
Helyhatósági választás - Piliny - 2010 október 3.

A  községben  csak  egy  polgármesterjelölt  volt,  Lehoczki  Szabolcs
(független),  akit  a  község  választópolgárai  ismét  megválasztottak
polgármesternek. 

Települési egyéni listás választáson induló jelöltekre
leadott érvényes szavazatok száma: 

Bollók Magdolna 117

Borzák Albert 142

Deák Dénes   84

Imre László 103

Lehoczki Szabolcsné 180

Márton Ottó   27

Oláh Ferenc   17

Oláh Ferencné 19

Szeles Károlyné 47

Tőzsér Attila 95

Tőzsér Róbert 95

Varga Gyula 69

Varga Istvánné 98

Együtt a községért

Az első szavam a köszöneté.
Köszönöm, hogy október 3-án
a  helyhatósági  választáson
községünk választásra jogosult
lakói  közül  sokan  –  szám
szerint  (62%)  -éltek  az  állam-
polgári  jogukkal,  leadták
szavazatukat.

Köszönöm  a  választási
bizottságnak  a  választás
előkészítését,  lebonyolítását,  azt
hogy  községünkben  a  választás
zökkenőmentesen lezajlott. 

Köszönöm  az  előző  képviselő-
testületnek a négyéves munkáját,
hogy  mindig  felelősségteljesen
döntöttek. Mindaz a fejlődés, ami
megvalósult közös, csoportmunka
eredménye. 

Személy  szerint  jólesett,  s  jó
érzéssel tölt el, hogy azoktól, akik
elmentek  szavazni,  100%-ban
bizalmat  kaptam.  Köszönöm.
Tisztában  vagyok  azzal,  hogy  ez
kötelez. A megválasztott képviselő-
társaim  nevében  is  köszönöm  a
bizalmat. 

Az új  választási  törvény szerint
ebben  a  ciklusban  hárommal
kevesebben  vagyunk  a  testü-
letben. Biztos vagyok abban, hogy
kis  közösségünket  az  együtt-
gondolkodás,  a  közös  tervezés,  a

felelősségérzet,  a  feladatok
együttes  végrehajtása,  az  itt
élőkért  tenni  akarás  fogja
jellemezni.    Ezt  már  eddig  is
megtapasztaltam. Tovább fogunk
haladni  azon  az  úton,  ami  a
község fejlődését, a hovatartozás
erősítését  szolgálja.  Ennek  a
megvalósításához  kérem  vala-
mennyi pilinyi lakos jó szándékú
támogatását, hogy együtt tudjuk
elmondani, jó pilinyinek lenni.

Lehoczki Szabolcs

A  megválasztott
települési  képviselők
ábécérendben:

Bollók Magdolna

Borzák Albert

Imre László

Lehoczki Szabolcsné



polgármester



Gratulációk, 
jókívánságok

A választást követő napokban
sok  gratuláció,  jókívánság
érkezett a polgármester címére,
ezek között válogattunk. 



Tisztelt  Polgármester
Úr!

A  kormány  nevében
tisztelettel  köszöntjük
Önt  polgármesterré
választása  alkalmából  és
eredmé-nyes munkát, sok
sikert  kívánunk
tisztségének  ellátása
során.  Kérjük,  hogy  köszöntő  szavainkat  a
képviselő-testület  tagjainak  is  tolmácsolni
szíveskedjék. 

Amikor a választópolgárok bizalmat szavaztak a
helyi  demokrácia  letéteményeseinek,  egyben
hatalmas  felelősséget  tettek  a  helyi  képviselők,
polgármester  vállára.  A  helyi  közösség  demokra-
tikus  működésének  felelősségét.  Felhatalmazást
adtak  az  újonnan  megválasztott  képviselő-
testületnek,  polgármesternek  a  helyi  közügyek
önálló, szakszerű intézésére. 

Meggyőződésünk,  hogy  az  önkormányzatiság
eszméjének  nincs  alternatívája.  Az  ország  akkor
lehet sikeres, ha erős települések működnek az erős
államban, gazdagodásukkal hozzájárulnak Magyar-
ország gyarapodásához. 

A  Nemzeti  Ügyek  Kormánya nevében  ismételten
kifejezzük jókívánságainkat.  Nehéz, felelősségteljes
munkájukhoz jó egészséget, erőt kívánunk. 

