/30/27 92 412
Galbács Istvánné, szakápolóJudit

06-20/7710-430
Rend. idő Hétfő: 8-12; Kedd: 14-18:

Szerda: 8-12; Csütörtök: 14-18
Péntek: páros hét: 8-11; páratlan hét: 11-14

Dr. Pétervári Mónika
Pilis, Rákóczi út 40.

Rendelő telefon: 06/29/498-156
Elérhetőség: 06-20/3163-613
Zsurávszki szakápolóÁdám
Elérhetőség: 06-20/47619-87

Rend. idő Hétfő:14-18; Kedd: 8-12:
Szer.: 14-18; Csüt.: 8-12; Péntek: 8-10.45

Dr. Tóth Tibor
Pilis Rákóczi út 40.

Tel.: 06/29/498-133, 06/20/91 55 345
Tomán szakápolóMónika

06-20/7710-428, 06-20/553-2007
Rend. idő Hétfő: 14-18; Kedd: 8-12:

Szerda: 14-18; Csütörtök: 8-12
Péntek: páros hét: 11-14; páratlan hét:8-11

Orvosi rendelés:

ÉRTESÍTÉS-FELHÍVÁS

dr. Csiki Gábor jegyző

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját 2010.

március 25-én, csütörtökön
9-14 óra között a Közösségi
Házban megtartandó, a Pilis

Városért Közalapítvány
által szervezett ingyenes

szűrővizsgálatra.
Betegbiztosítási (TAJ)
kártyát kérjük elhozni,
időpont egyeztetés nem

szükséges, érkezési
sorrendben mindenki

vizsgálatra kerül!

Vizsgálatok:
- szakorvosi

vizsgálat
- daganat

szűrése
-

- - PRICK
TESZT

-
- konzultációs lehetőség

Fül-orr-gégész

szájnyálkahártya

hallásvizsgálat
allergiavizsgálat

vérnyomásmérés

Simó Gáborné Pilis Városért Közalapítvány
és Kuratóriuma

„

”

Az egészség olyasmi, mint a
gondosan égetett gyertya. Ha

körültekintő figyelmet
szentelünk gyertyánknak, sokáig

fog égni.
Manfred Kets De Vries

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Pilis Város Polgármesteri Hivatala értesíti
a lakosságot, hogy lesz.EBOLTÁS Az
oltás díja: Ft, mely tartalmazza a
kötelező féreghajtó tabletta árát is,
egyúttal t

, amelyek kiváltása
kötelező mivel ebben az évben a régi
típusú eboltási igazolványok lecserélésre
kerülnek.
Az oltás helye: Pilis Város Polgármesteri
Hivatal udvara Pilis, Kossuth L. út 47.)

3.700.-

ovábbi 500.- Ft az új Kisállat
Egészségügyi Könyv

,

(

2010. március 9. kedd

2010. március 19. péntek

2010. március 26. péntek

8-12 és 13-16 óra között

8-12 óra között

8-12 óra között.
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Egyházi, Pilis Város önkormányzati, Pilis Város lakossági anyagi
támogatásával megújult, kibővült a Pilisi Katolikus Egyházközség
tulajdonát képező Harang és Homoki út melletti, a Pilis 2598 helyrajzi
számú temetésre használt földtulajdonán lévő RAVATALOZÓ
Az utóbbi években a RAVATALOZÓ épület állaga mind külsőleg, mind
belsőleg rendkívül leromlott. Tetőzete beázott, külső falazatáról a téglák
egy része lehullott, belső falazatáról a vakolat omladozott, a
RAVATALOZÓ előtere, ahol a halottak búcsúztatása történik, fedetlen,
földes és gödrös volt. Az egyházi szertartást végző személyek fölé, ha esett
az eső vagy hó, esernyőt kellett tartani, a szertartásra kihelyezett koporsó és
az azt körülálló közeli hozzátartozók szintén ki voltak téve az időjárás
viszontagságainak. Tavasszal és ősszel az esőnek, télen a hónak, nyáron
pedig a nagy melegnek. Ezen a lehetetlen állapoton segítettünk azzal, hogy
gyűjtést szerveztünk, majd előkészítettük a tervezési és kivitelezési
munkálatokat. A tervezési munka 2008. március hónapban, a kivitelezési
munka 2008. július hónapban indult, a befejezés pedig 2008. szeptember
30. ig meg is történt. A használatbavételi engedélyt 2009. május 9.- én
kaptuk meg. A kivitelezési munkálatok elvégzésére megbízható pilisi
vállalkozókat kértünk fel és kötöttünk velük kivitelezési szerződést.
Indításkor a becsült bekerülési összeget a szakember 4 100 000.- Ft-ban
állapította meg, melynek forrása az alábbiak szerint alakult:

Időközben a Pilisi Római Katolikus Egyházközség Plébániára betörtek és
elvittek több mint 300 000.- Ft készpénzt, ezért a reá eső támogatást a Váci
Püspökség magára vállalta.
A végrehajtott felújítással és bővítéssel elértük, hogy Pilis Város lakossága
halottaitól a végső búcsút a megfelelő helyen és körülmények között teheti
meg. Köszönet: Beer MiklósVáci Püspöknek, Pilis Város Önkormányzat
Képviselő Testületének, Pilis Város lakosságának az adományokért, Sedró
Károly építészmérnöknek, aki ingyen végezte a tervezési és a műszaki
ellenőrzési munkálatokat, HornyákAttiláné temetkezési vállalkozónak, aki
társadalmi munkában hozta rendbe a RAVATOLOZÓ épület belső részét.
Bencze Györgynek, aki anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte az
elektromos munkálatokat és még az anyagköltséget is magára vállalta.
Köszönet Tóth Mihály kőműves munkát, Béres Mihály ácsmunkát,
Gengelicki András villámvédelmi munkát és ifj. Farkas Titusz
harangáthelyezési munkát végző vállalkozóknak, akik igen jó munkát
végeztek.
Végezetül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki Szabó
Mártonnak, Pilis Város Polgármesterének, akinek az igen aktív
közreműködése nélkül ez a feladat nem valósulhatott volna meg,
személyesen eljárt a Váci Püspöknél, bátor kiállást tanúsított a Pilis Város
Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén.

.

