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Szabó Márton polgármester

A Hírnök előző számában már jeleztük, hogy pályázatot nyújtottunk be bölcsőde építésére. Örömmel közöljük, a pályázat 
nyert, így Pilis városának is lehetősége lesz arra, hogy egy új bölcsődét építsen. Ez azért is fontos, mert eddig ilyen intézmény 
Pilisen nem működött és a 2009. évi jogszabályok módosulása miatt a gyes csak két évig jár majd, így valószínűleg egyre 
többen lesznek kénytelenek a bölcsődei szolgáltatást igénybe venni. Ez egyébként is a város kötelező feladata. Ez az új 
intézmény két csoportban, 40-50 gyermek ellátását tudja biztosítani. 
A Képviselő-testület május havi ülésén képviselői kérdésre válaszoltan elmondtam, hogy miért a Gerje melletti területen 
épül fel a bölcsőde. Még 2008-ban úgy döntött a Képviselő-testület, hogy egy olyan komplex gyermekintézményt terveztet 
erre a területre, amely egyrészt a bölcsődei ellátást szolgálja, másrészről a Kávai úti óvoda kiváltására szolgál. Ez az új 

intézmény a Kávai úti óvodától kevesebb mint 400 méterre található, a piac mögött, a természetvédelmi terület mellett. Erre az építési tervek is 
elkészültek, amelyek alkalmasak arra, hogy a két funkció egymás mellet, de mégis egymástól elkülönülten is megvalósítható legyen. Ez azért 
fontos, mert már akkor gondoltunk arra, hogy ha a bölcsődére írnak ki előbb pályázatot, akkor arra, ha az óvodára, akkor arra adjuk be előbb 
igényünket. Most úgy alakult, hogy bölcsődére lehetett pályázni, így ebből a projektből elsőként a bölcsőde valósul meg. Ennek és minden 
pályázatnak feltétele a jogerős építési engedéllyel rendelkező terv megléte – mely ebben az esetben nálunk adott volt. Nincs sem mód, sem 
lehetőség, sem indok arra, hogy ezen változtassunk. Oktatási szakértők, pedagógusok véleménye alapján is ez a szinte a város közepén lévő, de 
mégis közvetlenül a természetvédelmi terület mellett elhelyezkedő intézmény a gyerekek ellátása szempontjából kifejezetten alkalmas erre a 
célra. A megközelíthetősége jó, de mégsincs közvetlenül a nagy forgalmú utak mellett.
A vasútállomás környékén láthatják, hogy elkészültek a P+R parkolók, amelyeket már az autósok és a kerékpár tulajdonosok is birtokba vettek 
és használnak. (Ugyan még a közlekedési hatóság a használatba vételi engedélyt nem adta ki, de a parkolók teljes egészében elkészültek). Sajnos 
nagyon sok bejelentést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy az ingyenesen használható kerékpár tárolókból rendszeresen ellopják a bicikliket, ill. 
sokszor megrongálják azokat. Jelenleg csak a gépkocsik parkolóját figyelik kamerák, a kerékpár tárolót nem. Próbáljuk elérni a MÁV-nál, hogy 
ez utóbbiakat is kamerával lehessen megfigyelni, jeleztem ezt a helyzetet a rendőrség felé is és kértem őket, hogy gyakrabban ellenőrizzék 
ezeket a helyeket. 
Ha már a vasútállomásról írok, megemlíteném, hogy az előző számban már beszéltünk arról, hogy a peronra padokat kellene kihelyezni. Itt 
szeretném megjegyezni, hogy a parkolók, a kerékpártárolók és a peron is teljes egészében a MÁV területe, ezért minden ott és oda történő 
„építés” a MÁV engedélyével történhet csak. Mivel ez egy elég rugalmatlan rendszer, sikerült egy cég felajánlásával hat darab padot 
szereznünk, amelyet szeretnénk a peronra kihelyezni, de ehhez a MÁV engedélye szükséges. Most erre várunk, és ha ezt megkapjuk, akkor a 
város helyez ki hat padot a MÁV helyett.
A vasútállomásról jól látható, hogy szinte már elkészült az új orvosi rendelő épülete. Néhány belső munkát kell még elvégezni, és valószínűleg 
június végén, július elején építészetileg készen lesz. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megnyitásra kerül, mert különböző 
szakhatósági engedélyek csak az épület elkészülte után kérhetők. Ismerve a bürokrácia útvesztőjét és hosszadalmas ügyintézését, sajnos még 
megjósolni sem tudjuk, hogy mikor nyitható meg. De már mindnyájan nagyon várjuk, hiszen mai kornak megfelelő körülmények között 
dolgozhatnak az orvosok és színvonalas lesz a betegellátás. 
Az elmúlt időszak – május hónapban talán még soha nem tapasztalt mértékű – nagy esőzései miatt, mely városunk lakóinak életét, 
mindennapjait is megnehezítették, szeretném felhívni a figyelmüket néhány, a nagy mennyiségű csapadék lehullása nyomán felmerült 
problémára, amelyek megszívlelendőek lennének a jövőre nézve.
Ilyen mennyiségű, hirtelen lehulló, tartósan elhúzódó esőzések esetén szinte törvényszerű, hogy a meglévő, illetve jelenleg is a Gerje-Forrás 
Kft. kivitelezésében kiépülő árkok nem tudják azonnal elszivárogtatni, elvezetni a csapadékvizet.
Sok pilisi ingatlantulajdonos a csapadékvíz elvezető rendszerét illegálisan rákötötte a szennyvízhálózatra, amely a tetemes mennyiségű 
belekerült esővíznek köszönhetően oly mértékben túl lett terhelve, hogy már nem volt képes funkciójának megfelelően működni.
Nagyon fontos leszögezni, hogy ez a rendszer csak és kizárólag a háztartásokban keletkező szennyvizek elvezetésére képes és alkalmas. A 
vákuumos rendszer sajátossága, hogy kis átmérőjű csöveket fektettek le a szennyvíz elvezetésére, amely feladatát képes ellátni, de esővíz 
elvezetésére képtelen. A másik ok pedig, hogy a szennyvíztisztító telep működését is szinte lehetetlenné teszi a nagy mennyiségű esővíz, mert a 
biológiai tisztítás technológiáját tönkreteszi. 
Felhívnám a Tisztelt Lakosok figyelmét arra, hogy aki illegálisan ráköti esővíz elvezetését a városi szennyvízhálózatra, ezzel szabálysértést 
követ el, ami miatt szabálysértési bírság szabható ki rá, akár több esetben is, mindaddig amíg a szabálytalan rákötést meg nem szüntették. Ez a 
rendkívüli időjárás nagy mértékben tönkretette a külterületi utakat is. Szinte minden dűlőből kaptunk aláírásokkal megerősített kérést arra, hogy 
hozzuk rendbe és szilárd burkolattal lássuk el ezeket a zártkerti utakat. Sajnos ez utóbbi kérésnek nincs realitása, hiszen a legolcsóbb 
technológiával készült, egy km szilárdnak mondható burkolat költsége több mint 7 millió forint. Az elmúlt hónapban az önkormányzat felmérte 
ezen külterületi utak állapotát és nagyságát, valamint kiszámolta a karbantartási feladatok költségeit is. Több mint 18 km a zártkertekben 
található utak hossza. Az elkövetkező hetekben elkezdjük ezeknek az utaknak a járhatóvá tételét. 
Viszont nagyon fontos megemlíteni, hogy a zártkertekben lévő utaknak a vízelvezetését kell megoldani, ami nem könnyű feladat, hiszen az utak 
rendkívül keskenyek, nagyon sok helyen mindössze 2,5 méter szélesek kerítéstől-kerítésig, de általában 4 méternél szinte sehol sem 
szélesebbek. Szintén nagy gondot jelent a vízelvezetés szempontjából az is, hogy az ingatlan tulajdonosok majdnem mindenhol az utcafronton 
kerítést építettek. Míg régen a szőlők elnyelték a vizet, jelen helyzetben az azóta megépített kerítések megakadályozzák az esővíz elfolyását a 
kertek irányába, így a víz az utcán áll meg. Felmértük és meghatározásra került a lehetséges szikkasztó árkok helye is, ezen a nyáron kezdjük 
ezek megépítését is. Az önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy beszerezzen egy olyan speciális gépet, amely alkalmas arra, hogy 
ezeknek az utaknak az állapotát folyamatosan karbantartsa.
Néhány rendezvényről:
Jól sikerült május 19-én a Kihívás Napja. Pilis város 21 hasonló nagyságú település közül 9. helyen végzett. Hajnaltól estig a különböző 
állomásokon jóval több, mint 21000-szer sportoltak és mozogtak a Pilisiek. Ennek a napnak a megszervezésében sokat segített Koblencz 
Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója és Galbács Adrienn, akiknek munkáját nagyon köszönöm!
Május 29-én volt a városi gyermeknap a piactéren, a gyermekjóléti szolgálat szervezésében. Sok érdekes programmal várták a pilisi gyerekeket.
A Tavaszi hangverseny május 30-án volt az Evangélikus templomban, amely az Erkel emlékév jegyében szerveződött, több világhírű 
operaénekes közreműködésével.
Június 4-én két fontos esemény is zajlott. Ezen a napon emlékeztünk meg a pedagógusokról, amely keretében Malik Jánosné nyugdíjas 
óvodavezető kapta „Pilis Város Kiváló Pedagógusa 2010” kitüntető címet és Füredi Istvánné az Óvodai Intézmény Attila úti tagóvoda vezetője 
„Ezüst Toll 2010” kitüntető díjat. Szintén ezen a napon avattuk fel a Trianoni emlékművet, amely a Trianonban aláírt békediktátum 90. 
évfordulójára készült el.

Kedves Pilisi Polgárok!
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A Közalapítványunk a beszámolási negyedévében - ajándékozási szerző-
időszak elején – 2009. január 1-én – dés útján átadta a Monori Rendőr-
céljai megvalósításához 643 e Ft-tal kapitányság Pilisi Rendőrőrse részére.
rendelkezett. 3./ A Közalapítvány a 2009. szep-
2009. évi bevételek: tember 12-én megrendezett „Élet-
1./ A Közalapítvány 2009. évben – az mód–sziget” lebonyolítására 25 e Ft-ot 
általa szervezett egészségmegőrző fordított.
programja megvalósítására és támoga- 4./ A Közalapítvány a település 
tására, valamint egyéb programjai közösségi életét, információs helyzetét 
megvalósítására – 192 e Ft támogatást javító 3 db információs táblát készí-
gyűjtött. E helyütt rögzítjük, hogy a tetett, - amely elkészítési költsége 225 e 
Közalapítvány által 2009. évben Ft.
megrendelt és beszerzett információs 5./ A Közalapítvány a 2009. évben 
tábla tartó oszlopainak elkészíttetésére megrendelt és beszerzett információs 
26 e Ft összegű felajánlás történt. tábla tartó oszlopainak költségét 26 e Ft 
2 . /  Az OTP Bank Nyr t .  -  a  összegben fedezte.
Közalapítvány 2009. évi számlafor- 6./ A Közalapítvány a Monori rendőr-
galma alapján - 1 e Ft-ot írt jóvá a kapitányság Pilisi Rendőrőrse szolgá-
számlán. lati gépjárművének javítására 250 e Ft 
3./ A Közalapítvány 2009. évben, a támogatást nyújtott ajándékozási 
2008. évi személyi jövedelemadó 1 %- szerződés keretében, - melyre (2008. és 
ának felajánlásából befolyt bevétele 2009. évben) a Magyar Galamb és 
176 e Ft. Kisállattenyésztők Országos Egye-
A fentiek alapján a Közalapítvány sülete támogatása,  felajánlása 
2009. évi teljes bevétele: 369 e Ft-ot fedezetet nyújtott.
tett ki. A Közalapítvány 2009. évi összes 
2009. évi kiadások: kiadása – a fenti részletezés szerint - 
1./ Az OTP Bank Nyrt. a számla- 579 e Ft.
vezetésért és postaköltségre 13 e Ft-ot 2009. december 31-én a Közalapítvány 
emelt le a Közalapítvány számlájáról. további céljai megvalósítására 433 e Ft 
2./ A Közalapítvány számlájára 2009. áll rendelkezésre.
évben 40 e Ft összegű adomány 
érkezett egy magánszemélytől, amely 
összeget a Közalapítvány - az év III. 