Dr. Pintér Sándor Dr. Tállai András
miniszter önkormányzati államtitkár

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy a Nógrád Megyei Közigazgatási
Hivatal  nevében  polgármesterré  történt
újraválasztásához  ezúton  gratuláljak.  Őszintén
bízva további  együttműködésünk eredményességé-
ben,  felelősségteljes  munkájához  sok  sikert
kívánok.

Üdvözlettel:
Dr. Nagy Zsuzsanna

Tisztelt  Polgármester
Úr!

2010 a választások éve
volt.  A  választási
kampány  komoly
erőfeszítést  kívánt
mindannyiunktól,  de  a
kemény  munka  végül
meghozta  gyümölcsét,
sikeresen  szerepeltünk.
Ezúttal  gratulálok ahhoz,
hogy  települése  polgár-
mesterévé választották. 

Az  idei  két  választás  során  egy  olyan  közösség
formálódott  a  választókerületben,  amely  olyan
értéket képvisel,  amelyet őrizni kell  és ápolni azt.
Szükség  van  arra,  hogy  bizonyos  időközönként
találkozhassunk  egymással,  s  megkérdezhessük
egymástól: Hogy vagy, hogy mennek a dolgok? Mik
a problémák a településen és miben tudok én, mint
a választókerület  képviselője segíteni? A hatékony
együttműködésre és a közös munkánkra továbbra
is nagy szükség van. 

Baráti üdvözlettel:
Nagy Andor

országgyűlési képviselő

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Nógrád  Megyei  Mezőgazdasági  Szakigazgatási
Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság Termelési  és
Ügyfélszolgálati  Osztálya  nevében  gratulálunk
megválasztásához.  A  korábban  kialakult  jó
munkakapcsolat  folytatásában  bízva  sok  sikert
kívánunk munkájához!

Fenes Attila Zsidai Béla
Nógrád Megyei MGSzH osztályvezető
FM igazgató megyei vezető falugazdász

Cigány kisebbségi önkormányzat választási eredményei

A  cigány  kisebbségi
önkormányzat  jelöltjei  és  a
kapott  érvényes  szavazatok
száma ábécérendben:

Oláh Lajos 18

id. Oláh Ferenc 10

Baranyi Róbert 20

Oláh Ferenc 17

Oláh Ferencné 16

A  cigány  kisebbségi  önkor-
mányzat  összetétele  ábécé-
rendben:

Baranyi Róbert

Oláh Ferenc

Oláh Ferencné

Oláh Lajos

A cigány kisebbségi önkor-
mányzat tagjai alakuló ülésükön 
Juhász Sándortól, a választási 
bizottság helyi elnökétől átvették 
a megbízólevelet, soraik közül 
Oláh Ferencet választották 
elnöküknek. A tagok letették az 
esküt.



A polgármester 
ciklusprogramja

Lehoczki Szabolcs polgármester
nyilatkozata  a  2010  -  2014-es
ciklus programjáról: 

-Polgármesteri  tisztségemet
továbbra is  tiszteletdíjas  polgár-
mesterként  töltöm  be.  Úgy
gondolom,  hogy  az  eltelt  négy
esztendőben  már  bebizonyítot-
tam,  hogy  nem  üríteni,  hanem
gyarapítani  akarom  a  falu
kasszáját.  Célkitűzéseim  a
falunkért,  az  elkövetkező
választási  ciklusban  a
következők:

Az  önkormányzat  pénzügyi
stabilitását tovább kell erősíteni.
A megkezdett projekteket be kell
fejezni.  Ki  kell  használni  a
pályázatok adta lehetőségeket. A
külterületi  vízelvezetést meg kell
oldanunk.  Az  árvízvédekezést
újjá kell szervezni. Idősek klubját
szeretnénk létrehozni.  A fiatalok
szabadidős  tevékenységének
helyt adó klubot a kor igényeinek
megfelelő szintjére kell fejleszteni
a  lehetőségek  kihasználásával.
Az  Iskola,  a  Szoros,  valamint  a
Mogyorósi  átkötő  utakat  fel  kell
újítani.  Több  járdát  fel  kell
újítani,  ahol  nincs  oda  újakat
kell építeni. Az önkormányzat és
az  egyház  közötti  kapcsolatot
tovább  szeretném  erősíteni.  A
polgárőrséget  és  a  sport-
egyesületet  nagyobb  támogatás-
ban szeretném részesíteni. Az új
civil szervezkedéseket segítenünk
kell.  A  sportpályát  ki  kell
alakítani, öltözőt és vizesblokkot,
tároló  helyiséget  kell  építeni.
Terepjárót  kell  beszerezni  a
polgárőrség  hatékonyabb  kül-
területi  ellenőrzési  segítése
végett.  Hathatósan  segíteni
szeretném  azokat  az  ingatlan-