–

Váci Püspökségi támogatás:                                       1 700 000.- Ft
Pilis Város Önkormányzati támogatás:                      1 300 000.- Ft
Pilisi Római Katolikus Egyházközségi hozzájárulás:   300 000.- Ft
Pilisi Római Katolikus Alapítvány támogatása:            800 000.- Ft
Összesen: 4 100 000.- Ft
Tényleges bekerülési összeg: 4 093 390.- Ft, melynek összetétele:
Váci Püspökségi támogatás:                                       2 000 000.- Ft
Pilis Város Önkormányzati támogatás:                      1 300 000.- Ft
Pilisi Római Katolikus Alapítvány támogatása:            793 390.- Ft
Összesen: 4 093 390.- Ft

Pilisi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában,
a vasúti temetőben lévő RAVATALOZÓ épület önkormányzati

támogatással történt felújításáról és kibővítéséről

Lédeczi Dénes,
plébános

Örömmel tapasz-
taltam meg a ke-
resztények egysé-
géért folytatott ima-
héten azt a vágyat,
hogy tudunk és
szeretünk együtt

imádkozni, különböző feleke-
zetekhez tartozók. Pilisen első
alkalom volt számomra ez az
imahét hálás vagyok az Úrnak
és mindazoknak, akiket adott,
hogy együtt kereshetjük Isten
Országát. A lelkészek közötti
egység számomra az alapja
annak, hogy Jézus szándékát
felismerjük, aki a kölcsönös
szeretetben válik jelenvalóvá
közöttünk. Éljük továbbra is azt
az igét, amely a hét mottója volt:

Szeretettel és tisztelettel kérem a
katolikusokat és minden jószán-
dékú embert, hogy a jövedelmük
2x1%-áról a Katolikus Egy-
háznak (0011) és a Pilisi Római
Katolikus Egyházért Alapítvány
javára szíveskedjenek rendel-
kezni.

A szentmisék rendje februárban
és márciusban: Február 17.
Hamvazószerda (szigorú böjti
nap): 18.00 szentmise (előtte
keresz tú t 17 .30- tó l )Majd
nagyböjt minden péntekjén
17.30-tól kereszúti ájtatosságot

végzünk a templomban.
Továbbra is keddenként vannak
a bibliaórák a plébánián, 18.45-
20.00 óráig.
Február 12-én, pénteken 17.30-
kor találkozunk azokkal a
testvérekkel, akik még nin-
csenek megkeresztelve, és
szeretnének felnőttként a Kato-
likus Egyházhoz tartozni, vagy
ha meg is voltak, nem része-
sültek semmilyen hitoktatásban
és most megérett bennük a vágy,
hogy az egyházunk közösségi
életébe bekapcsolódjanak (azo-
kat is várom, akik a bérmálás
szentségére készülnek). Szere-
tettel várom az érdeklődőket.
Mindazokat a testvéreket, akik
még nem fizettek előző évre
fenntartói járulékot (önkéntes
egyházi hozzájárulást), tiszte-
lettel kérem, hogy február
hónapban rendezzék. A plébá-
niát és a templomot a vasárnapi
perselybevételből és az egyházi
hozzájárulásból tartjuk fenn,
semmiféle állami támogatásban
nem részesülünk.

;

"Ti vagytok erre a tanúk"
(Lk24,48).

Adószám: 18697469-1-13

Igaz, már a múlt év végén történt, mégis szeretnénk
Pilis lakosaival megosztani azt az örömünket, hogy az
1784. ádvent 2. vasárnapján felszentelt templomunk
225 éves évfordulóját ünnepelhettük 2009. dec. 6-án.
Evangélikus templomunk gyönyörű műemlék épület,
Petőfi Sándor is járt az evangélikus lelkészlakban, és a

gyülekezet 1721-es megalakulása óta az itt élő evangélikusok féltő
szeretettel ragaszkodnak templomukhoz.
Ennek a ragaszkodásnak a történetét örökítette meg Keveházi
László ny. esperes-lelkész a templom történetéről szóló könyvben,
melyet az ünnep alkalmából adott ki az evangélikus gyülekezet. A
könyv címe Szolgáljatok az Úrnak örömmel és a ma fellelhető
történelmi dokumentumok és ismeretek fényében a legátfogóbb
történetét nyújtja az evangélikus templomnak.Atemplomszentelési
ünnephez csatlakozott még a Pilisi Zenész Egyesület nagysikerű és
teltházas koncertje a Gyülekezeti Teremben és a vasárnap

délelőtti ünnepi istentisztelet, amelyen részt vett Dr. Szűcs Lajos
parlamenti képviselő úr, Szabó Márton polgármester úr, D. Szebik

„ ”,

„ ”

A Pilisi Evangélikus Gyülekezet hírei

Imre ny. evangélikus püspök úr, D. Keveházi László ny. lelkész és
kedves felesége, több egyházi vezető, Pilis város intézményeinek
képviselői, a finn testvérgyülekezet tagjai és az evangélikus
gyülekezet vezetősége és tagjai, Pintér Miklós felügyelő úr
vezetésével.
Gyülekezetünk 2010-es fő tervei között néhány év építésmentes
csendje után újra egy építkezés szerepel. A Pándi úti temető
ravatalozóját szeretnénk felújítani és modernizálni, melyhez
támogatást Pilis Város Önkormányzatától és gyülekezeti
forrásokból kapunk. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hiszen
mindannyian szeretnénk szebbnek, modernebbnek és
praktikusabbnak tudni temetőinket, még a szerény anyagi
lehetőségek ellenére is. Reménységünk, hogy Isten segítségével
meg tudjuk valósítani terveinket!

„ ”

Pángyánszky Ágnes és Krámer György
evangélikus lelkészek

A pilisi római katolikus egyházközség hírei, eseményei

Lédeczi Dénes plébános
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Sokat hallottunk és tapasztaltunk már a Csillagfészek
Alapítványról.
Hogyan jött létre, mik a tervei, kihez szólnak a programok
erről kérdeztem

(Kovács Ákos)

Egy kis kedvcsinálónak mondana néhány programot?
kérdezem

–

, a
elnökét.

Bemutatom az alapítványunkat. Találkozásainkkor már van
kivel sokat, van kivel keveset, de beszéltünk róla. A
küldetésünkről, hogyan és miért indultunk, mi történt eddig,
mit végeztünk, mit szeretnénk és hogyan folytatnánk.
Egyszer csak jött egy felajánlás, melynek pontos
felhasználását nem jelölte meg a felajánló. Volt, illetve van
két önkormányzati bizottsági tiszteletdíj, melynek jó helyet
kerestem. Morva Ákos barátommal az alapítványban véltük
felfedezni azt a formát, mely lehetőséget teremt arra, hogy
jobbítsuk gyermekeink szívbéli, lélekbéli és testbéli
növekedését.
Szeretnénk megmutatni, hogy sok dolog van, ami csak
közösségben élhető meg, mint az erkölcs, a hit, a morál, a
szolidaritás.
Azt is szeretnénk megmutatni a gyermekeinknek és az
ifjaknak is, hogy a közösséghez tartozás sok erőt kíván, de
nagyon sok erőt ad a napi nehézségek és kétségek közti
eligazodáshoz. Hogy ezt a küldetést megvalósíthassuk,
szükségesnek tartottuk az alapítványi keretet, mert így
gyermekeinknek egy közösségi létben tudunk értéket átadni.
Ez a küldetésünk.
Csillagfészek Alapítvány a gyermekekért, ifjakért és rajtuk
keresztül a családokért .
Fontos azt elmondanom, hogy az alapítvány nem a szociális
háló foltozásában akar jeleskedni, de nem is akarunk
zártkörű, elit klubbot alakítani. Mi a kuratórium tagjai, olyan
átlagos családok gyermekeiről gondolkoztunk mint a
sajátunk.
Jöhet a kérdés: miért nem intézi ezt mindenki magában? Hova
ez a szervezkedés?
Mert vannak dolgok, melyek csak közösségben élhetők meg.
Elkezdtünk együtt gondolkozni a kuratórium tagjaival.
Kerestük azokat a programokat, melyek a küldetésünket
szolgálják, melyek a gyermekeinknek jó irányt adhatnak. Egy
kedves dal szövege jutott eszembe:

Mert ha valaki, akkor ŐK megérdemlik.
–

az egyik
t.