Beszámoló a „Pilis Városért” Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról

Simó Gáborné 
a Kuratórium elnöke

megye más településein kialakult gyakorlat csapadékvíz csatornavezetéket egyesíteni nem 
A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. felhívja a figyelembevételével, a Kft. is ki fogja alakítani a szabad, kivéve az utcai telekhatáron álló épületet, 
szennyvízcsatorna használók figyelmét, hogy a csapadékvíz bevezetésével okozott kár megté- amelyekben a csatornavezetéket közvetlenül az 
szennyvízzel csatornaidegen anyagot (konyhai rítésének műszaki, jogilag megalapozott és épületből történő kivezetés előtt egyesíthetők, ha a 
hulladék, toll, állat feldolgozásából eredő végrehajtható eljárását. A károkozás mellett a közcsatorna egyesített rendszerű.” 
hulladék, gyerekjáték, pelenka, nem papíralapú szennyvízcsatorna hálózatba illegálisan beveze- Közegészségügyi és költség takarékossági 
higiéniai termékek, stb.) ne engedjenek a tett csapadékvíz és talajvíz (például a pincében szempontokból mindannyiunk érdeke, hogy a 
közcsatornába, mert az általában dugulást, a megjelent talajvíz búvárszivattyúval történő szennyvízcsatornát rendeltetésszerűen használ-
vákuumos rendszereken pedig a vákuumszelepek bevezetése a közcsatornába) mennyiséget is juk, ill. hogy idegen anyagok, csapadékvíz és 
fennakadását okozhatja. Ugyanilyen problémát leszámlázzuk. Ezen kívül az önkormányzati talajvíz ne kerüljön a szennyvíz rendszerbe. 
okozhat a szennyvízcsatorna hálózatba bevezetett rendelet szerint kezdeményezzük az illegális, Ismételten kérjük azon csatornahasználókat, 
csapadékvíz és talajvíz is. A vákuumos rendszer szabálytalan csatornahasználókkal szemben a akik a saját ingatlanuknál a csapadékvizet 
különösen kényes a túlterhelésre, és kritikus szabálysértési eljárást is. Meggondolandó, hogy belevezették a közcsatornába, hogy miha-
esetben egész településrészeken szünetelhet a megéri-e a csapadékvizet és a talajvizet a marabb válasszák szét a két rendszert, ugyanis 
csatornaszolgáltatás, elsősorban a szabálytalan szennyvízcsatornába belevezetni, ha fentiekben a nyári ellenőrzéseknél a fentiekben leírtakat 
csatornahasználat miatt. leírt költségek elérhetik ingatlanonként akár a érvényesíteni fogjuk.
Május hónapban a szélsőséges időjárási 200.000 Ft.-ot is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nagy mennyiségű, 
körülmények között (jelentős mennyiségű Az országos településrendezési és építési tartósan elhúzódó esőzések esetén a vízelvezető 
csapadékvíz megjelenése mellett), a Tisztelt követelményekről szóló, többször módosított (szikkasztó) árkok nem tudják azonnal 
Lakosság is láthatta, hogy a településen több 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet ide elszivárogtatni, elvezetni a csapadékvizet, ezért 
alkalommal szippantó autó bevonásával történt a vonatkozó előírásai a következők: kérjük, bejelentéseiket csak akkor tegyék meg 
szennyvízelvezetés biztonságos és közegész- „47. § (8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési Pilis Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
ségügyi szempontból (vagyis az utcát ne öntse el a rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a (tel.: 06-29/696-329), vagy a Gerje-Forrás Kft. 
szennyvíz) megfelelő szolgáltatása. Erre azért volt terepen és az építményekben, valamint a (tel.: 26-29/499-261) felé, ha az esőzés elállta után 
szükség, mert a vákuumos szennyvíz rendszer a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót néhány óra elteltével sem vezették el az árkok az 
nagy mennyiségű csapadékvíz hatására túlterhelt stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot összegyűlt vizet. Abban az esetben, ha a családi 
állapotba került. A május havi szennyvíz- ne akadályozza. lakóépületük pincéjét elárasztja az esővíz, Monor 
szolgáltatásban a szippantó járművek igénybe (9) A csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-
vétele, a vákuumszelepek helyreállításához ha ez a telek és a szomszédos telek, továbbá az parancsnokságát kell megkeresni (tel.: 06-29/610-
szükséges anyagok beszerzése, valamint a építmények állékonyságát és rendeltetésszerű 014).
hibaelhárításhoz a folyamatos létszám biztosítása, használatát nem veszélyezteti. Végezetül arra szeretnénk felhívni a tisztelt pilisi 
az üzleti terven felül többlet költségeket (közel 3 (10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt polgárok figyelmét, hogy a Gerje-Forrás Kft. 
millió forintot!) eredményezett. vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben kivitelezésében jelenleg is folyó vízelvezető árkok 
A szabályos szennyvízcsatorna használók és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. ásása kapcsán körültekintőbben közlekedjen 
érdekeinek védelmében a Gerje-Forrás Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, útjainkon - a balesetek elkerülése érdekében, 
Nonprofit Kft. 2010. nyarán megkezdi azon úgy abba a környezetéből – a telkekről – hiszen egy-egy új árok szakasz elkészülte után, 
csa tornahaszná lók  k i s zűrésé t ,  ak ik  csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének annak a meglétét meg kell „szokni”.
szabálytalan és rejtett módon az ingatlan hozzájárulásával történhet. Figyelmüket és megértésüket köszönjük!
csapadékvizét a közcsatornába vezetik. Pest 77. § (2) Épületen belül a szennyvíz és a 

A szennyvízelvezetési problémákról

Csapó Attila - Gerje-Forrás Nonprofit Kft.
Papp Zsolt - Építéshatósági, Műszaki Iroda

…ha bajban vagy?
…ha beszélgetni szeretnél valakivel?
…ha otthon gondok vannak?
…ha nem mersz vagy nem akarsz hazamenni?
…ha már eltűntél otthonról és nem tudod, hogyan 
tovább, vagy szeretnél hazamenni?
…ha barátodnak szeretnél segíteni?
NÉV NÉLKÜL ÉS INGYEN veheted fel a 
kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy chat-en 
keresztül a Kék Vonal munkatársaival. Tel.: 116-
111 (előtag és körzetszám nélkül hívhatod éjjel-
nappal), e-mail és chat: www.kek-vonal.hu oldalon. 
Felkeresheted a város Gyermekjóléti Szolgálatát 
(Kossuth L. u. 49., az Önkormányzat melletti 
épület), vagy hívhatod őket: (36-29/498-108 
központ, 36-20/7710-416 Gajdosné Nagy Tímea)
Tájékozódhatsz jogaidról a 
www.gyermekjogok.obh.hu oldalon, írhatsz az 
ombudsmannak (alapvető jogok védője, független 
országgyűlési biztos):  Országgyűlési Biztosok 
Hivatala, 1387 Bp., Pf. 40., de panaszt tehetsz 
szóban is itt: Bp., V. kerület, Nádor u. 22., de előtte 
telefonálj: 36-1/475-7100.
Közvetlenül fordulhatsz a gyermekjogi 
képviselőhöz: dr. Daróczi Csilla (tel.: 36-20/489-
9640, levél: 1225 Bp., Nagytétényi út 261.)

Mit tehetsz…
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SZIGET, melyen igyekszünk minél több és újabb Maglódszki Krisztián támogató felajánlását, GPS 
vizsgálatokkal bővíteni egészségmegőrző, betegségmeg- készüléket adományozott, melyet a Pilisi Rendőrség 

2010. május 11-én Pilis Városért Közalapítvány előző tevékenységünket. részére adtunk át. 
megtartotta 2010. évi I. kuratóriumi ülését, ahol elfogadásra A rendezvények mellett vállaltuk, hogy ősszel folytatjuk a További támogatásokat várunk 11742238-20004628 számú 
kerültek az alapítvány 2009. évi tevékenységéről és faültetési programunkat, pótoljuk a kiszáradt, kitört fákat, bankszámlánkra „rendőrség üzemanyag támogatás” címen, 
gazdálkodásáról szóló beszámolók, a Pilis Városért új facsemetéket ültetünk. mellyel a 2 db rendőrautó eredményesebb kihasználását 
Közalapítvány közhasznúsági jelentése, valamint a 2010. A Sportparkba vásárolt játék telepítéséről intézkedtünk, a segítjük.
évre tervezett tevékenységeink és programjaink. gyerekek nagy örömére elkészült és „birtokba vehették” a 2010. évben kiemelt feladatunk a 2010. június 04-én, 
Alapítványunk kiemelt feladatának tekinti a lakosság láncos egyensúlyozó és függeszkedőt, valamint friss Pilisen felavatott Trianoni emlékmű felállításához 
egészségmegőrzését, prevenciós célokat szolgáló homokágyat kaptak a drótkötélpálya alá is. kapcsolódó adománygyűjtés. 
tevékenységeket. Kihelyezésre került a Polgármesteri Hivatal udvarában, A „Trianoni emlékmű” felállítására 2010. június 9. 
Évről-évre egyre nehezebb feladat az ingyenes szűrő- Huba utcában és a városközpontban 3 db hirdető/infor- napjáig összesen 1.112.000,- Ft támogatás gyűlt össze. 
vizsgálatok megszervezése, anyagi és technikai nehézségek mációs tábla, mely a lakossági hirdetések, közhasznú Köszönjük támogatóinknak: Bathó Géza, Gaál Károlyné, 
miatt, ennek ellenére igyekszünk a pilisi lakosság részére információk kihelyezését szolgálja. Reméljük, ezzel Greksza János, Kerepeszki Mónika, Kovács Károly, Mala 
évközben, munkanapokon több alkalommal különféle megszűnik a szabálytalan helyeken ragasztott és élő Ferenc, Nagy Sándor, Nagy Tibor, Polgárné Czerjak Judit, 
ingyenes szűrővizsgálatokat szervezni a rendelőben, díszfákon beszögelt hirdetések felhelyezése! Köszönjük a Szabó Márton, továbbá DUNA ASZFALT Kft., 
Közösségi Házban (allergia-vizsgálat, hallásvizsgálatok, Gerje-Forrás Kft. munkatársainak közreműködését, külön ERDŐMESTER Szövetkezet, ERDŐSZÖV Zrt., Nép és 
urológiai és bőrgyógyászati szűrések, légzésfunkciós köszönet Opavszki Pálnak, aki nagy körültekintéssel, Gazdakör, PENSIO 17 Vendéglátó Kft., PESTTERV KFt., 
vizsgálat, stb.). odafigyeléssel irányította a munkálatokat. Pilisi Egészségház Kft., Raiffeisen Bank, S+B Kft.,  ZS-
A munkába utazó „bejárós” lakosokra is gondolunk, ezért Ebben az évben is feladatunknak tekintjük a közbiztonság PETROL KFt, ill. azoknak, akik névtelenül adományoztak.
munkaszüneti napon, évente egyszer komplex segítését szolgáló támogatások befogadását. A helyi 
egészségnapot szervezünk. Immár hagyománnyá vált a Rendőrség támogatására, működési feltételeinek javítása 
szeptember második szombatján, 4. éve megrendezésre valamint feladatainak eredményesebb ellátása érdekében 
kerülő egész napos rendezvényünk az ÉLETMÓD célzott adományokat fogadunk be. Ezúton is köszönjük 

Pilis Városért Közalapítvány hírei

244 gyermek regisztrált menetlevéllel, ezeket az ügyességi 
állomásokon lepecsételtettek és ajándékra válthatták be. Az egész 