tulajdonosokat, akik üres pilinyi
ingatlanjukat  eladni  szándékoz-
zák,  hogy  a  falunk  értékrendjét
képviselő  vásárló  vegye  meg
portájukat,  ingatlanjukat.  A
munkahelyteremtés  az  egyik
legfontosabb  feladat,  melyet
legjobb  tudásom  szerint  szeret-
nék  elősegíteni.  Piliny  Község
Lapja  hasábjain  továbbra  is
tájékoztatni  szeretném  a
lakosságot a helyi  történésekről,
aktualitásokról.  Még  több  vers,
novella,  érdekesség  közre-
adásával  szórakoztatóvá  tenni
lapunkat. Községünk megszépíté-
se egyik fontos feladat kell hogy
legyen. A közmunkaprogram és a
közmunkások,  valamint  a
lakosság segítségét  igénybe véve
egy  csodás  átalakulás  részesei
lehetünk!  Környezetünk  szépí-
tése,  tisztán  tartása  mindenki
feladata.  Közterületeinkre,  a
temető-  gondozásra,  a  templom
és  a  kápolna  megóvására,
valamint a külterületen lévő kis
kápolnánkra  több  figyelmet  kell
fordítani. Köszöntő és útbaigazító
táblákat  kell  kihelyezni,
virágosítást  kell  végrehajtani.  A
parkokat  tovább  kell  szépíteni,
emlékművet emelni, hogy ideális
pihenő  és  ünneplésre  alkalmas
hely legyen. Meg kell szüntetni az
illegális  szemétlerakókat,  a
szabálytalankodókkal  szemben
megfelelő szigorral kell eljárni.

A fentieken kívül természetesen
még  sok  egyéb  más  feladat,
tennivaló marad, amit fontossági
sorrendben kell elvégezni. Célom
továbbra  is  az  „Élhető  Piliny”
létrehozása, a jó értelemben vett
falusi  hangulat  további  helyre-
állítása. Mára már sok segítő kéz
hajlik  az  önkormányzat  felé,  ez
nagy  örömmel  tölt  el.  Sokan
felismerték  a  közösség  értékeit,
erejét.  Hosszú  idő  óta  nem volt
ilyen  sok  összetartozó,  jó
szándékú  pilinyi  ember,  aki
önként  lépett  a  közösségért
önzetlenül tenni akarók folyama-
tosan bővülő táborába.      

Még  többet  szeretnék  azért  is
tenni,  hogy  az  emberek  jól
érezzék  magukat  a  falu
közösségében.

Fontosnak  tartom,  hogy
képviselőink  a  közszolgálatát
felvállalva  beszélgessenek  minél
többet  az  itt  élőkkel,  meg-
hallgatva  észrevételeiket,

javaslataikat,  mondandójukat.
Gyönyörű természeti adottságok-
kal  rendelkező  környezetben
élünk,  a  világ  felé  tovább  kell
nyitni, az internetes honlapunkat
tovább kell fejleszteni.  Meg
kell  mutatni  magunkat,  hogy
Nógrádban  ez  a  csodálatos
adottságokkal  rendelkező  község
érdemes  arra,  hogy  az
idelátogatók és az itt élők okkal –
joggal  mondhassák,  ez  egy
eszményi  hely.  Célom  csak  egy
lehet, hogy Piliny község fejlődése
tovább folytatódjon. 

A  polgármester  programját  az
önkormányzati  ülésen  elfogad-
ták,  így  az  a  képviselő-testület
ciklusprogramja is.   

Vigyázzunk bel-és 
külterületi útjainkra

Az elmúlt években, a községben
a  belterületi  utak  nagy  részét
pályázati  pénzből,  önerőből
felújítottuk.  A  lakosság  örül,
hogy útjaink szépek, korszerűek.
Viszont  bosszankodnak,  amikor
esőzések idején a mezőgazdasági
erő-és munkagépek felhordják a
sarat  az  úttestre.  Egyfelől  a
sárfoltok  sokasága  nem  egy
esztétikai  látvány,  másrészt
balesetveszélyesek  is  lehetnek.
Tudjuk,  hogy  a  szántó,  vető
embereknek  dolgozni  kell.  Arra
kérjük őket, hogy ha gépeikkel az
úttestre  felhordják  a  sarat,  azt
takarítsák el. 