Először a legutóbbi programunkat említeném, ami „Táncház
a kastélyban” címet
viselte. Az evangéli-
kus és az általunk
szervezett néptánc
csoportok bemutató-
ját láthattuk mindany-
nyiunk örömére. Élő
zene Erdélyi László
és barátaival, nép-
tánctanulás Tálas

Ágnessel, táncelőadás a monori Strázsa együttessel és
gyermekeknek kézművesség színesítette a programot. Itt
szeretnénk megköszönni az intézet által biztosított
feltételeket és mindenki segítő munkáját.
Télen gyermekeknek kakaókoncert finom kaláccsal és meleg
kakaóval, felnőtteknek a Csík Zenekar adventi koncertjén
hangolódhattunk karácsony ünnepére.
Tavasszal az Ákom-bákom családi napot is gazdagítja
alapítványunk segítése. Ezen a családos napon mindenki kap:
közösséget, ajándékokat, kávét és finom süteményeket,
beszélgetést, jó zenét…Idén május 8-án szombaton 3 órától
kezdődnek a programok. Nyáron családos tábort szerveztünk
és szervezünk Erdélybe, napközis hetet és túrákat.
Ősszel az Aradi Vértanúkra emlékeztünk, koszorúztunk,
túráztunk. Idén már harmadszorra tökből készült alkotásokat
díjaztunk, melyeket gyermekek készítettek, az anyukák pedig
töklevessel, tökből készült ételekkel leptek meg bennünket
mindenki örömére.
Hetenkénti rendszerességgel: néptánc tanulás, esti mese,
angol nyelvóra, zenei előkészítő, havonként pedig: kézműves
foglalkozások és Fészek est várja minden korosztály
érdeklődését.
Hogyan, mivel lehet segíteni a Csillagfészek Alapítvány
munkáját?
Elsőként azzal, hogy eljönnek programjainkra, hiszen a
személyes találkozás, megtapasztalás igen fontos. Ezek után,
ha bárki kapcsolatba kerül velünk és nemcsak élvezni
szeretné ezt a közösséget, akkor lehet jó ötletekkel,
együttgondolkodással, kapcsolataival segíteni. Örülünk a
dologi támogatásoknak ( kalács, színes ceruzák, játékok ) és
szívesen vesszük, aki anyagilag is segíti alapítványunkat.

Dr. Ecsedi Lászlót Csillagfészek
Alapítvány

Morváné Cserna Anettet alapítvány
kurátorá

„Ha van még valami tiszta
Ezen az elveszett világon,
Azt máshol nem találom,

Csak a lányom szemében látom.”

Csillagfészek

A Csillagfészek Alapítvány állandó és
aktuális programjai

Hétfő 16.30-kor (hetenként) Népitánc 5-9 éveseknek
Kedd 17 óra (hetenként) Esti mese

Szerda 9-11-ig (kéthetenként) Baba-mama kör
Csütörtök 16-17-óra (hetenként) Angol az 1. osztályosok

17-18-óra (hetenként) Angol a 2-4. osztályosok
este 20 óra (hetenként) Teremfoci

Péntek 13 óra (hetenként) Zenei előkészítő 1.osztályosok
16 óra (hónap első péntekén) Kézműves foglalkozás

Szombat 10-12-ig (kéthetenként) Tűvarázs
19.30 (hónap első szombatján) Fészek est

Rendezvényeinkre szeretettel várjunk gyermekedet, családodat!
Elérhetőség, információ: 06-30-370-69-51-es mobilszámon.

Csillagfészek Alapítvány, Székhely: 2721, Pilis Rákóczi u. 30.
Adószám: 18719332-1-13; Számlaszám: 65800052-11026149

2010. május 8. szombat délután 15-19 óra
Ákom-bákom családi nap

Szervezők: baba-mama kör anyukái,
Csillagfészek Alapítvány, Református Gyülekezet

szerk.
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Ezzel a cikkel szeretnénk megemlékezni Gubányi Károly
mérnökről, földrajzi utazóról, aki 75 éve hunyt el Pilisen.
1867. szeptember 9.-én született Jobbágyiban. Iskolai
tanulmányait Cegléden kezdte, majd Budán érettségizett
és ezután lett a József Nádor Műegyetem kultúrmérnöki
karának hallgatója, ahol 1890-ben szerezte meg
diplomáját. Gubányi, mint fiatal kultúrmérnök az Északi-
Bakonyon átvezető, Győr-Veszprém-Dombóvári
helyiérdekű vasút Cuha patak völgyében épülő
vasútszakaszán nagy tapasztalatokra tett szert vasút és
alagútépítésből. A Győr-Veszprém közötti 73 km hosszú
vonalszakaszt 1896. év második felében adták át a
forgalomnak. Lóczy Lajos tanácsára Gubányi úgy döntött, hogy
részt vesz a kínai vasút építésében, és 1897-ben elutazott, ám nem
kelet felé indulva, hanem Amerikán keresztül, Hawait és Japánt
érintve majd féléves utazás után 1897. augusztus 2-án érkezett
Kínába. Gubányi a helyszínen tárgyalásokat folytatott, hogy
számára valamelyik érdekes szakasz építésébe bekapcsolódhasson
és végül megbízást kap a mandzsúriai vasútvonal alagútjainak
megépítésére. Gubányi Károly 1903. év tavaszára az összes rábízott
munkát elvégezte és a mandzsúországi vasutak építésve-
zetőségének átadta az elszámolásokat. Rövid időre Vlagyi-
vosztokba költözött, hogy onnan átutazva Japánban pihenőt tartson,
s majd induljon haza: A kikötőben már ott horgonyzott indulásra
készen a hajó melyen másnap elhagytam Japánt. Az utolsó napon,
szinte ellenállhatatlan erővel fogott hatalmába a honvágy
(Gubányi K. 1907).
Gubányit nyughatatlansága továbbvitte Magyarországról, és 1906-
banAusztráliába utazott. 1907-ben itthon megjelentette nagysikerű
Öt év Mandzsu Országban című könyvét. Öt év után nagy

utazást téveAmerikán keresztül 1913-ban hazatértAusztráliából
A családja birtokán, a Pest megyei Pilisen telepedett le, ahol minta

gazdaságot létesített. A dolinában épült fel a háza az Ikerfenyőről
(egy gyökérből két törzs nőtt ki) nevezett dombon.
Sajnos már nem áll az épület, de az egykori ún. Bárókert
nyomait még fel lehet fedezni. Az első világháború után
a kommunista diktatúra fosztogatása miatt, bankban
elhelyezett vagyona elúszott. Kedélyállapota
megromlott és teljes magányba húzódott vissza pilisi
birtokára, ahol a gazdálkodás mellett értékes
publikációit írta.
Gubányi Károly 1935. január 13.-án hunyt el a Pilisen.A
római katolikus temetőben, központi helyen,
vaskerítéssel övezett, ma is rendben tartott családi
sírkertben nyugszik szülei és rokonai között. Sírja felett
nagy, sötétszürke gránit obeliszk áll. Halálakor a barát,

Cholnoky Jenő professzor vett tőle végső búcsút, méltatta a kitűnő,
szorgalmas mérnököt, világlátottságát, pontos megfigyeléseit,
jelentős tudományos publikációit, a nagy alkotásokra képes töretlen
hazaszeretetű férfiút.
Gubányi Károly nevét Pilisen utca és általános iskola őrzi.