Február 27-én Farsangi Mulatságot tartottunk. Fellépett a Latino piac területét betöltötték az állomások, amelyek nagyon sokszínűek 
Giggoló nevű zenekar Gulyás István énekes és Müller Gábor voltak: kézműves foglalkozás, arcfestés, gyermeksmink, 
közreműködésével, akik a délután folyamán biztosították az tésztaékszer készítése, Kempo bemutató és erőnléti próbák, 
élőzenével a jó hangulatot és a talpalávalót! A gyermekek kavicsfestés, labdajátékok, célba dobás, zsákbafutás, biciklis pálya, 
különböző jelmezekben jelentek meg, amelyeket értékes pónilovak. A rendezvényen részt vett a pilisi Rendőrörs, a Monori 
ajándékokkal jutalmaztunk. A felajánlást Janik László kereskedőtől Tűzoltóság, Tóth Gizella Éva és egyesülete kutyabemutatót tartott, 
kaptuk a Nemzeti Összefogás Egyesület nevében. A gyermekek a Tyuxi Rodeosók lovaglási lehetőséget biztosítottak. A rendezvény 
farsangi mulatság keretén belül táncoltak, ügyességi feladatokon ideje alatt a gyermekek ingyenesen vehették igénybe az ugrálóvárat. 
vettek részt, kifestették az arcukat, illetve szendvicsekkel és teával A közbiztonságot a pilisi Polgárőrség felügyelte. 
vendégeltük meg őket. A nap zárásaként tombolán különböző Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 
tárgyakat és játékokat sorsoltunk ki, ezzel is színesítve, gazdagítva hozzájárult ahhoz, hogy rendezvényeink sikeresen lezajlottak. 
programunkat. Önkénteseink önzetlenül, saját idejüket és energiájukat 
Április 6-án Sportnapot rendeztünk iskoláskorú gyermekek felajánlva segítettek, ezáltal rengeteg mosolyt csalva sok 
részére. Öt csoport indult a forgószínpad-szerűen kialakított kisgyermek és szülő arcára, köszönjük támogatásukat és 
állomásoknál, ahol különböző ügyességi feladatokat kellett kemény munkájukat: Szabó Márton Polgármester, az Oktatási és 
teljesíteni. A feladatok teljesítésével pontokat szereztek és Kulturális Bizottság, Koblencz Andrea Iskolaigazgató, Polgárné 
ajándékokat nyertek. Az első állomást Strázsi Mihály és Strázsi Czerjak Judit, Móricz Zsigmond Közösségi Ház, Ispány János, a 
Mihályné vezette, akik biciklis ügyességi feladatokkal készültek, Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 
így pl. a bicikli minél gyorsabb felpumpálása, KRESZ-ismeretek. A Balogh Anna, Balogh István, Balogh Márk, Chudoba Tamás, Czira 
második állomáson a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Lipcsák Tibor, Gajdosné Nagy Tímea, Goll Katica, Hadas Mária, Hényel 
Renáta ügyességi vetélkedőt tartott - célba-dobás, labdapattogtatás Krisztiánné, Izsó Sándor, Janik László, Janik Lászlóné, Kanalas 
párban, akadálypályán keresztül. A harmadik állomást Magyar Regina, Károly Anna, Károly Annamária, Károly Ferenc, Kiss 
Zoltán KEMPO edző tartotta, aki erőnléti ügyességi feladatokat Zoltán, Kovács Attila, Král Szabina, Lipcsák Renáta, Maglódszki 
vezetett. A negyedik állomást a pilisi Rendőrkapitányság Tímea, Magyar Richard, Magyar Zoltán és csapata, Majorosné 
munkatársa, Kiss Zoltán vezette, aki a rendőrautó bemutatásán Ildikó, Pálinkás Katalin, Polgár Tibor, Rácz Zoltán, Simó Csilla, 
kívül a rendőrök munkájáról beszélt, megmutatta és kézbe adta a Strázsi Mihály, Strázsi Mihályné, Strázsi Norbert, Szűcs Ildikó, 
rendőrök által használt eszközöket és egy közbiztonsági tesztet is Szűcs Ferenc, Tóth Gizella Éva és egyesülete, Újvári Mária, Varga 
kitöltetett a gyermekekkel. Az ötödik állomáson Szűcs Ildikó és Kitti, Varga Jánosné, Zábráczki László, Zsadányi Ágnes. Monori 
Szűcs Ferenc az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Tűzoltóság, Pilisi Polgárőrség, Pilisi Rendőrőrs.
pedagógusai a húsvétra való tekintettel, húsvéti keresztrejtvényt, Külön köszönettel tartozunk adományozóinknak, akik nélkül 
képkirakást és tojáshordási feladatot adtak a vállalkozó szellemű nem valósulhattak volna meg rendezvényeink: Rábai Pékség, 
gyermekeknek. A délután folyamán megvendégeltük a résztvevőket Lengyel Pékség - kenyér felajánlás, Erika Zöldséges, Erzsi 
egy finom paprikáskrumplival, amit önkénteseink, Ujvári Mária és Zöldséges, Simó Zöldséges, Kovács Gábor vegyesboltja, Platán 
Károly Annamária készítettek.  Az ebéd után Magyar Zoltán Áruház – zöldségek, Darázsi Lászlóné - papír, írószer, krepp papír, 
KEMPO bemutatót tartott, majd az eredményhirdetés után a Kreatív Hobby – kötöző, Jenci Húsbolt – lecsókolbász, zsír, 
korábban elrejtett ajándékokat keresték a gyermekek a fűben, Rákóczi úti Százforintos Bolt - műanyag tányér.
amelyeket haza is vihettek. Köszönettel a szervezők: Benkocs Ágnes, ifjúságsegítő és 
I. helyezett a PIT-BULL csapat lett - Kerepeszki Nikoletta, Gib Kotyinszkiné Gajdos Szilvia, szociális munkás. 
Rajmund, Magyar Richárd, Strázsi Norbert, Rácz Zoltán. II. Felhívás!
helyezett a JÉGSÁRKÁNYOK csapata - Magyar Máté, Czéh Kedves pilisi lakosok! A Kistérségi Családsegítő és Gyer-
Sándor, Erdős Melinda, Czinkos Viktória, Osvald Gábor. III. mekjóléti Szolgálat munkatársai gyermekeknek szóló 
helyezett pedig a BARCELONA csapat lett - Kanalas Krisztián, rendezvényeket és programokat szervez, amelyekre várjuk az 
Kanalas János, Rácz Katalin, Rácz Melinda, Král Szabina. A önkéntes segítők jelentkezését, illetve felajánlásokat a gyermekek 
nyertesek oklevelet, kupát, ill. házilag készített gyümölcstortát, javára, hogy minél több rendezvényt és programot tudjunk 
kókuszgolyót kaptak. Gratulálunk a nyertes csapatoknak és szervezni számukra.
köszönjük a részvételt a IV. és V. helyezettnek is! Várjuk a jelentkezést és a felajánlásokat!
2010. május 29-én Gyermeknapot rendeztünk a Piactéren, ahol Köszönettel: Benkocs Ágnes 06-20/7710-415, 

A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat eseményei

Simó Gáborné
Pilis Városért Közalapítvány Elnöke



Csapó Attila, 
Gerje-Forrás Kht

Wekerle Sándor Nyáregyháza és Dános beszögellésében birtokot 
vásárolt. A birtokokat szerette és felfejlesztette. Abban az időben 
híres volt a szarvasmarha állománya és jelentős hasznot hozott 
számára. 
A birtoka és a pilisi vasútállomás között keskenyvágányú vasúti 
pályát létesített, amelyen lóvontatású kocsit működtetett. Ezzel 
hozták a tejet az állomásra, illetve szállították Pestre.
Igen jó baráti kapcsolatot tartott Liebner József pilisi 
földbirtokossal, gyakran meglátogatta.
Wekerle a XIX-XX. század elején miniszter és háromszor 
miniszterelnök volt. Liebner a közöttük lévő barátságnak is 
köszönheti, hogy többször magas királyi- 
és pápai kitüntetést, nemesi rangot, 
egyházi kitüntetést kapott. Ekkor kapta a 
Kakucsi előnevet is. Pilisen Wekerle 
baráti kapcsolatban volt a Nyáry báró 
családjával, valamint a Gubányi-akkal és 
Schumajer családokkal és az evangélikus 
püspökkel. A gyorsvonat Budapest és 
Cegléd között 1935-ig csak Pilisen állt 
meg. A jó kapcsolatok eredményeképpen 
1905-ben Pilis egy Úri Kaszinót kapott, 
amely a Rákóczi úton, a Pirusz épülete 
helyén állt. Volt benne táncterem, színpad, kártya- és biliárdterem, 
szolgálati lakás és teniszpálya. Mindez az úri barátság jegyében, 
állami pénzből épült – ami Wekerle Sándornak is köszönhető.

Első alkalommal 1964-ben rendezték meg hazánkban április 11-én, 
József Attila születésnapján a Költészet Napját. A kezdeményezés 
célja az volt - és végső soron ez azóta sem változott, hogy legyen 
egy nap az esztendőben, amikor a költészet, a vers kerül az 
érdeklődés középpontjába - a mindennapok hétköznapiságát 
fényesítse meg a magyar vers, legyen mindenki ünnepévé a 
költészet. Ha már csaknem öt évtizeddel ezelőtt is indokolt volt a 
legszélesebb közönséget különféle rendezvényekkel, progra-
mokkal a költészet vagy még tágabban: a művészet fontosságára 
emlékeztetni, mennyivel szükségesebb ez napjainkban, hiszen 
sajnos egyre kevesebben olvassák a klasszikus vagy mai költők 
verseit.
Változatos formái alakultak ki az évek, évtizedek során 
könyvtárunkban is e jeles napon tartandó rendezvényeknek. 
Számtalan író-olvasó találkozót tartottunk április 11-én, volt, 
amikor versbarátok szavalták el nemcsak a legszebbnek tartott 
magyar költeményeket, hanem kedvenc költőik alkotásait is, 
függetlenül attól, hogy a kiválasztott „szeretem vers” része-e 
valamilyen irodalomtörténeti skatulyának. Idén más módon 
emlékeztünk József Attila születésére és a magyar költészetre.
Az elmúlt évben Monoron alakult meg a Monori Ikrek Stúdiója 
elnevezésű színjátszó csoport, amelynek nemcsak tagjai fiatal 
emberek, hanem vezetőjük, Orosz Dávid sem töltötte még be 
harmincadik évét. A tagok még fiatalabbak, többségük a monori 
gimnázium tanulója, vagy egy-két éve végzett diákja. A Stúdió a 
közelmúltban mutatta be Monoron Orosz Dávid összeállításában 
Gördülő versek című montázsát és ezt a produkciót láthatta 2010. 
április 17-én, szombaton a szépszámú pilisi közönség a Móricz 
Zsigmond Közösségi Házban.
Montázst, vagyis önálló művekből összeállított darabot láttunk-
hallottunk. Orosz Dávid az összekötő szöveggel és a jól kiválasztott 
versekkel, versrészletekkel arra a nem könnyen megválaszolható 
kérdésre kereste a választ, hogy mi is a költészet, van-e, létezhet-e 
öncélú alkotás, vagy a költő feladata az is, hogy művészi formában 
szembesítsen a való világ ellentmondásaival. A műsorban a XX. 
század első fele magyar irodalmának jeles alkotóit hallhattuk Dsida 
Jenőtől József Attilán át Radnóti Miklósig. A montázs hat fiatal 
szereplője – Bürgés Tamás, Bozzay Mirtill, Zainkó András, Sedró 
Áron, Eller Barbara és Bajkai Tamara – igazi átéléssel, jó 
beszédtechnikával és fegyelmezett csapatmunkával járult hozzá a 
közönség művészi élményéhez. A KÖLTÉSZETtel találkoztunk az 
országgyűlési választások miatt néhány nappal a „hivatalos” dátum 
után és talán sokan nemcsak aznap vettek kézbe egy-egy 
verseskötetet. 

Wekerle Sándorról Költészet Napja 2010

Pogány György
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Gajdosné Nagy Tímea egyéni képviselői indítványában 2010. 
május 27-én két új, a gyermekek érdekében nyújtandó speciális 
szolgáltatás bevezetését kezdeményezte a képviselő-testületi 
ülésen:
1. A kapcsolattartási ügyelet „célja a gyermek és a 
kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra 
jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas 
semleges hely biztosítása…” (1997.évi XXXI. tv. 7/B.§ (1) bek.). 
2. A készenléti szolgálat célja a „nyitvatartási időn túl felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy 
tájékoztatás nyújtása.” (1997.évi XXXI. tv. 7/D.§ (1) bek.).
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kistérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének, Ispány 
Jánosnak a megkeresésével és bevonásával vizsgálja tovább e két 
szolgáltatás szükségszerűségét és bevezethetőségét.

Etikai dilemmák – Kódexünk felülvizsgálata
„A morális szempont erősebb a fegyvereknél” 

(Ismeretlen férfi, Moszkva)
A Szociális Szakmai Szövetség „A szociális munka etikai 
dilemmái” c. akkreditált szakmai tanácskozására 2010.06.03-án 
került sor Abonyban, ahol a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatunktól öt fő segítette az alulról 
szerveződő kezdeményezéssel megfogalmazott „A szociális 
munka etikai kódexe” felülvizsgálatát – ismertetve a pilisi 
szociális munkások helyzetét, körülményeit is.

Gajdosné Nagy Tímea, vezető családgondozó

Új szolgáltatások kezdeményezése

 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, 
hogy az esküvő után a menyasszony apja újdonsült 
vejét egy hónapig itatta. Az ital mézből készült sör volt, 
innen származik a magyar "mézeshetek" illetve az 
angol "honeymoon" (mivel a babilóniak holdhónapot 
használtak) kifejezés.  

Tudtad e hogy...