Esőzések  idején,  a  község
külterületén  az  önkormányzati
tulajdonban  lévő  dűlőutakat  is
tönkreteszik  a  mezőgazdasági
gépek.  A  puha  földben  mély
nyomot  hagynak  maguk  után.
Kérjük  az  érintett  személyeket,
hogy  a  dűlőutakat  is  tegyék
rendbe maguk után. 

Az  önkormányzat  több
ellenőrzést  fog  végezni,  ha
szükséges, élni fog a büntetéssel.
Arra  kérjük  az  érintett
személyeket,  hogy  ne  a
büntetéstől  való  félelem,  hanem
az  együttélés  írott  és  íratlan
szabályainak  a  betartása,  a
közvagyon  védelme  legyen  az,
ami  miatt  vigyáznak
közútjainkra,  s  ha  szükséges,
rendbe teszik azt maguk után.





A  családias  légkörű
iskola

Varga Istvánné pedagógus:
Jelenleg  az  endrefalvai

általános  iskola  tagiskolájaként
működünk  társulásban,  a
2007/2008-as  tanévtől.  Az  idei
tanévet  23  tanulóval,  két
tanulócsoporttal  két  tanítóval,
egy  napközis  nevelővel
indítottuk.  Örömmel  tölt  el
bennünket, hogy minden kisdiák
napközis, s részt vesz a délutáni
szabadidős  tevékenységben  is.
Fejlesztő  tevékenységünk  során
folyamatosan  arra  törekszünk,
hogy  minden  tanuló  elérje
képességeinek  azt  a  szintjét,
amely  a  továbbtanulási  esélyeit
növeli,  és,  majd  a  társadalmi
beilleszkedésüket  is  javítja.
Iskolai  munkánkat  segítő,
támogatási  szándékkal,  folyama-
tosan  figyelemmel  kíséri  az
önkormányzat.  A  kis  iskolánk
legnagyobb előnye, hogy családi-
as  légkört  teremt  tanulóink
számára.   Napi szinten találko-
zunk  a  szülőkkel,  akik
figyelemmel  kísérik  munkánkat.
Nagy segítség az itt élőknek, hogy
lakóhelyükön iskola üzemel, és a
zavartalan  működéshez  biztosít-
ják  a  feltételt  a  községünk
vezetői.  Nem  kell  a  kisgyerme-
keknek  kora  reggel  utazni,
buszozni.  

Jók a visszajelzések, a nálunk
kezdett diákok nagy része neves
egyetemeken,  főiskolákon  tanul,
szerez  diplomát,  lesz  kiváló
szakember és ezzel is öregbítik a
kis iskolánk jó hírnevét. 

Meséltek az iskolások

Az  általános  iskolában
hagyomány,  hogy minden évben
megrendezik  a  nyilvános
mesemondó  és  szavalóversenyt.
Az  apróságok  már  hetekkel
ezelőtt készültek a közelmúltban
megtartott  mesemondó  verseny-
re, amelyen 22-en vettek részt. A
verseny,  mint  mindig,  most  is



nyilvános  volt,  azon  szülők,
nagyszülők és más érdeklődők is
részt vehettek. Mindenki a saját
maga  által  választott  mesével
lépett a zsűri és a közönség elé.
Az  első  helyezett  Kollár  Dániel,
november 27-én, a község idősek
napi  ünnepségén  is  elmondta  a
meséjét. A versenyen az első hat
helyezettet  könyvjutalomban
részesítették: 

I. Kollár Dániel
II. Gyetvai Adrienn
III. Varga Dorina
IV. Oláh Viktória
V. Korponai Vivien
VI. Berki Elizabet

A tanév második felében a 
költészet napján rendezik meg a 
hagyományos szavalóversenyt. 

Kopogtatott a Mikulás

A  község  önkormányzata  és  a
cigány  kisebbségi  önkormányzat
Mikulása  ajándékcsomaggal
kedveskedett valamennyi 14 éven
aluli pilinyi gyermeknek. 

Kiállítás a könyvtárban

A  községi  könyvtár,  amely  a
Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár
és  Közművelődési  Intézet
fiókkönyvtáraként  működik,  a
kis  község  szellemi  „temploma”.
A  Juhász  Sándor  könyvtáros
által vezetett intézmény a község
központjában,  a  polgármesteri
hivatal  épületében  található.  A
könyvtár  több  mint  könyv-
kölcsönzési  lehetőség.  Egyfelől  a
lelkiismeretes  vezetője  az  érdek-
lődők  számára  a  megyei
könyvtárból beszerzi a szükséges
irodalmat.  Másrészt  többen
beülnek,  hogy  átnézzék  a
napilapokat,  folyóiratokat.
Harmadrészt,  a  képzőművészeti
életünk  egy  szeletének  a
bemutatására  is  vállalkozik.