,

„

,
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,
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(Irodalom: Horváth Béla: Magyar mérnök a kínai vasút 19. századi építésén,
Gubányi K.: Levél Mandzsuországból, Gubányi K.: Öt év Mandzsu országban)

75 éve hunyt el Gubányi Károly

Szabó Márton

Morva Ákos:

Egy gyülekezeti társaságban arról beszélgettünk (mert a
lelkész szereti az ilyen kérdéseket), miért járunk isten-
tiszteletre? Íme néhány válasz:

Jó elcsendesedni.
Isten igéjét hallhatjuk.
Erősödünk a hitünkben.
Némelyek megszokásból.
Ápoljuk a közösségünket az Úrral és

a lelki testvéreinkkel
Mert a vasárnap az Úré és én tar-

tozom Neki azzal, hogy meg-
szentelem ezt a napot.

Mind igaz és jó válasz, de ezen az utolsón
nagyon elgondolkodtam. TARTOZOM

EZZEL ISTENNEK. Tényleg, tartozunk bármivel is
Istennek?
Hát nem Ő tartozik nekem? Nem azért hiszünk Benne, nem
azért imádkozunk Hozzá nem azért fizetjük az egyházadót,
hogy minket megsegítsen, meggyógyítson, megáldjon?
Sokan (ha nem is mondják, de) így gondolják.

Istenre a bajom, a kérésem, a gyógyulásom tartozik. Elvárom,
hogy meghallgasson, segítsen... amikor nekem szükségem
van erre.
Ugye milyen furcsa logika? Vajon ha emberi kapcsolataink
alakulnának így, arról mit gondolnánk?
Egy régi vicc jutott eszembe

Sokan csak használni akarják az Urat, mert nem ismerik
igazán.
Nem tudják, hogy Isten nem kiegészítője vagy segítője az
életnek, hanem a lényege és a forrása. Mert Ő formálta a
világmindenséget, Ő tartja mozgásban a világot, Ő adott
nekünk életet, Ő készítette el az utunkat és csak akkor lesz
teljes az életünk, ha Tőle kapott küldetésünket betöltjük.
Tartozunk Neki? Igen, az életünkkel. Mert Jézus értünk,
miattunk, helyettünk vállalta a kereszthalált. Akkora ajándék
ez, amit sosem tudunk visszafizetni.
Tehát nem kötelességből, hanem hálából imádkozunk,
hálából járunk templomba, mert ez a legkevesebb

-
-
-
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Az ateista és a lelkész horgásznak. Egyszer csak megszólal az
ateista Tudja, én nem hiszek Istenben. Mire a lelkész: Tudja,
abban az istenben, akire maga gondol én sem hiszek. Viszont
azt az Istent, akiben én hiszek, maga nem ismeri

:

,

.

Tartozom valamivel?

Március 18-20 este 18.30-kor  és március 21-én 10.30-kor

a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány
vezetője tart lélekébresztő előadást a református templomban

Téma: Hazugságok amit hiszünk....
Istenről,  önmagunkról, a Bibliáról, Jézus Krisztusról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

,

Monty Taylor

Hirdetés

Egy olyan remek ember távozott közülünk, akire
generációkon át emlékezni fog Pilis közössége.
Gál Károly, Unyi, szívét-lelkét beleadva vett részt
városunk fejlesztésében, szorgalmas munkájával és anyagi
támogatásával nagyban hozzájárult lakóhelyünk
felvirágoztatásához. Különösen a pilisi labdarúgás
felemelését viselte a szívén. Igyekezett minden bajnoki- és
barátságos mérkőzésen ott lenni és biztatni a csapatot.
Nehezen várta már a tavaszi bajnoki fordulót, hogy ismét
együtt szurkolhasson sportbarátaival, de hirtelen jött
betegsége és halála miatt ez már nem valósulhatott meg. A
játékosok büszkén viselik nevét mezükön. Ezúton búcsúzik
Tőle a Pilisi Labdarúgó Klub vezetősége, a játékosok, a
szurkolók és sportbarátai, valamint Pilis Város
Önkormányzata nevében

Tóth Mihály Pilis Labdarúgó Klub elnöke

Búcsúzunk!
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A Magyar Kultúra Napját 1989. január 22-én hirdették meg első
alkalommal, emlékezésül arra, hogy 1823-ban azon a napon fejezte be
Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Elindítói szándéka az volt, hogy a magyarság
emlékezzen meg nemzeti fohászunk keletkezéséről, illetve forduljon
fokozott figyelem az ünnepségeken a magyar művelődés kiemelkedő
alkotásaira, személyiségeire. A programok egyúttal a helyi kulturális
közösségek bemutatkozására is lehetőséget nyújthatnak.
Az idei Magyar Kultúra Napja megemlékezésre január 22-én pénteken
került sor a Városházán a Kármán József Városi Könyvtár szervezésében.
A program középpontjába Kölcsey és a Himnusz mellett idén Szenci
MolnárAlbert gazdag munkásságát állítottuk. Szenci Molnár a 17. század
egyik legkiemelkedőbb személyisége volt, munkássága kiterjedt a
magyar művelődés szinte valamennyi területére és hatása napjainkig
érezhető. Mint nyelvtudós, elsőként rendszerezte kellően részletesen
nyelvünk szókészletét szótárában két alkalommal is közzétette Károlyi
Gáspár Biblia-fordításának javított kiadását és filozófiai, teológiai,
nyelvészeti munkáival is nemzeti művelődésünket gazdagította. Ő
fordította le verses, énekelhető formában a zsoltárokat, amelyek a magyar
költészet maradandó értékei azon túl, hogy a református istentiszteletek
szerves tartozéka századok óta. Zsoltárfordítása hatására később is
számos műalkotás keletkezett.
A műsorban Szenci Molnár Albert zsoltárainak egy csokrát a Pilisi
Református Gyülekezet Énekkara tolmácsolta maradandó élményt
nyújtva a szép számú közönségnek. Elhangzott a Pilisi Zenész Egylet és a
Zeneiskola tanárai, növendékei előadásában Kodály Zoltán Psalmus
Hungaricusa, a Kecskeméti Vigh Mihály 16. századi zsoltárszövege
alapján komponált énekkari mű is.
Az idei évben emlékezünk meg Erkel Ferenc születése 200.
évfordulójáról. Erkel nemcsak a Himnusz zenéjének szerzője, hanem a
magyar nemzeti opera megteremtője. A műsor következő részében a
zeneszerző alkotásaiból hallottunk tartalmas válogatást a Hacheleva
Ludmilla és Solymosi Sebestyén vezette ének- és zenekar előadásában.
Vörösmarty Mihály egyik, Erkel által megzenésített költeményét Kapás
Győző szavalta el. Az ünnepség Szózattal zárult az Egressy által
komponált változat mellett felhangzott a kevésbé ismert Erkel-féle is.