Kitüntetett pedagógusaink

Fotó: pm.
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július 23-ig lesz zárva, a Kávai úti óvoda: július 12-től augusztus 6-
ig lesz zárva. JÚLIUS 12. és JÚLIUS 23. között MINDHÁROM 

Sikeresen vettünk részt május 19-én a Kihívás Napján, amikor ÓVODÁNK ZÁRVA TART! 
játékos és mozgásos ügyességi feladatokat kellett a gyermekeknek, A TÁMOP 3.1.4.-09/1 Kompetencia alapú oktatás és egyenlő 
az óvodai dolgozóknak, ill. a vállalkozó kedvű szülőknek hozzáférés megvalósítása Pilis város innovatív intézményeiben 
megoldaniuk. Volt közös bemelegítés, kötélhúzás, célba-dobás, című pályázat során óvodapedagógusaink különböző 
futóverseny, horgászat, egyensúlyozás, körjáték és tánc is. Ismét továbbképzéseken vehettek részt: tanulói differenciálás heterogén 
megtapasztalhattuk, a mozgás öröm! csoportokban, óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, kompetencia 
Óvodánk dolgozói tanulmányi kiránduláson voltak május 21-én. Az programcsomag megismerése, tevékenységközpontú pedagógiák 
időjárás is kedvezett, így be tudtuk barangolni a Balaton felvidéket. alkalmazására való felkészítés, hatékony tanuló megismerési 

technikák, kooperatív módszertanra épülő együttműködés, sajátos Pedagógusnap alkalmából a Gubányi Károly Általános Iskola és a 
nevelési igényű gyermekek együttnevelése, IPR alkalmazását Zeneiskola növendékei köszöntötték városunk pedagógusait. „Pilis 
támogató módszertani képzés, IKT alapozó képzés. A résztvevő Város Kiváló Pedagógusa” kitüntetést vehetett át Malik Jánosné, 
pedagógusok megszerzett ismereteiket igyekeznek hasznosítani és aki nyugdíjazását megelőzően évtizedekig vezette az Óvodai 
továbbadni a társaiknak.Intézményt. Ezüst Toll-díj”-at vehetett át: Füredi Istvánné, az Attila 

úti tagóvoda vezetője. Ezúton is gratulálunk nekik. A Helyi Nevelési Program jogszabályi változásoknak megfelelő 
módosítása jelenleg folyamatban van. A következő nevelési évet az Évzáró családi napunkra június 6-án került sor mindhárom 
átdolgozott Helyi Nevelési Program alapján kezdjük, melybe már intézményünkben. Az ovisok rövid műsorát barkácsolás, ügyességi 
beépül a kompetencia alapú oktatás.játékok, zenés műsor követte. Aki megéhezett és megszomjazott, a 

büfében csillapíthatta éhségét, szomjúságát. A nyárra hasznos időtöltést, kellemes pihenést kíván mindenkinek:
Nyári zárás időpontjai: a Rákóczi és Attila úti óvoda: június 28-tól 

Események óvodáink életében

Idén először került megrendezésre a családi napköziben a 
gyereknapi műsor. A bölcsisek szűnni nem akaró 
lelkesedéssel várták a bohóc érkezését. Nagy örömünkre 
minden kisgyermek arcán mosoly tükröződött. Láthattak 
egy kis bohóckodást, lufihajtogatást lufitekerést. Galagonya 
elképesztő hangulatot teremtett egy pillanat alatt. Minden 
gyereknek különféle lufiállatokat hajtogatott, cukoreső 
hullott az égből, repültek az afrikai ugróegerek, és arany 
lapocskák terítették be a játékban résztvevőket. A kicsik 
kacagásától zengett az egész környék. 
Reméljük, számos alkalommal tudunk még beszámolni 
hasonló eseményekről, élményekről itt a családi 
napköziben.
A Családi Napközi szeretettel várja az 1 -3 éves korú 
gyerekek szülei jelentkezését, bölcsődei ellátásra.

Borbíróné Szatmári Erzsébet és Fazekasné Pálinkás Éva óvodapedagógusok

Manócskák Családi Napközije

Madarászné Kmetz Ildikó

Szokatlan mozgolódásra lettek Pedagógu- a bíró a balesetek elkerülése miatt jobbnak 
figyelmesek a Huba utca lakói sok köz- látta az addigi eredmények alapján bere-
május 15-én, kora reggel. Szorgos reműködé- keszteni a mérkőzéseket, és a következő 
kezek állították fel egymás után a sátrakat, sét! A kinti helyszínen kézműves foglal- döntés született: I. PDS FC, Pilisi 
melyekre igen nagy szükség volt a kozásokkal kedveskedtek az Óvónénik a Összefogás Egyesület csapata, II. Kispest 
csapadékos időjárás miatt. Szabó Márton gyerekeknek. A kerékpáros, görkorcsolya AFC, III. Póker STARS, IV. Kispest SYTI, 
polgármester köszöntője és elismerő ügyességi és futóversenyre benevezett V. „Mi vagyunk” Pilis. Gratulálunk 
szavai után díszvendégünk, Pártai Lucia gyerekek boldogan vették nyakukba az mindenkinek! Az ember sokszor megta-
nyitotta meg a rendezvényt, aki az egész érméket. Minden résztvevő kapott egy kis pasztalja élete során, hogy szüksége van 
napot velünk töltötte, kellemes beszél- ajándékot, a legügyesebbek voltak: Dobai, mások segítségére, vagy arra, hogy 
getésekkel. Menich, Csákány, Hegedűs testvérek, másoknak segítsen. A mi városunkban 
Ezután a Rózsatanya Hagyományőrző Erdős Melinda, Major Tamás, Kollár működő civil szervezetek tagjai és a 
Egyesület gyermekcsapata, íjászbemutatót Dominik, Molnár Flóra, Kertesi Eszter, városlakók közül többen is érzik annak 
tartott. Közben beindultak a programok. A Madarász Fanni, és óvodásként Buksa szükségét, hogy a rendezvények megszer-
telepi tornateremben a „Bánhegyi Ferenc” Hunor is végigfutotta a 750 métert. vezése kapcsán, a siker érdekében 
asztalitenisz mérkőzések zajlottak. A Közben hat bográcsban főtt az ebéd, az összefogjanak. „A SPORT ÖSSZETART!” 
díjakat Bánhegyi Katalin adta át, aki igen jó hangulatot a csepergő eső sem -ezt bizonyította a Pilisi Összefogás 
édesanyjával látogatta meg a rendezvényt. rontotta el. A zsűri nagy bajban volt, mert Egyesület által rendezett ötödik Összefo-
Általános iskolások: I-III. helyezett: nem tudott dönteni az ételek sorrendje gás Napja is, ahol fiatalok és kevésbe 
Lengyel Vanda, Kresják Viktor, Baráth között, így az első Mezei Tibor, és a Cigány fiatalok megmutatták, hogyan lehet közö-
Kristóf. Ifjúsági I-III. helyezett: Darida önkormányzat főztje lett. sen eltölteni egy borongós napot.
Viktor, Rafael Norbert, Simon Attila. A gyerekek és felnőttek egyaránt kipró- Köszönetet mondunk mindenkinek az 
Felnőtt I-III. helyezett: Ambrus Gyula, bálhatták íjásztudományukat a pályán, a önzetlen segítségért és támogatásért! 
Kovács Gábor, Kresják Mihály. focistáknak semmi sem vette el a kedvét, Reméljük, hogy jövőre az időjárás 
Köszönjük a Gubányi Károly Iskola minden csapat lelkesedéssel rúgta a labdát. kedvezni fog, s még többen eljönnek a 
vezetőségének a tornatermet és a Sajnos az eső miatt a pálya síkossá vált, így rendezvényre! Hadas Jánosné 

Pilisi Összefogás Egyesület titkára

Fotó: Családi napközi
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A volt Gubányi Kastély

Hírnök
Tisztelt Hölgyeim és rozta meg és lelkünk részévé vált az elmúlt senkiről és nem tekinthetünk senkit sem 

Uraim! évtizedekben. 90 év után is hat. Lelkünkben másodrendűnek. Mert a nemzet, amely 
hordozzuk traumáját még ma is, és tagjaival ezt megteszi a határon kívül, az Tisztelt Pilisi 
lelkükben hordozzák szomszédaink is. holnap megteszi az országon belül is, és Polgárok!
Mindenki tudja, hogy elképesztő igazság- nincs megállás az úton, mely a teljes Emlékezzünk!
talanság történt 1920-ban. Trianon jelen összeomláshoz vezet. Legyen végre vége a 

„1920. június 4-én, volt és jelen van életünkben, de nincs jelen kompromisszumoknak nevezett, de a 
pont 90 évvel ezelőtt a diplomáciánkban és csak most kezd újból valóságban lemondással, kudarcokkal és 
két autó tartott a a közbeszéd tárgyává válni. Pedig e kérdés elvtelenséggel teli történeteknek. Legyünk 
Trianoni kastély felé. visszafojtása a nemzet testét és lelkét végre büszkék történelmünkre. Mondjunk 
A magyar delegáció betegíti meg. Ennek konkrét jelét láttuk igent arra, ami összeköt bennünket, a 
tagjai megérkezésük 2004. december 5-én, amikor a haza múltat és a jövőt. Azokra, amik össze-
után rövid várako- majdnem kizárta magából a nemzetet. kötnek minket, magyarokat. A távoli 

zásra kényszerültek, majd 16 óra 30 perckor tájakra, művészetünkre és hitvilágunk ősi De ma ünnepelhetünk is, hiszen a Magyar a díszterembe kísérték Őket. Ekkor a forrásaira. A délvidéki, a csíki és a maros Országgyűlés végre kimondta, hogy terembe bejött Millerand francia minisz- menti szellemi és kulturális örökségre, minden magyar, aki a földön él, közénk terelnök, aki elfoglalta az elnöki széket. mert miénk e kultúra gazdagsága, mint tartozik és országunk polgára lehet, ha ő is Rövid beszéd után felszólította a magyar ahogy miénk a sok-sok költő és író, akik e úgy akarja. Régi adósságunkat törlesz-megbízottakat a szerződés aláírására. Az tájakon születtek. tettük azok felé, akiket messzire sodort a aláírás után Millerand néhány rövid mon-
történelem vihara, akiket az önkény és Trianon fájó emlékét felidézve állítunk dat kíséretében nyomban berekesztette az 
néhány tollvonás választott el egyszer s emlékművet ma itt Pilisen. Az elmúlt ülést, ami nem is tartott tovább negyed 
mindenkorra a hazától és a nemzet évtizedekben ez nem volt szokás. A Jobbik óránál.„ - írja Galánta József a trianoni 
közösségétől. Magyarországért Pilisi Szervezete kezde-békekötésről. De ez a röpke negyed óra 

ményezésére, Pilis Város Képviselő-tes-De ma is magyarázkodnunk kell - ezért alapjaiban változtatta meg Magyar-
zavarba jövünk -, ha a hazáról, a nemzeti országot. 
hovatartozásról beszélünk. Nemzeti „Szomorúbb sorsot alig szánt nemzetnek a 
identitásunk Trianon óta elbizony-népek hatalmas istene, mint most a 
talanodott és eltorzult. Még ma is vannak magyarnak. Ezeréves, küzdelmekkel teli, 
olyanok, akik az Erdélyből hazatelepült keservekkel csordultig telt, csalódásokkal 
székely-magyar testvéreinket románoknak szinte a kimerültségig terhelt élet után 
titulálják. most a lassú elsorvadás szégyenére ítélte a 
Vajon tudunk-e eleget a tőlünk elszakított világ hatalmasainak balga tanácsa. … Ha 
területeken élők sorsáról? Azokról a volt korszak az elmúlt ezer évben, melyben 
kárpátaljai fiúkról, akiket a vörös hadsereg tülete 2009-ben döntött úgy, hogy ezt elhagyatva állt a magyar, ennél terhesebb, 
még néhány évvel ezelőtt a szovjet megteszi. Sok magánszemély, társadalmi ennél szomorúbb, ennél végzetesebb aligha 
birodalom távoli vidékeire küldött. A szervezet és vállalkozás is támogatta volt csak egy is, mint a mai.” - Dr. Raffay 
Felvidéken meghurcolt írókról és a anyagilag ezt a kezdeményezést. Toka Sándor evangélikus püspök szavai ezek, 
módszeresen sorvasztott anyanyelvi okta- Zoltán ipari formatervező alkotása a ma amelyek 1920-ban a „Vérző Magyarország” 
tásról. Erdély duzzasztó gátakkal elárasz- felavatásra kerülő emlékmű, amely sírem-antológiában jelentek meg Kosztolányi 
tott falvairól. A román rendőrök és papok a lékhez hasonló egyszerű méltóságával Dezső szerkesztésében. Nehezen lehet 
csángók életét megkeserítő zaklatásairól. emlékeztet Trianon gyalázatára.ennél jobban és pontosabban összefoglalni 
De még az Őrség Ausztriához csatolt Trianon következményeit. Magyarország 2010. május 31-én a Magyar Országgyűlés 
részein élő magyarságról sem tudunk elvesztette területének 2/3-át és több június 4-ét a Nemzeti Összetartozás 
eleget. millió magyar került idegen honba. Azóta is Napjává nyilvánította.

legújabb kori történelmünk egyik legfon- Egy állam nem mondhatja azt, hogy nem Idézet az indoklásból: 
tosabb kérdése Trianon. 1920. június 4-én tartozik felelősséggel a nemzet minden „A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence 
egy, a népek önrendelkezési jogát, a polgáráért. A magyar állampolgárság népei közös jövőjének elősegítése és az 
nemzetközi jogot és mindenféle erkölcsi megadása nem kegy, s nem ajándék, európai értékek érvényesülése azt a 
megfontolást felrúgó rövidlátó és ostoba hanem az európai nemzetekhez méltó feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon 
békét kényszerítettek Magyarországra. természetes alapjog, és ily módon Magyar- döntéseinek megértését és feldolgozását. 
Hosszasan sorolhatnánk veszteségeinket, a országnak ez nem lehetősége, hanem Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy 
területi veszteséget, az ember veszteséget, kötelessége. bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából 
a nemzeti vagyonban esett károkat, a Az újjáalakult magyar parlament e erőt merítő magyarság e történelmi tra-
statisztikai adatokat. Ezeket szinte min- döntésével megteremtődött a lehetősége gédia után KÉPES a nemzeti megújulásra, 
denki ismeri. annak, hogy EGY nemzet lehessünk. Az az előtte álló történelmi feladatok meg-
De a Trianoni diktátum paradox módon eltűnő határok Európájában nem határre- oldására.” 
nem csak nekünk, hanem szomszédainknak vízióval, nem erővel kell megvalósítanunk 
is veszteséget jelentett. A románok, a össznemzeti önrendelkezésünket, hanem 
csehszlovákok, később szlovákok és a helyes nemzettudatunk helyreállításával, Így legyen !
szerbek féltek és félnek, hogy vissza önbecsülésünk megteremtésével, a hatá-
akarjuk venni, ami a miénk volt. Közép- rokon átívelő nem-
Európa egymással vetélkedő, elkesere- zetegyesítéssel, a 
désükben egymással szembenálló mozaik kettős állampol-
államokra bomlott fel, a monarchia pusz- gárság és a határon 
tulása után ez a térség a nagyhatalmak túli magyarság au-
játékszere lett. Trianon azóta is köztünk, tonómia törekvé-
velünk és bennünk él. seinek támogatá-

sával. A második világháború után nem volt 
szabad erről beszélni. A magyarországi Mert felelősséggel 
kommunisták attól különböztek az tartozunk egymá-
utódállamok kommunistáitól, hogy míg sért, a magyar nem-
azok nemzeti elkötelezettségűek voltak, a zetért, itt a mai 
magyarországi kormányok magyarellenes Magyarországon, 
bel- és külpolitikát folytattak. Pest Megyében és 