Több  alkalommal  rendeztek
festményekből  kiállítást.  Novem-
ber  12-én,  a  Heves  megyei
származású,  Budapesten  élő
Simon  Zoltán  fotóművész
képeiből  nyílt  kiállítás.  Az
alkotásokat  Kapás  Attila
plébániakormányzó,  a  falu
lelkipásztora  és  Holes  János
nyugalmazott  pedagógus  aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. A
vendégkönyvben  több  elismerő
vélemény olvasható.

Kapás Attila plébániakormány-
zó: A  természet  templom,  az
egyik  legcsodálatosabb  épület,
hiszen  a  Jó  Isten  az  alkotó
mestere.  Köszönöm,  hogy
csodálatos  fotókkal  egy  kis
szeletében  közvetlenül  bepillant-
hatunk. 

Lehoczki  Szabolcs  polgár-
mester: A  pillanatot  elkapni,
megélni,  ráérezni  az  igazi
képkészítés  idejére  nagy
adomány,  amit  a  művész  már
tökéletes  képeivel  bebizonyított,
hogy  a  különleges  tudomány
birtokosa.  A  község  nevében
köszönöm ezt a csodát.

Holes  János  tanító,  fotós:
Köszönjük,  hogy  a  csodálatos
természetet,  annak  részletét
emberi  közelségbe  hozta,
gyönyörű  fotóival.   Meghajtom
fejem tevékenysége előtt. 

Juhász  Sándor  könyvtáros:
Kedves Simon Zoltán Úr! Fogadja
őszinte elismerésemet. Köszönöm
a  maroknyi  pilinyi  közösség
nevében,  hogy  a  vándorkiállítás
keretében  lehetővé  tette
számunkra  a  tárlat  megtekinté-
sét. Felemelő érzés ezek között, a
békességet  árasztó  képek között
szemlélődni  és  elmélyülni  a
Teremtő csodálatos művében. 

Kollárné  Deák  Anita,  Kollár
Gergely,  Herédiné  Pohánka
Orsolya,  Herédi  Ákos: Kedves
Simon  Úr!  Csodálatos,  ahogy
megfogta a természet csodálatos
ritka  pillanatait.  Kívánunk
további sikeres munkásságot.

Óvodások,  óvónők: Köszönjük
szépen  a  csodálatos  fotókat.  A
pilinyi  óvodások  nagy  örömmel
fedezték  fel  az  általuk  ismert
állatokat.  Élményben  gazdag
napot szereztek mindenkinek.



Polgárőrök segítettek

A  Varsányi  Önkormányzat
felkérésére községünk polgárőrei
segítettek  az  ottani  rendezvény
biztosításában.  A  polgármester
ezt levélben köszönte meg. 

Lehoczki Szabolcs Polgármester
Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje  meg,  hogy
köszönetemet  és  hálámat
fejezzem  ki  azért  a  segítségért,
amelyet  Önöktől  kaptunk  a  III.
Lepényfesztivál  és  XIX.
Vadásznap  megrendezéséhez.  A
pilinyi  polgárőrség  tagjai
becsületesen végezték a forgalom
elterelésének, illetve a gépkocsik
parkolásának munkáját.  Kérem,
tolmácsolja  a  résztvevő
polgárőröknek  köszönetemet  és
üdvözletemet. 

Egyben  felajánlom  segítségün-
ket,  amennyiben  hasonló
feladatra  Pilinyben  is  szükség
lenne. Önnek és a polgárőröknek
is jó egészséget, sikeres munkát
kívánok.

Tisztelettel:
Kiss Zoltán

polgármester

Önkéntes véradók 
köszöntése

November 26-án, pénteken este
Szécsényben az  általános  iskola
aulájában  ünnepélyes  keretek
között  köszöntötték  a  jubiláló
véradókat. Községünkből ott volt
az ünnepségen a harmincszoros
véradó  Ruzsinszki  György  és
Tőzsér  Sándorné,  valamint  a
hetvenszeres  véradó  Lugosi
István. 