– –

;

–

;

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2010

Pogány György

December hónapban játékgyűjtést szervez-
tünk, hogy a hátrányos helyzetű gyere-
keknek karácsonyra ajándékot adjunk,
ezzel szebbé téve a karácsonyukat.
December 11-én a vecsési TESCO áru-
házban négy bevásárló kocsi élelmiszert
kaptunk a vásárlóktól az országos kampány
keretében.
December 21-én 120 gyerek kapott kará-
csonyi ajándékot, és 70 család élelmiszer
csomagot.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
alábbi adományozóknak a karácsonyi
felajánlásaikért.:

Szeretném megköszönni az MSZP Nap-
sugár Nőtagozat tagjainak a ruhagyűjtés,
ajándék csomagolás és osztás alkalmával
végzett munkájukat. Külön köszönet
Borgulyáné Verának a két tortáért, amit az
iskolásoknak sütött.Végül kiemelném az
önkéntes segítőimet, akik a karácsonyi

gyűjtésben, csomagolásban és osztásban
részt vettek.
Köszönöm az önzetlen munkájukat!
Bathó Gézáné, Tóth Gáborné, Simo
Istvánné, Verrasztó Oszkárné, Ungi Anikó,
Márkusné Maja Ágnes, Sedró Pálné, Péteri
Ágnes.

Egyéb info:
A decemberben beadott DÉMÁSZ kérel-
mek -villanyszámla tartozások- elbírálása
után nyolc pilisi család kapott összesen
740.000 Ft támogatást a Pest Megyei
Vöröskereszttől.
2010 Január
A DÉMÁSZ program folytatódik tovább,
ezzel segítve a legjobban rászoruló
családok villanyszámla tartozásainak
rendezését.
Továbbra is várjuk és köszönjük a külön-
böző adományaikat, mint pl. kályhacső,
szőnyeg, ruha, játék stb. Tájékoztatásul
közöljük, ruhaosztás minden hónap utolsó
csütörtök 8-12 óráig.

Ezúton is szeretném megköszönni a
Lengyel Pékségnek, hogy zsömlével
segítik a nagyon nehéz anyagi körülmények
között élők megélhetését.

- Földvárszki zöldséges: szaloncukor
- Toldi Ker Kft..élelmiszerbolt: szaloncukor
- Platán élelmiszerbolt: szaloncukor
-Kovács Gábor élelmiszerbolt: szaloncukor
- Lengyel pékség: kenyér
- Holánszki pékség: péksütemény, beigli
- Hagyományőrző egyesület: ruhák gyűjtése
- óvodák: ruhák, játékok gyűjtése

VÖRÖSKERESZT HÍREK

2009. december 23.-án hátrányos helyzetű, rászoruló
gyermekek részére ajándékosztással egybekötött
karácsonyi műsort tartott a pilisi kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat amelyhez a
játékadományt a Polgármester Úr, Szabó Márton
biztosította. A délután folyamán a Polgármester Úr, a
Szolgálat munkatársai és önkéntes segítői azon
dolgoztak, hogy a gyermekek részére minél
élménygazdagabb és feledhetetlenebb napot
varázsoljanak. Nagy gondossággal és szeretettel
készítettük a szendvicseket, díszítettük fel a termet,
igazi karácsonyi hangulatot teremtve. Fellépőink:
Morva Ákos lelkész, Zeneiskola növendékei és tanárai
és Rózsás Csaba.
Fontosnak tartottuk az értékek és hagyományok
közvetítését, igazi közösségi élmény biztosítását,
amely elvet a fellépőink is követtek, a műsorokba
belevonták a gyermekeket, akik izgalommal és
érdeklődéssel fogadták őket.
Meglepetésvendégünk Zámbó Árpád énekes volt, aki
rengeteg játékadományt hozott a Mikulásgyárból.
A délután fergetegesen sikerült, a játékosztáson felül
megvendégeltük a megjelenő családokat forró teával
és szendvicsekkel. Igazán közösségi hangulatot
teremtett Zámbó Árpád énekes előadása. A teremben
lévők együtt énekeltek és táncoltak, de a legjobb,
legigazabb pillanatok azok voltak, amikor a
gyermekek kibontották ajándékaikat és önfeledten
elkezdtek játszani. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a megjelent gyermekek és családjuk karácsonya
szép legyen, biztosították az eszközöket, a feltételeket,
amelyek nélkülözhetetlenek voltak az eredményes
szervezéshez. Külön köszönet Koblencz Andreának, a
Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának a
terem biztosításáért! Köszönjük a pilisi kereskedők,
boltosok közreműködését, akik adományaikkal
hozzájárultak a gyermekek étkezéséhez

,

.
Adományozóink:

Szervezők:

Segítőink:

Önkéntes segítőink:

Jenci Hentes Üzlet, Erzsi Zöldséges, Family
Gyógyszertár, Kávai úti Száz forintos bolt, Papír,
Írószer, Ajándék üzlet, Rákóczi úti Száz forintos,
Toldi bolt, Pékség, Hobby bolt, Platán Áruház, Varga
Éva Zöldséges, Félix Vendéglő Éléstár Kisbolt,
Ajándékbolt, Erika Zöldséges

Kotyinszkiné Gajdos Szilvia és Benkocs Ágnes

a Családsegítő és Gyermek-jóléti Szolgálat
munkatársai: Bódis László, Lipcsák Renáta, Nagy
Zsuzsanna, Szekeres Szabolcs

Balogh Diána, Balogh
Szabrina, Czira Tibor, Rácz Zoltán

,

„

”

A világ bármely részén élsz, és bárki vagy,
Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb.