Pi l isen is .  Nem Trianon minden tiltás és elhallgatás 
m o n d h a t u n k  l e  ellenére magyar generációk életét hatá-

Szabó Márton
polgármester
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Tisztelettel: Rácz Zoltán

Esély (sansz) (Békés Megyei Hírlap)

KlímaBarát-Kört, a KlímaBarát mozgalmat a hazai és a nemzetközi 
programokon, rendezvényeken, pilisi tömegsport aktivizálása, 
közös kirándulások szervezése, magyar hagyományaink, helyi 

Tudjuk, kevés szabadidőnk van és milyen nehéz ezt jól kulturális örökségünk gondozása, KlímaBarát pilisi baráti-utca 
hasznosítani. Látjuk, tapasztaljuk azt, milyen sokat dolgozunk. közösségek szervezése, Pilisi OkosEsték, alkalmak kitalálása, 
Vajon nem bántóan sok időt töltünk-e el televíziózással, számítógép megszervezése, Kárpát-medence KlímaBarát közösségeinek 
előtt, „akciós-vásárlásokkal”? koordinálása, komposztálás, esővízgyűjtés, biogazdálkodás, stb.
Az UTÓBBI mondatban szereplő - és sokszor előforduló - A felsorolt feladatokat abban a közösségben lehet végezni, amelyik 
időpazarló cselekvések alternatívájaként kínálunk Neked/Önnek az ország egyik legismertebb ilyen profilú civilszervezete. Pilis 
hasznos-felelős időtöltést, önálló feladatvállalást - végrehajtást lakóközössége ebben a tekintetben az országunk, a Kárpát-medence 
értünk, a jövő generációiért. Milyen feladatok-lehetőségek várnak pionír szereplője.
Rád/Önre/Barátodra/Családodra itt Pilis városában, annak A KlímaBarát-KlímaTudatos értékrend elismertsége rohamosan 
közvetlen lakókörnyezetében: környezettudatos életmód, saját terjed a világban is. A mi munkánk elismertsége is rohamléptekkel 
ötletek bevezetése, megvalósítása, Pilisi Zöld LakóKörnyezet halad majd - a továbbiakban is – előre, ezért, ha a felelősen 
kialakíthatósága, Pilis város közútjainak kerékpár-baráttá gondolkodó átérzi a személyes felelősségét a jelenért-jövőért, akkor 
„tervezése”, a tervek folyamatos-ütemezett megvalósítása, korhatár nélkül várunk-várjuk tagjaink, szimpatizánsaink közé. 
kerékpár-túrák szervezése, felkészülés a rendkívüli időjárási Tervezzük a források megléte esetén a munkáért kompenzálásként 
helyzetekre, pedagógusi alkalmassággal még bíró személyek adható költségtérítések bevezetését, de a „kapcsolati-tőke 
felkutatása, közösségépítésbe való bevonása, ”Zöld-szalonna” vagyonunk” már most sem elhanyagolható.
közéleti szigetek szerepe, kertészkedés Pilisen, iskolai diákság és az 
óvodások részére zöldprogramok szervezése, 1 újszülött/1 VÁRUNK TÉGED, VÁRJUK ÖNT! MINDEN HÉTFŐN 18.30-
elültetendő facsemete, 2010. pr-ban aktív szervező tevékenység, kor a Közösségi Házban! Elérhetőségek: web: www.klimabarat.hu, 
KlímaBarát „PR-tevékenység”, kapcsolattartás a helyi és az e-mail cím: klimakorpilis@gmail.com, tel.: 36-20/964 25 53
országos médiával, bemutatkozó-agitációs éves stratégia készítése, KlímaBarát üdvözlettel: 
„Zöld-pályázatok” figyelése, gondozása, képviselni a Pilisi 

Kora tavasszal, egyik szombat délután van a természeti környezetünkre, a Reis József, a város történelmének nagy 
szokatlan csoportosulás volt látható Pilisen, környezetbarát energia nem csak a ismerője, elmesélte a Szentlélek-kápolna 
a Posta épülete előtt. Kamerával pásztázta a bolygónknak használ, hanem az energiára Árpádkori történetét, valamint a Beleznay-
Rákóczi út ezen szakaszát, az MTV2 fordított kiadásokat is csökkenti. Mint Nyáry kastélyhoz kapcsolódó eseményeket. 
„Átjáró” c. műsor szerkesztőségének stábja. üzlettulajdonos, igyekszik sokoldalú profil- A kastély kertjében búcsúzhattak el a 
Mások után, nekik is felkeltette az lal dolgozni, hogy vásárlóinak kedvére tévések - tárogató hangja mellett, Solymosi 
érdeklődésüket Pilis város lakóközössége, a tegyen, az élelmiszertől a virág kínálatig. Sebestyén előadásában- a történelmi 
KlímaBarát Kör, annak működése, ered- A KlímaBarátok szeretnék, ha Pilis város helyektől. 
ményei, milyen pozitív fogadtatásra találtak legtöbb üzlete csatlakozna a mozgalomhoz, A város természeti szépségeihez tartozó 
az itt  lakók részéről. s remélik, hogy lesz olyan kedvezmény- Hegyeki Pincesoron folytatódott a nap, 
Elsőként a város alpolgármestere, Mala rendszer a jövőben, amely az eladóknak és befejezésül Pintér Sándort kérdezték meg 
Ferenc úr tájékoztatta a szerkesztőnőt arról, vevőknek egyaránt tetszeni fog. A arról, hogy mi is az a KlímaBarát-Kör. A nap 
hogy milyen események, intézkedések KlímaBarát Kör vallja, hogy az ifjúkorban zárásaként minden résztvevő Rávágyi 
történtek az utóbbi időben a város részéről. elkezdett környezettudatos nevelés komoly Sándor pincéjében kóstolhatta meg Csernai 
Ezután felvételek készültek a templomokról hatással lehet gyermekeink egész életére, László és a barátai által főzött babgulyást, 
is, melyekre méltán lehetünk büszkék. környezetünkre, ezáltal a Föld-bolygóra is. Pauloviczné Manyika pogácsáját. A pince-
A tévé munkatársai pozitívan értékelték azt, Ennek szellemében látogatott el a stáb a gazdák finom pilisi borokkal kínálták a 
hogy sok lakos közlekedik kerékpárral. Ez Rákóczi úti óvodába, ahol megtekintették vendégeket.
követendő példa minden település számára - „A hulladék nem szemét!” c. kiállítást, az 
s ha ehhez még a kerékpárút is megépülne.. óvodások, szülők és a nevelőtestület 

munkáját. Szegedi Brigitta óvodapedagógus A „KlímaBarát Üzlet” mozgalom iránt is 
ismertette a kiállítás célját. Az óvodában érdeklődtek. Bár szombaton az üzletek 
kiemelten fontosnak tartják a környezet-délben bezártak, a településen két bolt 
tudatos viselkedés kialakítását, a tanulás kérésre, a stáb kedvéért kinyitott. A Pilisi 
hatékony módszerével, a játékkal. Környe-Sütő Kft. vezetője, Lengyel Zoltán 
zetünk védelme mindannyiunk felelőssége, tájékoztatott arról, hogy a mozgalom 
s olykor elegendő lenne némi odafigyelés, elindulása előtt is rendkívül fontosnak 
hogy együtt jelentős eredményeket érjünk tartotta a hulladékok helyes kezelését, az 
el. Tudjuk, nem csak a szülő neveli a egészséges és hazai termékek árukészleten 
kisgyermekét, hanem a kisgyermek is a tartását, a pékáru papíranyagú csomago-
szüleit. Mi ezért a gyerekeken keresztül lását, amely megőrzi az illatot, ízt és formát 
szeretnénk üzenni a jövőnek. Kiállításunk is, az energiatakarékos berendezések 
célja volt, hogy megmutassuk a különféle folyamatos beszerzését, szerinte azt az 
hulladékok újrahasznosításának lehetősé-értékrendet - mit elődei kialakítottak - nem 
geit. Nem csak hasznos, de szép tárgyakat is csak megtartani, hanem tovább is kell 
lehet készíteni. fejleszteni.
Pilis városának bemutatkozása elképzel-Egy másik üzlet vezetője, Csikós János a 
hetetlen a természeti értékek meglátogatása következőkkel mutatta be a boltot: legfon-
nélkül. Felvételek készültek a tavasz-tosabb a szemléletváltás - eladóként, és 
ébresztett Gerje-forrás környékén, az új vevőként egyaránt, mert a csomagoló 
tanösvényen.anyagok mértéktelen pazarlása kihatással 

Az ország talán legismertebb KlímaBarát köre

 ÖNT is, TÉGED is megszólít..

Pintér Sándor, a Magyarországi 
KlímaBarát Mozgalom alapító tagja

Természetbarát ember, csak természetbarát környezetben szeretne élni!
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AJÁNDÉK ÜZLET - Kávai u. 10.

ÁLLATELEDEL-BOLT - Kávai u. 10.

BAMBI GYERMEKRUHÁZAT - Kávai u. 7.

CSETNEKI és KULIK KKT - Kávai u. 32.

ÉLELMISZER BOLT - Kávai u. 37/B.

HAGYOMÁNYŐRZŐ BOLT - Rákóczi u. 22.

Holánszki Pékáru - Rákóczi u. 29.

Holánszki Sütöde - Virág u. 2.

JWB Kft KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET - Rákóczi u. 11.

KOVÁCS VIRÁGBOLT - Huba u. 4.

KÖNYVESBOLT  - Kávai u. 1.

LÁTVÁNYPÉKSÉG Vasútállomás

PALACKOZOTT ITALOK - Kávai u. 7/3.

NOSZTALGIA CSEMEGEBOLT - Móricz Zs. u. 25.

Papír-Írószer-Irodaszer - Rákóczi u. 16.

Petőfalvi Virágbolt - Rákóczi u. 16.

PILISI SÜTŐ Kft. - Csaba u. 10.

PLATÁN ÉLELMISZER - Táncsics M. u. 11.

PLATÁN FESTÉKBOLT - Rákóczi u. 23.

PLATÁN ÜZLETHÁZ - Rákóczi u. 14.

KATI VIRÁG és AJÁNDÉK - Kávai u. 7.

SÁRÁNNÉ VIRÁG és AJÁNDÉK Rákóczi u. 73.

TOLDI KER. Kft. (Tejbolt) - Rákóczi u. 46.

VEGYES ÉLELMISZER - Nagy Lajos. u. 1.

VEGYESKERESKEDÉS - Huba u. 4.

VEGYESKERESKEDÉS - Dánosi u. 19.

ZÖLDSÉG BOLT "Z " PLUSZ BT  - Rákóczi út 59.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS vegyeskereskedés - Rákóczi út 49.

PILISI KlímaBarát Üzletek
 Az egyesület idén május 1. és 2. között rendezte meg az ez évi egyetlen 
nagyszabású rendezvényét, a Pilisi Kamion Triál és Off-road Fesztivált, 
immáron hatodik alkalommal. Május 1-jén gyönyörű napsütésben és jó 
hangulatban kezdődött e neves esemény. Akik ott voltak csak, dicsérő 
szavakkal említhetik a gépcsodák sofőrjeinek ügyességét. Akik nem 
voltak ott, azok a Felvonuláson élvezhették az egyébként közúti 
forgalomba részt nem vehető járművek felszabadult, olykor félelmetes 
erejét. A felvonulást követően a teherautók, a terepjáró off-road autók 
fitogtatták erejüket Pilis Homokbányájának kihívásokkal teli pályáján, 
a közönség nagy örömére. Akik a nézelődés és a hosszú séták 
következtében megéheztek, megszomjaztak, beülhettek pihenésképpen 
akár egy sör, vagy egy jó Hot-dog társaságában a sörsátorba, és 
élvezhették a Pilisi Fúvós Egylet kiemelkedő előadását. 
Közben a közönség Jeruska László és kedves barátja siklóernyős 
bemutatóját nézhette szájtátva. Mindenkit elkápráztatott az a tehetség és 
levegőben siklás szépsége, amit bemutatójuk látványa nyújtott.
Estefelé, ahogy ment le a nap, a járművek sofőrjei is behúzódtak a 
sörsátorba és a Pilisi Signal zenekar hangulatcsináló zenéjével hajnalig 
ropták a táncot, vendégek, versenyzők, szervezők egyaránt.
Másnap, május 2-án vasárnap, kissé borongósan és persze lassan tért 
vissza az élet a dűnék közé. Ettől függetlenül ez a nap is jól telt, nem volt 
hiány látványban és gyorsaságban. Aki az előző napon kihagyta a 
tankozást, az még bepótolhatta ezt az élményt is. Délután öt órakor 
eredményhirdetés volt – mindenki dobogós lett ezen a hétvégén. Az 
eredményhirdetés után a szervezők nekiláttak a pakolásnak, ami persze 
megint csak sok humorral és emlékezetes párbeszédekkel járt. 
Jövőre ismét megrendezzük ezt az eseményt, ha Isten megsegít és persze 
az Önkormányzat..
Itt szeretnék köszönetet mondani minden teherautós csapatnak és off-
road bajnoknak, amiért megtisztelték rendezvényünket. Megköszönöm 
a közönségnek, akik kilátogattak hozzánk és lehetőséget biztosítottak a 
Fesztivál színvonalas megvalósításához. 
Mindenkinek jó egészséget, nyaralást, széles utat kívánok!    

A Pilisi Motoros Egyesület tevékenységéről

Lukács László  
Pilisi Motoros Egyesület  

Január 18-án ünnepeltük megalakulásunk 18. évfor-
dulóját. A február tevékenyen zajlott, 15-én farsangi 
bálon voltunk Albertirsán, 20-án batyus bálon 
Nyáregyházán, majd 27-én mi rendeztünk farsangi bált 
a Félix vendéglőben. Március 8-án a Vidám Tavasz 
Klub vendégei voltunk Nőnap alkalmából, 16-án a 
névnaposokat köszöntöttük, majd 27-én részt vettünk a 
megyei Nyugdíjas Találkozón Dánszentmiklóson. 
Május 4-én az Attila utcai óvodások felejthetetlen 
műsorral köszöntötték az édesanyákat – ezúton 
köszönjük az óvónők és a gyerekek kedvességét! Május 
8-án a Piactéren megrendezett Majálison a főzőver-
senyen pörkölttel neveztünk, majd 15-én Béke és 
Barátság Találkozón voltunk Tápiószelén. Az itthon 
maradt tagok slambuszt készítettek az Összefogás 
Napja főzőversenyén. Május 23-án a Szlovák Nemzeti 
Önkormányzat elnökével, Sedró Jánossal rétesfesz-
tiválon jártunk Nagykőrösön, majd 29-én az Országos 
és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón Cserkeszőlőn.  
Műsorainkkal minden alkalommal nagy sikert arattunk, 
rengeteg dicsértet kaptunk!

Ilyen izgalmasan zajlik a mi életünk! Kérjük a friss 
nyugdíjasokat, jöjjenek, szeretettel várjuk közénk őket! 
(Elérhetőségünk: 06-29/496-510)

A Barátság Nyugdíjas Klub történéseiImmár 17 éve a Közösségi Házban együtt eltöltött hétfői 
napok ösztönöznek arra, hogy a Vidám Tavasz Klub volt 
vezetőjéről, Paulovicz Pálné Manyikáról írjak pár méltató 
sort. A klub 30 éves pályája során volt része örömben, 
bánatban, sikerekben, harcban. Idősebbek elmaradoztak, 
meghaltak, újak jöttek, de mégis töretlen erővel összetartotta a 
nyugdíjasokat. A városi rendezvényeken mindig aktívan részt 
vett a Klub tagjaival, hogy hagyományainkat ápolja. Profi 
módon szervezte meg a Nyugdíjas Találkozókat, amelyen az 
ország számos klubja részt vett és reméljük ezzel is Pilis jó 
hírét öregbítették. Emlékszem a délutáni, esti próbákra, ahol 
fáradságot nem ismerve gyakorolta az asszonyokkal a szlovák 
és magyar dalokat, táncokat. Barátságai és ismeretségei révén 
az ország minden tájára kaptak meghívást. A dalversenyeken 
mindig kiváló eredményeket ért el a klub, amelyet a 
Közösségi Ház falán található emléklapok tanúsítanak. 
Városunk néphagyományát hűen ápolta, bizonyítják 
népviseleti ruhái és régi tárgyai, amelyeket egy rendezvény 
keretében a Magyar Televízió is bemutatott. Mi pilisiek 
büszkék vagyunk rá! Nem felejtjük a nőnapokat, az anyák 
napi-, idősek napi rendezvényeket, a kirándulásokat, a 
főzőversenyeket, a finom ételeket és süteményeket. Őszintén 
sajnáljuk, hogy úgy döntött, 30 év után belefáradt a munkába 
és szeretné átadni a vezetést. Hiányozni fog, de reméljük a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a KlímaBarát Kör 
aktív tagjaként még sokat találkozhatunk vele. 
Ezúton mondok köszönetet a magam, a pilisiek és mindazok 
nevében, akik tisztelik és szeretik Manyi nénit, kívánunk neki 
jó egészséget és hosszú életet! 

Köszönet 30 év munkájáért

Hrobár Jánosné, a Közösségi Ház dolgozója Simó Istvánné Klubvezető
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Lédeczi Dénes,
 plébános

 csak tanúságot kellett tennie a vilá- estére 18.00-19.30-ig, meleg vacsorát és 
Egyházmegyénk igen gosságról ."  ( Jn1,8 . ) .  Ő az első fürdési lehetőséget biztosítsanak. Aki 
fontos eseményei közé szentmiséjét június 20-án, délután 4.00 úgy érzi, hogy ebben szívesen tud 
tartozik a diakónus-és órai kezdettel mutatja be az úri Szent segíteni, azt már most hálás szívvel 
papszentelés. XVI. Bene- Imre plébániatemplomban. megköszönöm. 
dek pápa 1 évvel ezelőtt A harmadik fiatal neve: Miklós Zalán Tisztelettel és köszönettel várom a 
hirdette meg a papság Árpád. Erdélyből származik. Hétvé- jelentkezésüket július 15ig. 
évét. Nagyon sok táma- géken besegít a nagykátai egyház- Június 27-én, vasárnap a 10.30-kor 
dás is érte az egyházat község lelkipásztori munkájában, kezdődő szentmisében lesz az elsőál-

ebben az egy évben, papo- hétközben pedig az egri szeminá- dozás. 6 gyermek készült fel erre a 
kat, püspököket, és magát a Szentatyát. riumban készül a papszentelésre. Az ő találkozásra. Névszerint: Toller Csenge, 
Imádkozzunk azért, hogy a rendíthe- újmisés jelmondata: "Legnagyobb a Lisznyai Bence, Farkas Gábor, Bajkó Attila 

Balázs, Török Orsolya és Nagy Gergő tetlen hit kegyelme töltse el egyházunk szeretet." (1Kor13,13).
(Dánszentmiklós). pásztorait és azokat, akik most Egyházközségünk ad helyet a 2010. 
Hittanosoknak nyári tábort hirdetünk, részesülnek a diakónus- és papszentelés július 28-augusztus 01-ig tartó Dél-
aminek a végleges megbeszélése: július kegyelmében. Duna-menti ifjúsági tábornak. Ebbe a 
4-én, a vasárnapi szentmise után lesz, a Június 19-én, Vácon 3 fiatalembert táborba érkeznek fiatalok (13 év 
plébánián. szentel pappá Dr. Beer Miklós püspök felettiek) Monor, Üllő, Vecsés, Duna-

atya. 2 fiatal a tőlünk nem messze lévő haraszti, Taksony, Alsónémedi, Albert-
Úri községből származik. Csák András irsa, Dánszentmiklós egyházközsé-
és Kovács András. Csák András Buda- geiből. A tábor témája: "Adj innom" 
pesten végezte teológiai tanulmányait. (Jn4,17) alapján a kapcsolataink (kifelé, 
A nyári táborokban rendszeresen befelé, felfelé). 
találkoztam vele, a gitárosan kísért A www.mente.hu oldalakon olvasható a 
szentmisékbe mindig aktívan bekap- 4 előadás, ami a tábor vázát alkotja. A 
csolódott. Az ő papi jelmondata: Váci egyházmegyében 7 ifjúsági régió 
"Mindenkinek mindene lettem, hogy van, aminek egy ifjúsági referense fogja 
némelyeket megmenthessek“ össze a fiatalokat és ebben segítenek a 
(1Kor9,22). helyi plébánosok, káplánok. A pilisi 
Ő az első szentmiséjét Úriban mutatja be családok segítségét kérem szépen 
június 27-én, délután 3 órakor. Kovács abban, hogy a hozzánk érkező 
András Egerben végezte teológiai fiataloknak, akik kb. 80-an lesznek, a 4 
tanulmányait. Az ő papi jelmondata: "... nap folyamán (1-2-3-4 főt elvállalva) a 4 

Egyházközségünk hírei

Természetes családtervezési előa-
dást tartunk a pilisi római katolikus 
plébánia nagytermében 

2010. július 04-én, vasárnap 
délután 16.00-18.00 óráig. 

Az előadásra a házasságra készülő 
fiatalokat, jegyeseket és a fiatal há-
zasokat várjuk szeretettel felekezeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül. 
Az előadást a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola Családpe-
dagógiai Intézetének munkatársai, 
természetes családtervezési tanács-
adók tartják.

Lédeczi Dénes plébános

Mindezeken kívül felhívnám a figyelmét egy-két dologra. Cikkének 
közepén írja, hogy sajnos Magyarországon „a gyermekotthonok 
mindenfelé tele vannak, s egyre több szülő dobja el magától 
gyermekét”. Ezek mind valóban nagyon szomorú tények. Én azt Egyfelől nagyon szomorúnak, másfelől felháborítónak tartom az 
gondolom, hogy ennek a szomorú ténynek azonban a magyar áprilisi számban olvasott anyák napi cikkét, illetve annak kezdetét. 
homoszexuális társadalomhoz semmi köze nincs, s az élettársi kapcsolat Először is szeretném megkérdezni, hogy Ön szerint egy anyák napi 
létesítési jogának engedélyezésétől nem fog változni. Felmerülhet köszöntőt egy homoszexuálisokat támadó, az ő élettársi-
azonban a kérdés, hogy egy árvaházban nevelkedő, „heteroszexuális házasságkötési jogaikat elemezvén kell kezdeni? 
szülő(k)től” eltaszított gyermek számára mi lenne jobb, egy két Másrészt rendkívül szomorúnak tartom, hogy egy plébános, akinek az 
hölgyből vagy úrból álló, szeretettel körülvett családban való Úr feltétel nélküli, s mindenkinek járó szeretetét kellene hangsúlyozni, 
nevelkedés, vagy az, ha egy gyermekotthonban nő fel? A kérdés így vélekedik, s ilyeneket ír „leszbi és homo-beállítottságú” 
elgondolkodtató…embertársairól. 
Én azt gondolom, hogy sajnos a gyermekvállalási kedv Érdeklődnék, hogy tulajdonképpen Önt miért zavarja az, ha két ember, 
Magyarországon tényleg csökken, egyre kevesebben vállalják sajnos a aki szereti egymást, élettársi kapcsolatot létesít, esetleg polgári 
szülői feladatot, s ez szomorú. Azonban ezen csak politikai – házasságot köt? Nem tudom, hogy tudja-e, hogy valaki homoszexuális 
szociálpolitikai eszközökkel lehetne változtatni – családi adózással, voltát nem választja, s értelemszerűen nem szeretne egy, a világon sok 
gyermekvállalásra történő ösztönzéssel és így tovább. Emiatt nem kell a helyen nem elfogadott „kisebbséghez” tartozni. Egy meleg embernek 
homoszexualitás voltukról nem tehető honfitársakat nehezebb ugyanúgy vannak érzései, ugyanúgy vágyik szeretetre, s arra, hogy őt 
helyzetbe hozni, mint amelyben eleve vannak, s nem kell az ő is szeressék, esetleg megtalálja párját, akivel aztán megpróbálja élete 
számlájukra írni a demográfiai csökkenést is. Ezekre a fent említett többi részét leélni. A bejegyzett élettársi kapcsolat vagy házasság 
dolgokra az északi és nyugati társadalmak már szerencsére rájöttek, intézménye továbbá nem csupán szimbolikus, hanem esetleg 
azonban Magyarországon ez még várat magára.adókedvezményekkel, egyéb kedvezményekkel is járhat. 
Az édesanyaságról írt gondolatai gyönyörűek, ezeket köszönöm Nagyon sértőnek tartom azon megjegyzését, melyben a nálunk már 
Önnek. Remélem, hogy e cikkemmel némileg el tudtam gondolkodtatni szerencsére felvilágosultabb nyugati országokban végbement 
Önt, s a kedves Olvasókat is arról, hogy a szeretetnek, mind a melegbarát törvényeket fertőzésnek nevezi. Ön szerint a meleg 
gyermekek, mind az édesanyák iránt nem hozható semmiféle társadalmat akkor Magyarországon ki kell rekeszteni, hátrányos 
összefüggésbe az ember szexuális beállítottságával, s remélem erre rá megkülönböztetésben kell részesíteni? Ugyanis a házassághoz, 
fog jönni a szélesebb körű társadalom is előbb-utóbb.családalapításhoz való jog ma már alapjognak minősül. 