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Ahogyan én neked

Meghívó

Részletek később:

Április 24. szombat
I. Pilis Városi Gyermek Kempobajnokság

www.hungariankempo.hu
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A legtöbben tisztában vannak a mozgással járó alapvető fizikai
előnyökkel. Akinek jobb az álló-
képessége, az kitartóbb, tovább bírja
a terhelést. Azok a gyerekek, akik
kielégíthetik mozgásigényüket,

könnyebben kezelhetők, mint otthonülő, alulterhelt, nyugtalan
kortársaik. A sokat mozgó gyerekek ritkábban betegek. A sport
hosszú távon is hasznot hoz: elkerülhető a kövérség, a tartáshibák
megjelenése. Csökken a keringési rendszerrel kapcsolatos
betegségek, a tüdőasztma és a csontritkulás kialakulásának
veszélye.
A sport hozzájárul a szorongás, sőt a gyermek- és serdülőkori
depresszió megelőzéséhez (szükség esetén gyógyításához) is. Az
ízületi lazaság és rugalmasság folyamatos megőrzése, a szépen
formált izmok kialakulása, vagyis a jó külső megjelenés hatással
van az önbizalomra. Minél több mozgásformát tanul meg egy
gyerek, annál könnyebben megy majd egy újabb, összetettebb
gyakorlat ura lesz a testének , ez is a pozitív önértékelés része.
A társas kapcsolatok kialakulása szempontjából sem elha-
nyagolható a sporttal, mozgással kapcsolatos élmények hatása. A
sportkörben átéli a csapathoz tartozás örömét, a közös felelősség
élményét. A sportolás során tapasztalt norma- és követel-
ményrendszer elfogadása alkalmazkodóbbá teszi, ezáltal
könnyebben be tud illeszkedni a közösségbe.
Hosszasan lehetne még sorolni a sportolással járó előnyöket,
azonban nem ez a célom. Az iskolás gyerekeknek Pilis városban
egyesületi szinten való sportolása eléggé behatárolt.
Felsorolás nélkül kiemelem az USE Pilisi Kempo Egyesületet,
ahová jó néhány gyermek jár, szívvel- lélekkel, becsületesen a heti
három edzésnapra.
Gyakorló szülőként és gyermekvédelmi szakemberként tudom,
hogy az alapvető, sportköri tevékenység nélkül is végezhető
(kerékpározás, futás, úszás és egyéb..) testmozgáson túl igenis
fontos a csapathoz való tartozás.
Gyermekem nemrégen tagja az egyesületnek, ahová a jó csoport és
nem utolsósorban az edző miatt rendszeresen és szívesen jár.

Fontos számomra, hogy felügyelet mellett még testét-lelkét is építi,
ami nem kis teljesítmény kamaszkorban amikor is inkább
csapódnak olyan csoportokhoz a gyerekek, amelyek akár rövid,
akár hosszútávon kedvezőtlenül hat(hat)nak személyiségfej-
lődésükre. Az egyesületben való sportolás tagdíjmentes. Minimális
összeggel lehet támogatni az egyesületet, melyből
a nevezési díjakat, Mikulás ünnepséget és egyéb aktuális dolgokat
szponzorálnak.
Bízom abban, hogy ebben az elanyagiasodott világban
megmaradhat az egyesület ily módon való működése és nem
merülnek fel olyan költségek, amelyek a gyermekek szüleit plusz
anyagi teher elé állítják. További sok sikert kívánunk a
tevékenységükhöz.

– –

–

és nem kötelező

Sportolj!

Egy kempós gyerek édesanyja„ ”

Nemrégen ismertem meg a Pilisen
működő Falka Futó-klubot! Pilisen
mindig lehet látni lelkes futókat, de
örömmel hallottam arról, hogy vannak
olyan futóesemények, ahol szívesen
látják az amatőr futókat is! A híreket a
futóklub eseményeiről leginkább a
Dolinában lehet megszerezni, hiszen
jó időben szinte mindig vannak kinn
futók, akik keresztül-kasul futják a
sokszor igen komoly terepnek
bizonyuló dolinai utakat. Így született
meg az az ötlet is, hogy havonta
egyszer legyen olyan verseny , ahol
mindenki leellenőrizheti, hol tart
éppen az edzései során. Ez a verseny a
havonta megrendezett hendikep
verseny, aminek különleges szabályai
hónapról hónapra igazán izgalmassá
teszik az egyébként is nagyon jó
hangulatú versengést.
A Falka Futóklub másik rendszeres
programja a minden év január elseje
délutánján megrendezett félmaraton
futóverseny, amelyen persze több

távban is el lehet indulni. A nagy
kihívás azt hiszem mégis az, hogy a
szilveszterezés után ki tud legfittebb
lenni egy hideg, téli, évkezdő napon
való futásban. A megmérettetés után
az Evangélikus Gyülekezet termében
és konyhájában még sokáig kor-
tyolgatjuk a forró teát, és tervezzük a
soron következő futóeseményeket.
Számomra nagyon jó volt megtapasz-
talni, hogy néhány lelkes ember
szervezőmunkája nyomán milyen jó
csapatnak, sőt, baráti társaságnak
lehetek a tagja. Segítségükkel és a
közös edzéseknek köszönhetően az
elmúlt évben már én is futhattam
maratont, ami nagy élmény volt
számomra!

Biztatok minden futót és futni vágyót,
hogy fusson rendszeresen, élvezze a
gyönyörű természet adta lehetősé-
geket, és jöjjön el versenyeinkre is,
amelyekről az interneten is tájéko-
zódhat:

„ ”

www.falkateam.mlap.hu

Futottam a Falka Futóklubbal…

Sárán Gábor

Rendezvénynaptár 2010
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A hideg időjárás kedvez a tévécsatornáknak, kiindulva saját
tévénézési szokásaimból - a tévénézési statisztikákban ilyenkor
minden bizonnyal hatalmas ugrás tapasztalható A hosszú,
lakásba zárt estéken ülünk a tv előtt, és a kereskedelmi csatornák
versengése eredményeképp többnyire mindkét népszerű
csatornán ugyanazt a műsort nézzük. Azaz csak látjuk, én
legalábbis ezt tapasztalom, hogy szól a tévé, de egy óra múlva
sem tudnám megmondani, hogy miről szólt a műsor, legtöbbször

csak háttérzajként funk-
cionál.
Mire hazaérek, már 6
óra. Míg a kandallóban
próbálom a tüzet felé-
leszteni, - hogy az üres
lakásban legalább vala-
mi hanghatás érjen -
bekapcsolom a tévét:
Joshi barát tört magyar-
sággal oktatja, a szintén

tört magyarsággal beszélő bár tősgyökeres magyar
vendégeit. Továbbkapcsolok, ott Mónika, a kétszer elvált
műsorvezető hölgy beszél a jó házasság titkáról . Nehezen éled
a tűz, vizes a fa, múlt héten hozták, hja kérem, aki nem gondol-
kozott előre és a nyáron nem tárolta be a fát
Amíg a tűz éledezik, átugrom anyáékhoz.Apa egy meccset néz
megkezdődött a Bajnokok Ligája, anya meg a Vészhelyzet, vagy
inkább a Fekete erdei klinika magyar változatát, Lili a szoba
közepén hasal, körülötte filcek, zsírkréták, ecsetek meg festék és
rajzol, fest, gőzerővel színez na, ő legalább nem a tévén csüng.
Jukka, rajzolsz velem? Hát persze! Jajj, de szép ennek a
kislánynak a frizurája, amit ide rajzoltál! Az nem a frizurája,
hanem az ujjai!!! Igaz, csak három van belőle, de ezt már nem
firtatom, rajzolom, színezem, festem, amit mond: tubit, cicát
meg pónit - bár ez utóbbi inkább egy keverék kutyának tűnik.
Hazaszaladok rakni a tűzre kifelé menet már hallom: Mami,
átkapcsolod a mesére? Hát persze anyukám! És már szól is az
Eperke és barátai zenéje
Dobálom a vékonyka fákat a tűzre, még mindig nem ég igazán,
addig bekapcsolom megint a tévét: Claudia újra szerelmes,
Kiszel Tünde új fogakat szeretne, Bea asszony ingyen sminkel,
Vásáry André hajbeültetése sikeres volt de ki az a Vásáry
André
Szerencsére fellángol a tűz, Lili már felöltözve vár, hazaviszem,
útközben énekli a cifra palotát és kérlel, hogy játsszunk még
egyet memóriajátékkal, mielőtt hazamegyek. Náluk valami