Azt gondolom, hogy a mai magyar meleg társadalom eleve 
nagymértékben rejtőzködni kényszerül az általános mentalitás, s nem-
elfogadottság miatt.

Tisztelt Plébános úr!Nyílt levél

Üdvözlettel, egy nevét vállalni nem kívánó olvasó
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és egy család, egy szülő, vagy egy önálló gyermeket, fiatalt és felnőttet hív Konfirmációra készülök…
akarattal már rendelkező gyermek vagy el a keresztség szentségére és a 42 fiatal készült e cikk címének értelmében 
felnőtt döntése szükséges hozzá. Így is konfirmációra. Pünkösd ünnepén az elmúlt tanév során a Pilisi Evangélikus 
hívjuk ezt: Isten elénkbe jövő kegyelme, evangélikus gyülekezetünkben 18 Gyülekezetben. Konfirmációra készültek, 
ahogyan azt a tékozló fiú példázatából is keresztelőre, 42 konfirmációra, és az azt hogy a keresztségükben ajándékba kapott 
megismerhettük. A felnőtté váló ember követő vasárnapon újra 8 keresztelőre került hitükről bizonyságot tegyenek Isten és a 
életében azonban már szükség van arra, hogy sor. A 26 megkeresztelt között 11 gyermek és gyülekezet előtt. 
ezt a hitet mélyebben is megismerje. Ezt a 15 fiatal ill. felnőtt keresztelt volt! Ezért is A konfirmáció latin szó, megerősítést jelent. 
tanulási és hitvallási folyamatot hívjuk köszönünk így evangélikusok: Erős Vár a mi Vajon miről szól ez a megerősítés? Egy régi 
konfirmációnak, a hit megerősítésének. A Istenünk!, hiszen naponta élhetjük át az hagyomány ápolását, aminek a jelentését 
keresztyén hit és az egyház „igényességét” életünket Jézus Krisztus által megmentő Úr már nem is biztos, hogy tudják evan-
jelzi, hogy minden embernek szükséges kegyelmét és szeretetét!gélikusok, mások pedig csak hírből ismerik? 
alapvető ismeretekkel rendelkeznie arról, Örömmel ajánljuk mindenki figyelmébe Bizony gyönyörűen mély jelentését és 
hogy miben hisz, és mi az, ami jóban és internetes gyülekezeti naplónkat, ahol jelentőségét ma újra hangsúlyozni kell, hogy 
rosszban is megtartja, megmenti életét. képekkel, igehirdetésekkel, híradásokkal fiatalok és felnőttek is megértsék, miért is 
Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy adunk tájékoztatót gyülekezeti esemé-fontos életünkben a konfirmáció. 
konkrétan megtapasztalhatjuk emberi nyeinkről:Az egyházi gyakorlatunkban a keresztség 
életünkben munkálkodó szeretetét és  http://pilisievgyul.blogspot.comszentsége semmilyen feltételhez nem 
bűnbocsánatát és azt, hogy ilyen sok kötődik. Egyedül Isten bűnbocsátó szeretete Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Fotó: Evangélikus egyház

A Pándi úti temető ravatalozójának 
felújítását kezdte meg a Pilisi 
Evangélikus Gyülekezet.
Városunk Önkormányzata 4,5 M., 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 1,7 M. forinttal járult hozzá 
a felújításhoz, amelyekért köszönet 
mond a gyülekezet! A felújításhoz 
még szükséges fennmaradó 
összeghez szeretettel kérjük gyü-
lekezeti tagjainkat, és mindenkit, 
aki a ravatalozó felújítása érde-
kében szívesen adakozik, járul-
jon hozzá adományával a felújí-
táshoz! Köszönjük az adományo-
kat az Evangélikus Gyülekezet és 
Pilis város egész közössége 
nevében!

A pándi úti temető
ravatalozójának felújítása

A pándi úti temető
ravatalozójának felújítása 100

Spernoga Mihályné 1910 júni-
us 13-án született, így most 
ünnepelte szerető családja kö-
rében a 100. születésnapját. 
Ő ma Pilis legidősebb polgára.
Szabó Márton polgármester és 
az INO munkatársai virággal 
és tortával köszöntötték ottho-
nában az ünnepeltet.
Zsuzsa néni még mindig jó 
egészségnek örvend, szereti az 
édességet és csak azt sajnálja, 
hogy egy kicsit nagyot hall és a 
látása sem olyan jó, mint régen. 
Isten éltesse még nagyon 
sokáig. 

 éves Pilis város
legidősebb polgára
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Üzenet szövege: „Ma délben, Isten kegyel-
méből világra jött  Benedek. 3800g, 53 cm.”
Üzenetet küldte: X. Y. 
Üzenet érkezett: 2010-06-18. 13.23 óra

Ugye milyen jó ilyen sms-t olvasni!?
Hírt kapni arról, hogy megszületett egy 
számodra még ismeretlen baba, akit sosem 
láttál, csak az adatairól van információd, de 

tudod, hogy kedves lesz neked, mert a barátod, rokonod, kedves 
ismerősöd családtagja.
Szinte mindenki mosolyog, mikor ilyen üzenetet olvas. Mert nem 
csupán a születésre, hanem az életre, családra, szeretetre… a 
lényegre fordítja a figyelmünket. 

Kedves nekem ez az üzenet, mert tudom, hogy nem véletlenül, még 
csak nem is megszokásból került bele az „Isten kegyelméből 
világra jött” megfogalmazás. Benedek hívő családba született. 
Szülei hitből vállalták őt is, testvéreit is, akik közül már többen 
maguk is imádkoznak, örömmel jönnek templomba, össze-
foglalva: élő hitű emberek.
Mi is többször imádkoztunk Benedekért. Nem volt semmi 
probléma, egyszerűen nekünk is fontos volt, hogy lelki testvérünk, 
Anita és családja is jól viselje a szülést és az azt megelőző-követő 
időszakot.  

Van ennek az üzenetnek még egy különlegessége: Benedek a 7. 
gyermek a családban. Gyorsan hozzá kell tennem: nincs több 
anyuka, apuka. Mind saját gyermek, még ikrek sincsenek. A szülők 
gyülekezetünk tagjai, az édesapa Budapesten dolgozik, mind-
ketten pedagógusok. 
Ha meglátogatnád őket, feltöltekeznél lelkileg. A házuk nem forog 
kacsalábon. Nincs 8 szoba, tudatosan nincs tv (nem is hiányzik), 
fitnesz és wellness részleget sem találnál a pincében, összesen van 
(talán) 2 számítógép. De van sok játék, könyv, az udvaron 
focikapuk jó néhány labdával és mindenben követhető keretek, 
rend, a gyermek zsivajban is BÉKE.

A legszebb, mikor rájössz, hogy ez a béke nem csupán belülről, 
hanem felülről jön. Amiről Pál apostol ezt írja: A (Szent)Lélek 
gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata levél 5,22

Üzenet szövege: „Isten hozott Drága Benedek! Már vártunk. 
Életedre, családodra további gazdag áldást kívánunk!”
Üzenetet küldte: Morva Ákos és családja
Üzenet elküldve: 2010-06-18. 13.25  óra
Ui.
Emlékszem, Katánk, vasárnap hajnalban, 2 óra körül született. 
(Mint egy jó lelkészgyerek.) Mikor minden elrendeződött, a 
kórház előtt, azon gondolkodtam, küldjek-e ilyenkor üzenetet? 
Nehogy felébresszek valakit a csipogással. Aztán tovább 
gondoltam: Megszületett ez a csöppség. Ez olyan jó hír, amit 
azonnal tudatni kell az ismerősökkel. Ha felébrednek, majd 
visszaalszanak!
Kb. 10-en azonnal válaszoltak. Velem örültek.

Igazi öröm, egy gyermek születéséről sms-t kapni. De van ennél 
nagyobb öröm: mikor ilyen üzenetet KÜLDHETSZ.  (Várom a 
tiédet, akár éjszaka is.)

A  LATIN KINCSESBÁNYA „A kőkor élő nyelve“ című könyvemben azt 
igazolom, matematikai szempontból is kielégítő módon, és a biztonság 
kedvéért többszörösen is, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv a kőkor 
világnyelve volt, s hogy Európa széltében-hosszában (s Kis-Ázsiában is) 
még az ókor kezdetén is meghatározó nyelv volt. Ebből következően – és 
többek között–, az alakuló latin nyelvre is jelentős hattással kellett, hogy 
legyen. Ennek egyik igazolásául említett könyvem mellékleteként 
összeállítottam egy ókori magyar-latin szótárt. Azért éppen az ókori latin 
nyelvet választottam e feladatra, mert egykor még eredetiben olvasgattam a 
latin szerzők műveit, tehát nem ismeretlen területre merészkedtem.Az 
eredményen magam is meglepődtem. Amit egykor viccesnek találtam, – 
azaz azt, hogy tömegével értettem meg latin szavakat, szótöveket magyarul 
–, arról most a rendszerezés után kiderült, hogy nem véletlen vicc az. 
Olykor még rövid, teljes magyar mondatok is előbukkannak latin 
kifejezésként. Érdekes módon e szavak a földművelés és a kézműipar 
világából kerülnek ki. A szótár mellé írtam néhány dolgozatot is, 
melyekben részletesen is igazolom egyes latin szavak ókori magyar 
eredetét. E részletesebb bizonyítások közül mutatok be itt néhányat. Persze 
tévedés ne essék! Én egyáltalán nem latin-magyar nyelvrokonságról 
beszélek Éppen ellenkezőleg. A latinba ahogy esik, úgy puffan alapon 
szövődtek bele magyar szavak. Mint ahogy a sparhelt, plafon, vekni, fándli, 
sperhakli, stifulder stb. szavak sem igazolják a sváb-magyar 
nyelvrokonságot. De azt igen, hogy éltünk-élünk együtt. Akkor jöttem rá, 
hogy micsoda kincsebánya számunkra a latin nyelv, mikor egyik magasba 
szökkent rózsám rámomolt. Tüskéivel telerótt.

Magyar nyelvünk távoli múltból való eredetéről, kapcsolatáról 
sokat hallani napjainkban. Az ezzel kapcsolatos kutatók egyike 
Varga Csaba, akinek könyvéből közlünk alább részleteket.

MAGYAR

RÓZSA

Kertem egyik rózsája két méter hosszú szárakat növesztett, kesze-
kuszán bele a nagyvilágba. A szabadon lengő hajtások 
belegabalyodtak a mögötte álló tujába. Mikor kiszabadítottam, 
hirtelen visszahajlott, s polipként körülölelt a sok tüskés ág. Mire 
kibújtam a szorításból, fedetlen karomon, hátamon, mellemen 
keletkezett rovátkákból úgy ömlött a vér, mintha kalandozó tatár 
csapat kaszabolt volna össze.
– Tele vagyok róva – gondoltam, hosszúkás, mély sebeimet látva.
Ekkor ötlött fel bennem, hogy a rózsa szó a ró szóból származik.
Hiszen a tüskék rónak. A rózsa ága pedig rós, mi több, rovós.
Ez persze csak gyanú, amit igazolni kell. A RÓ-ZSA PÁRHUZAMAI

Aligha vonható kétségbe, hogy a rózsa épp olyan szó, mint a torzsa, 
horzsa, morzsa, rőzse. A tor (tör), hor, mor (mar) egyazon típusú 
szó. A rőzse pedig alighanem pontosan ugyanaz a szó, mint a rózsa. 
De miként lehet bizonyítani, hogy ez a ró éppen az a ró, mely a ró, 
rú, rovás, ravatal (eredetileg rovatal), rovott, ródal stb. szavainkban 
szerepel?
A MAGYAR RÓ SZÓ AZ ÓKORI LATIN NYELVBEN

A rózsa latinul: ROSA. A pirosság, vörös: RUBOR, ROSE stb. E két szó 
terjedt el egész Európában a rózsa és a vörös szín kifejezéseként. 
Mivel a RUBOR (rubin, rubeola stb.) a rózsa vörös színe miatt RU, 
vagyis származék szó, felesleges itt most szólni róla. A ROSA ró, rú 
töve azonban több értelemben is őrizheti a lényeget. Íme a RÚ más 
értelme latinul: RÚGA: arcredő, RÚGO: ráncot vet.
Világos kép jelenik meg előttünk: a ráncos ember arca, tele 
rovátkákkal, REDővel. (Milyen érdekes, e kerülővel találkozik 
össze a magyar redő az angol RED: vörös szóval.) S gondolhatjuk 
már azt is, hogy a RÚT ember nagyon ráncos ember. Mert rótt, rútt az 
arca. Rúsnya. Ám mindez még csak sejtés, bár igen alapos sejtés. A 
végső bizonyíték csak olyasmi lehet, mely összeköti az eddig 
egymás felé húzott szálakat. S ilyenből több is van a latin szavak 
között.

a./ RÚScum: egértövis. A CUM latinul: val, vel, valamivel együtt. 
Azaz a RÚS-cum = RÚS-os, másként: tüskés, RÓs, vagy RÚs, ha 
magyar módon mondjuk. (S gondolhatunk ismét a RÚt = ráncos 
szóra is.) S az egértövis épp oly tüskés, mint a rózsa. Ez teljes értékű 
bizonyítása annak, hogy a latin ROSA bizony RÓS, azaz tüskés. (De 
említhetném még a RUBÉTUM: szederbokor szót is, s aki akadt már 
bele szederbokorba, tudja jól...) 

folyt.köv.

Néhány gondolat egy sms-ről.

Morva Ákos református lelkipásztor
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2010.március 27-én elkezdődött egy program-sorozat, amely a 
szegénység ellenes világnaphoz (október 17.), és az önkéntesség 
elterjesztéséhez kapcsolódik. Minden hónap utolsó szombatján 
találkozót szervezünk egy-egy pilisi civil szervezettel, azért, hogy 
megismerjük egymás munkáját, tevékenységét. A találkozók 
alkalmával környezetünk szebbé tétele is a feladatunk - parkosítás, 
virágültetés, kerítésfestés, járdajavítás, stb.
Áprilisban a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai gombóclevest főztek 
és matutkát sütöttek, míg a Vöröskereszt önkéntesei az iroda előtti 
területet virággal ültették be. Ezúton is szeretném megköszönni 
Simo Marika néni klubvezetőnek és a klub tagjainak az önzetlen 
segítségüket és a finom ételeket. Külön köszönet a virágokért: Juli 
virágbolt Rákóczi út, Kati virágbolt Kávai út, Kovácsné Jutka 
virágbolt Huba utca és a Dánosi úti Kertészet.
Májusban a KlímaBarát Kör tagjaival találkoztunk a Gerjénél. Reis 
József mesélt Pilis történelméről, közben sétáltunk a tó körül és 
szedtük a szemetet. Örömmel tapasztaltuk, hogy a sétány tiszta, bár 
a tóparton volt némi szemét. A tervezett szalonnasütés sajnos az eső 
miatt elmaradt. Köszönet Pintér Sándor vezetőnek és a tagoknak a 
közös programért, valamint a Holánszki- és a Lengyel Pékségnek, 
akik több kiló kenyérrel járultak hozzá a program 
megvalósulásához.
A díjhátralékkal rendelkező villamos energia fogyasztók 
támogatása: az „Együtt egy biztonságosabb jövőért” programban: 
márciusban 12 beadott kérelmezőből 8 kapott 644.000,- Ft 
támogatást, áprilisban a beadott 15 kérelmezők közül 12-en kaptak 
összesen 748.000,- Ft-ot, májusban  8 beadott kérelemből a 8 
támogatott pályázat támogatás összege:  470.000 Ft.
Ruhaosztás: márciusban 188 kg, áprilisban 180 kg, június 4-én 280 
kg használt gyermek és felnőtt ruhát osztottunk ki. Köszönet a 
Rózsatanya Hagyományőrző Egyesületnek /200kg ruhát és 120 pár 
cipőt adományoztak/, valamint a pilisi adományozóknak, akik ezzel 
is segítik a rászoruló családokat.
2010. március 12-én a Danone Kft. budapesti gyárában voltunk 
joghurtot címkézni. Ezért márciusban 4600 db, áprilisban 2700 
doboz joghurtot kaptunk, amelynek Pilisre szállítását az 
Önkormányzat teherautója végezte. Köszönjük!
Segítünk takarékoskodni! A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium izzócsere programja keretében 2010.május 12-14 
között 26 nyugdíjas lakásában cseréltük le a hagyományos izzókat 
energiatakarékosra.
Gyermeknapi ajándékosztás volt 2010. június 4-én a Vöröskereszt 
irodában, ahol 110 kisgyermek kapott bögrét, csokit, nyalókát és 
plüss játékot.
A programok, adományozások nem valósulhattak volna meg 
ÖNKÉNTESEK munkája nélkül. Fentieken túl köszönet illeti 
Ujvári Mária, Tenkné Margit, Tóthné Erzsike, Csibiné Magdi, 
Bathóné Marika és Rácz Zoltán önzetlen munkáját.

Polgárné Pintér Erzsébet utcai szociális munkás

Vöröskereszt hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Pilis Város Önkormányzata által működtetett REUMATOLÓGIAI szakrendelés 
2010.06.07-én megszűnt, Dr. Bihari Zsuzsanna főorvos külföldi munkavállalása miatt. Ezzel egyidőben az 
albertirsai és ceglédi szakrendelőben működő rendelései is megszűntek. Reumatológiai szakrendelések háziorvosi 
beutaló és időpont egyeztetés után igénybe vehetők a monori, illetve ceglédi szakrendelőben. 

Cegléd Szakrendelő előjegyzési telefonszáma: 06-53-505-651
Monor Szakrendelő előjegyzési telefonszáma: 06-29-412-129; 06-29/412-360.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a fizikoterápiai szakrendelés továbbra is működik, tehát az előbb említett 
szakrendeléseken felírt, kiírt kezeléseket továbbra is igénybe vehetik lakóhelyükön. Időpont egyeztetés: Hősné 
Farkas Mariann fizikoterápiai szakasszisztensnél: 06-20-771-2050 számon. 
Pilis Város Önkormányzata keresi a lehetőségeket, hogy a népszerű szakrendelés más orvossal újra működhessen. 

Tomán Mónika egészségügyi megbízottF
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Vörösmarty Mihály

HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja

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

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester 
Szerkesztő: Lasán Judit

 e-mail:lasanjudit@pilis.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

EBÉD 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Előfizetéses akár 
napi 600,- ft/adag

-menü 750,- ft-tól/adag
-heti előfizetés

-melegétel utalvány elfogadás
Heti menülap és befizetés a

Félix falatozóban
Pilis, Rákóczi út 85.

Tel.: 498-136

Építkezők, lakásfelújítók figyelmébe 
ajánljuk!

Csempék, padlólapok, laminált parketták,
kiegészítő anyagok széles kínálatával és

folyamatos akciókkal várjuk kedves 
vásárlóinkat.

Revuczky Szerelvény Szaküzlet és Csempebolt
2730 Albertirsa, Pesti út 87.

Tel/Fax: 06-53/342-400
Web: www.revuker.hu

E-mail: revuker@t-online.hu

Embernek születtél, s ezért nem kívánom tőled, hogy 
megbocsáss az embereknek. Értsd meg őket, és hallgass.

Márai Sándor
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Zsákban elhelyezhető hulladékok:

PAPÍR és KARTON csomagolási hulladék
 élelmiszerek, kozmetikai szerek papír dobozai stb. 
A nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az összehajtogatva és kötegelve kérjük elhelyezni!
„ÖKOVÍZ” Kft. Pilis Város Önkormányzatának Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, szennyeződéstől 
közreműködésével, 2010. április 1-jétől - az eddig mentesen, laposra hajtogatva.
sikeresen működő házhoz menő szelektív gyűjtésben - 
kiterjeszti a gyűjthető csomagolási hulladékok körét. MŰANYAG csomagolási hulladék
Az „új” gyűjtési mód keretén belül a műanyag  műanyag (PET) palackok (üdítős, ásványvizes) és 
csomagolási hulladékok mellett lehetőség nyílik a kupakjaik
csomagolási papír és karton, csomagolási fém illetve  kozmetikai- és tisztítószerek flakonjai (samponos, 
italos karton hulladékok szelektív gyűjtésére, ezáltal öblítős, mosogatószeres, stb.)
csökkenthető a háztartási vegyes hulladék mennyisége.  fóliák, szatyrok, zacskók, zsugorfóliák

 fém fedőfólia nélküli joghurtos, tejfölös és margarinos 
Teendő: Önöknek továbbra is csak annyit kell tenniük, dobozok
hogy a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokat az Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra taposva.
ÖKOVÍZ Kft. által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott sárga színű–felirattal, ábrákkal illetve FÉM csomagolási hulladék
cégjelzéssel ellátott–zsákokban gyűjtik és a  fém italos dobozok (üdítős, sörös, energiaitalos stb.)
meghirdetett napokon kirakják az ingatlanuk elé.  konzervdobozok
Változás: A fenti időponttól kezdődően a korábban Hogyan gyűjtsük a zsákban: tisztán, laposra 
használatos – csak „ÖKOVÍZ” cégjelzéssel ellátott – taposva
gyűjtő zsákokat felváltja a szelektíven gyűjthető 
hulladékok ábráival is rendelkező sárga zsák. ITALOS KARTON DOBOZ csomagolási hulladék
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a még rendelkezésre  tartós tej és üdítők dobozai
álló, korábban használatos sárga zsákok is Hogyan gyűjtsük a zsákban: kiöblítve, laposra 
felhasználhatóak az „új” gyűjtési módhoz! taposva.
FONTOS: A felsorolt hulladékok azért gyűjthetőek egy 
zsákban, mert a begyűjtést követően a Válogatóműben Nem helyezhető el a zsákban:
fajtánként utóválogatásra kerülnek. Az így utóválogatott háztartási vegyes hulladék, lom hulladék, zöld 
csomagolási hulladékok kerülnek újrahasznosításra. hulladék, veszélyes hulladék, üveg hulladék 

(balesetveszély miatt)
Az „új” gyűjtési mód szerint történő házhoz menő 
szelektív gyűjtés rendje 2010. harmadik negyedévében Kérjük, hogy a zsákban csak tiszta és 
a következő: szennyeződéstől mentes hulladékokat gyűjtsön, 

mert ez az újrahasznosításuk egyik alapfeltétele!
I. körzet (4-es úttól délre, Nyáregyháza felé) Ne feledje! A dobozokat és palackokat tapossa laposra!

2010. július 8. (csütörtök)
2010. augusztus 12. (csütörtök) Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a 

2010. szeptember 09. (csütörtök) Gerje Forrás Kft.-nél (2721 Pilis, Temesvári u.) és a 
II. körzet (4-es úttól északra, Káva felé) Polgármesteri Hivatalban (Pilis, Kossuth L. u. 47.) 

2010. július 9. (péntek) korlátozott mennyiségben többlet zsák igényelhető 
2010. augusztus 13. (péntek) illetve saját, kizárólag átlátszó zsákban is kihelyezheti a 

2010. szeptember 10. (péntek) fent részletezett csomagolási hulladékokat. 
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos 

FONTOS: A zsákokat a fenti gyűjtési napokon 7:30-ig kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő 
gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk 
zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a tisztasága, jövője érdekében! 
zsákban háztartási vegyes hulladék, lom hulladék, zöld 
hulladék, veszélyes hulladék, üveg hulladék kerül 
elhelyezésre, ebben az esetben a gyűjtőjárat munkatársai Segítő közreműködésüket köszönjük!
nem szállítják el azokat!  „ÖKOVÍZ” Kft. 

FELHÍVÁS



15. oldalXVI. évf. 3.sz. Hírnök



Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az
VI. ÉLETMÓD SZIGET - Egészségnapra

2010. szeptember 11-én, szombaton 9-15 óráig.
Helyszín: Pilis, Orvosi rendelő és udvara

Véradás, szűrővizsgálatok, koleszterin-, vércukorszint-, vérnyomás-, testsúly-, testmagasság-, 
testzsír mérés, allergiavizsgálat – Prick-teszt, hallásvizsgálat, Urológus - prosztata és 

daganatszűrés, bőrgyógyász - anyajegy, bőrgyulladás, ekcéma vizsgálat, érvizsgálat - doppler 
készülékkel, csontritkulás szűrés, gyógytornász tanácsadás, nőgyógyászati szűrés, védőnő - 

Csecsemő- és gyermektáplálás, terhes tanácsadás, táplálkozás- és életmód tanácsok, dietetikus 
tanácsadás, CO-mérés, dohányzásról leszoktatás. 

Kérjük a személyi igazolványát és a TB-kártyáját hozza magával!
Részletes információk augusztustól a rendelőben és szórólapokon, plakátokon illetve a 

helyszínen. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szűrővizsgálatok ingyenesek, a citológiai 
vizsgálatért és a rendezvényen kapható tesztekért a helyszínen kell fizetni. Az alapítvány a 

rendezvény költségeire adományokat gyűjt, kérjük és várjuk szíves felajánlásaikat (Gyermek-
TOTO nyereményeket és tombola tárgyakat is szívesen fogadunk).  Csekket a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Csoportjától, a Titkárságon és Simó Gáborné elnöktől igényelhetnek. 
Bankszámlaszám: 11742238-20004628

Egyéb felajánlások átadásához egyeztetés 06 20/5755-969 telefonszámon.

MEGHÍVÓ
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