főzőműsor megy, ahol egy celeb büszkén (!) meséli, hogy a
tűzhelyét még be sem kapcsolta ezidáig.. - mégis az ő
főzőtudományára vagyunk kíváncsiak? Elkapcsolunk, persze ott
is főznek, szőke copfos lány búvárszemüvegben aprítja a
hagymát... Keresünk egy ismeretterjesztő csatornát, de ott épp
egy aligátor támad, ez a gyereknek durva! Inkább hallgassunk
zenét átkapcsolunk a zenecsatornára, ahol szinte pucér
tizenéveseket méricskélnek, hajukat, fogukat pontozzák -
számomra ismeretlen - ismert emberek, a zsűri. Ez nem egy
zenecsatorna? Na jó, 100 puszi Lilinek meg az Öcsikének,
sziasztok, jó éjt!
Még a mamához is bemegyek, nálam a zsáknyi kiváltott
gyógyszer, meg a kedves ismerőstől kapott fonalgombolyagok.
Ez utóbbinak mama nagyon megörül, már fogytán volt az
alapanyag Lili ágytakarójához. Valamilyen venezuelai
szappanopera megy a tévében, amelyben szexbombák (szilikon-
mell és száj, műköröm, póthaj, bronz bőr) ordítoznak és tépik
egymás haját Mama elmeséli milyen izgalmas ez a sorozat, és
képzeljem, délelőtt nézte az Izaurát! Te jó ég, ezt újra vetítik!?
Udvariasan bár kevésbé türelmesen - végighallgatom, majd
elköszönök. Mama tovább horgolja a kis négyzeteket
hamarosan kész az ágytakaró
Végre otthon! A kandallóban a tűz szépen lángol, már meleg van
a szobában, ledőlök a kanapéra, és bekapcsolom a tévét. Híradó
újabb BKV-botrány, bankautomatát vittek el Újbudán,
kopogtatócédula-gyűjtő csalók, előzetesben az ámokfutást
tervező egyetemista
Közben lejárt a mosógép, kiteregetem a ruhákat, előkészülök a
holnapi napra és ágyba bújok, aztán - megint - bekapcsolom a
tévét: Miami Helyszínelők, New Yorki helyszínelők, sima
helyszínelők meg dr. Csont. Közben megjön a párom, azonnal
elkapcsolja a tévét, mert ilyet nem hajlandó nézni. Nem baj,
amúgy is mind ismétlés, a kezemben a könyv, mert tudom, hogy
a fekete-fehér, hidegháborúról szóló dokumentumfilm engem
nem fog lekötni
Aztán a késő esti híradó végén az időjárás jelentéstől már
megcsillan a remény: hosszú idő után végre azt hallom, ha nem is
szűnik meg a fagy, de már nem lesz farkasordító hideg, csak
mínusz egy-két fok és lassan, de megérkezik a tavasz. Azzal
merülök álomba, hogy hamarosan eltűnik a szürke hó, a
hosszabb nappalok és a kellemesebb időjárás már nem fog
kedvezni a tévécsatornáknak, a tévé szabadidőm feletti
egyeduralmának vége! Krókuszaim - a kertem tavaszi hírnökei -
téli álmukból ébredve kidugják lila és sárga fejüket a földből és
hamarosan megcsodálhatom a húgomtól kapott kölönleges
holland tulipánhagymák virágait is.Alig várom már!
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Tavaszváró

szerkesztő

Kis odafigyeléssel, tudatos vásárlással, összefogással, EGYÜTT meg
tudjuk csinálni! Mindenki ismeri a mondást: „Sok kicsi sokra
megy!” Fogjunk össze egy emberként, hogy a nyereményjáték
keretében, a pilisi kisgyermekek esélyt kapjanak egy min. 5 000
000 forint értékű csodaszép, új játszótér megnyerésére! Ezért arra
kérjük Önöket, hogy gyűjtsék a csomagolását
és dobják be a város különböző pontjain elhelyezett
gyűjtőládákba! Ne várjunk a másikra, ne gondoljuk, hogy azon az
egy zacskón, amit kidobunk, nem múlik! De igen! Azon múlik, az
az egy is közelebb visz minket ahhoz, hogy gyermekeink,
unokáink, kistestvéreink és az ismerősök, szomszédok gyermekei
boldogan játszhassanak, örülhessenek egy új játszótérnek! Segítő
szándékukat előre is köszönjük!

Delikát 8 ételízesítő

KEDVES PILISI LAKOSOK!

Gyűjtőpontokat talál egyes élelmiszerboltokban, iskolákban,
óvodákban, templomokban és a polgármesteri hivatalban!

Pilis város kisgyermekei
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Városi Kisokos!

Hírnök

Pilis Város Önkormányzata

Polgármester
Alpolgármester

Jegyző
Műszaki Osztály
Közterület-felügyelők
Gerje-Forrás Kft

Főépítész

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Gubányi Károly Általános Iskola

Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Diákotthon
Óvodai Intézmény
Manócskák Családi Napközije
Pilisi Rendőrőrs
Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Polgárőr Egyesület
Rendelőintézet:

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Monor Városi Gyámhivatal
Nevelési Tanácsadó
Idősek Napközi Otthona
Kármán József Városi Könyvtár

Móricz Zsigmond Közösségi Ház
Evangélikus Gyülekezet

Református Gyülekezet
Római Katolikus Egyházközség

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete

Hegybíró

KÉPÜSZ Kft.
Posta
OTP
Kéményseprő szolgáltatás
Állatorvos
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

, 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

: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
: Mala Ferenc, 420-424, malaferenc@dunakanyar.net, fog.óra.: minden

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

: 696-328
: 696-326

.: Külterület, Viziközmű, Temesvári út 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, Cs.: 8-
12-ig, minden 3. szombat: 8-12-ig. A Közösségi Házban Sz.: 8-14, minden harmadik
szombat: 9-12.

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

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

: Kossuth L. u. 32. Alsó tagozat: 497-806,
Felső tagozat: 498-123

, Kossuth L. u. 31.
: Rákóczi u. 42.,

: Gárdonyi G. köz
: Luther u. 12.,  498-128

: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726
: 06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04.00 között.

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

: 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.

: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852
: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673

: Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
: 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).

: Dózsa Gy. út 2., 498-115
: Kossuth L. u. 34., Hivatali idő: H és Cs: 8.30-11.30,

Krámer György esperes és Pángyánszki Ágnes lelkész
: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész

, Rákóczi u. 15., Lédeczi Dénes plébános, hivatali idő:
H, K, Sze, P: 9-12., 498-126, 30/550-2282, e-mail: ledeczi.denes@vaciegyhazmegye.hu
www.pilis.vaciegyhazmegye.hu

: Malom u. 14.
: 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)

: Czeglédi György, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., 30/9341-182, ügyf.fog.:
Sz: 16-18-ig a Vigadó épületében.

: Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16, Cs.: 19.00
: Rákóczi út, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA

: Rákóczi út, 498-112
: 490-304

: 20/979-0057 (Hajdinák)
, 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!)

Értesítem Pilis Város lakosságát

2010. április 11. vasárnap
2010. április 25.

vasárnap

1. számú: Gubányi Károly Általános Iskola,
Széchenyi u. 28.

2. számú: Óvodai Intézmény, Attila u. 8.
3. számú: Erdőszöv. Rt., Vasvári P. u. 35.

4. számú: Óvodai Intézmény,  Rákóczi u. 42.
5. számú szavazókör: Gubányi Károly

Általános Iskola, Dózsa Gy. u. 33.
6. számú: Móricz Zsigmond Közösségi Ház,

Dózsa Gy. u. 2.
7. számú: Gubányi Károly Általános Iskola,

Kossuth L. u. 30.
8. számú: Óvodai Intézmény,  Kávai u. 19.

9. számú szavazókör: Volt Autósbolt,
Erzsébet u. 1.

10. számú: Gubányi Károly Általános Iskola,
Szabadság tér 1.

Romanek Tímea Helyi Választási Iroda tagja

, hogy a Magyar
Köztársaság Elnöke a 6/2010. (I.22.) KE sz.
határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők
2010. évi választását.
Az első forduló napja:
A második forduló napja:

. Aszavazás 6 órától 19 óráig tart.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol
lévő választópolgár - kérelmére - belföldön
igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le
szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben
2010. április 6-ig, személyesen vagy meghatal-
mazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010.
március 19-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely
szerint illetékes választási iroda vezetőjétől. A
mozgásában gátolt választópolgárok a mozgó-
urnás szavazást írásban kérhetik a helyi választási
iroda vezetőjétől, illetve a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságtól.

Aválasztáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig
ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez legalább 750
választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és
egy területi listára lehet. Az esetleges visszaélések
elkerülése végett az ajánlószelvényre (kopogtató
cédulára) a jelölt, ill. a jelölt párt nevét rá kell írni.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatal-
ban működő választási irodához lehet fordulni
Kapcsolattartó:

Polgármesteri Hivatal, 2. sz. helyiség, 2721 Pilis,
Kossuth L. u. 47. Tel.: 06-29/696-314, e-mail:
igazgatas@pilis.hu), illetve a
oldalon további részletes információk, letölthető
nyomtatványok találhatók.

a

A csak a település megnevezését tartalmazó
lakcímmel rendelkezők, valamint az igazolással
rendelkező választópolgárok a 6. számú szava-
zókörben (Móricz Zsigmond Közösségi Ház, 2721
Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) szavazhatnak.

.

(

www.valasztas.hu

szavazókörök:

dr. Csiki Gábor jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

FELHÍVÁS! Cukorbetegségben szenvedőknek ingyenes neuropáthiás (idegi)
szűrést tartunk! Időpont: 2010.03.05 (péntek) 13.00-16.00 óráig Helyszín:
Háziorvosi Rendelő Pilis, Rákóczi u. 40. A cukorbetegség egyik gyakori
szövődménye lehet a kezek és lábak érző idegeinek a károsodása, mely idegi eredetű
neuropátiás) fájdalom kialakulásához vezethet.

Ezt a furcsa, rejtélyes fájdalmat sem kell csöndben szenvedve elviselni ma már
létezik rá megfelelő kezelés. Ha Önnek hosszabb ideje fennálló, furcsa fájdalmai
vannak, akkor érdemes részt vennie a szűrésen! Avizsgálatot végző orvos: Dr. Bandur
Szilvia diabetológus szakorvos Várjuk Önöket!

.

(
,

Dr. Ecsedi László Dr. Tóth Tibor Dr. Ubrankovics Zsolt

Köszönetünket fejezzük  ki a városunk jegyzőjének,

hogy január hónapban meghívott és elvitt minket a

Szépművészeti Múzeumba és megtekinthettük a

Botticellitől Tizianóig című kiállítást.
A hivatal dolgozói



Foglalkozás-egészségügyi

szakvizsgálat Pilisen!

Dr. Tóth Tibor

várja cégek, vállalkozások

jelentkezését!

munkaalkalmassági,

egészségügyi kiskönyv, stb.

rugalmas időpontok

:egyeztetés 06-20/9155-345

Multimédiás szaktanterem az iskolában.

; –

;
– ;

.

2010. január 28-án a Gubányi Károly Általános
Iskola Szabadság téri telephelyének tetőterében
kialakításra került egy olyan számítógép-alapú
oktatórendszer, amely a legmodernebb módszer-
tanok segítségével kitűnően alkalmazható:
hagyományos /közismereti/ tantárgyak
kiegészítő oktatására digitális nyelvi laborként
idegen nyelv oktatásához kompetencia alapú
mérésekhez tantárgyaktól függetlenül PC
alapú órák felügyeletére, oktatási anyagok
gazdagítására. Egy fő, egy kisebb csoport, vagy
akár több csoport foglalkoztatását teszi lehetővé,
amely a diákok felzárkóztatásának tudásuk,
kompetenciájuk fejlesztésének legjobb módja. A
Nemzeti Alaptantervben is megfogalmazott
differenciált oktatás ily módon tökéletesen
megvalósítható A terem kialakításának teljes
költsége 4.435.000 Ft, mely összeget több
forrásból sikerült előteremteni. Pilis Város Önkormányzata
oktatási-nevelési intézmények szakmai és informatikai
fejlesztési feladatainak támogatására pályázatot dolgozott ki,
és nyújtott be az Oktatási Minisztérium részére.Apályázaton
nyert, digitális nyelvi labor kialakítására felhasználható
összeg: 2.122.250 Ft volt. A fennmaradó összeget az
intézmény helyiségeinek bérbeadásából származó saját

bevételünkből fedeztük. Észrevehetjük, hogy a tanulók
életében mekkora szerepet játszik manapság a számítógépek
használata. A délutáni elfoglaltság, a barátokkal való
kapcsolattartás és az ismeretanyagok szerzésének ma ez a
legkedveltebb formája. Ezt a számukra barátságos közeget
kihasználva szeretnénk őket megközelíteni az oktatás
területén is.

Koblencz Andrea igazgató

Gerje forrásvidék