A falu karácsonya
A  községünkben  hagyomány,

hogy a  szenteste közeledtével,  a
falu  karácsonya  napján  együtt
ünnepelünk,  lélekben  közösen
készülünk karácsonyra. Idén is a
hagyományokhoz  híven  az
egyházközség  és  az  önkor-
mányzat szervezésében december
24-én, 15.30-tól, a templomban, a
feldíszített  fenyőfánál  lesz  az
ünnepség.  A  ministránsok  és  a
hittanos  gyermekek  betlehemes

játékkal, az ünnep hangulatához
méltó  műsorral  kedveskednek  a
megjelenteknek.   Ezt  követően
16.30–tól  Kapás  Attila  atya
szentmisét mutat be.

Falugyűlés
A  község  önkormányzata

november  29-én,  hétfőn  este
falugyűlést tartott, ahol Lehoczki
Szabolcs  polgármester  tájékoz-
tatta  a  lakosságot  az  elmúlt
ciklus  munkájáról,  ismertette  a
2010-2014  közötti  időszakra
szóló  terveiket.  Bagó  József
körjegyző  szólt  a  törvényi
változásokról,  a  polgármesteri
hivatal munkájáról, a közmunka-
programban  történt  változások-
ról.

Békés karácsonyt, 
eredményes új évet

A  község  polgármestere
Lehoczki  Szabolcs,  Bollók
Magdolna  alpolgármester,  Bagó
József  körjegyző  és  az  önkor-
mányzat  képviselői:  Borzák
Albert,  Imre  László,  Lehoczki
Szabolcsné a közelgő karácsonyi
ünnepek  alkalmából  békés,
boldog  örömteli  karácsonyt,  a

2011-es évre eredményes eszten-
dőt  kíván  a  község  valamennyi
állampolgárának. 

Szilveszterezés

Az idén az ifjúsági klub közös
évbúcsúztató,  az  új  esztendőt
köszöntő,  szilveszteri  össze-
jövetelt  szervez  a  közösségi
házban. Azok, akik szeretnének a
rendezvényen részt venni a klub
vezetőjénél jelentkezzenek. 

Szépkorúak köszöntése
A községben hagyomány, hogy az év vége felé közeledve köszöntik

az idős embereket. Így volt ez az idén is. November 27-én, szombaton
13 órakor, a közösségi házba ünnepségre hívták a falu idős embereit.
Lehoczki Szabolcs polgármester köszöntőjét követően a helyi fiatalok
Varga  Dorina  énekkel,  Visnyár  Máté  szavalattal,  Kollár  Dániel
mesével kedveskedtek a szépkorúaknak. Tetszett a jelenlévőknek a
Nógrád Operett Társulat műsora. Utána „Jó ebédhez szólt a nóta „,
ahol  a  munkában  megfáradt  emberek  a  kora  délutáni  ebéd
elfogyasztása közben elnosztalgiázhattak.

A  megyei  Vöröskereszt  Szervezet  igazgatója,  Juhászné  Kincses
Helén  felajánlásának  köszönhetően  a  nyugdíjasok  egy  kis
ajándékcsomagot kaptak. 



Keresztúti stáció

Az  egyházközségünk  és
önkormányzatunk  kezdeményez-
te a temetőhöz vezető út mentén
a  Stáció  építését.  A  Jézus
Krisztus  szenvedésének  és
kereszthalálának  eseményeit
felelevenítő  képeket  Magyar
Mihály  erdőtarcsai  fafaragó
térítésmentesen  készítette  el.  A
szükséges  faanyagot  az
egyházközség  vásárolta  meg.  A
Stáció  építéséhez  az  anyagot  az
önkormányzat  biztosította,  a
munkákat a közhasznú munká-
sok  végezték  el.  A  képeket  az
időjárás  viszontagságaitól  védő
kis tetőt közadakozásból készül-
tek el. 
November 1-je, a mindenszentek
napja  mindenütt  ünnep.  A
pilinyiek felfokozott várakozással,
lelküket  is  ünneplőbe  öltöztetve
készültek erre a napra.  Dr. Beer
Miklós  váci  megyés  püspök
elfogadta  a  község  meghívását,
eljött,  hogy  ünnepi  szentmise
keretében  megáldja  és
megszentelje  a  keresztutat.
Jelenlétével  meg-tisztelte
ünnepségünket  Dr.  Surján
László európai  uniós parlamenti
képviselő.  Dr.  Nagy  Andor
országgyűlési  képviselő  jelezte,
hogy  egyéb  elfoglaltsága  miatt
nem  tud  az  ünnepsé-günkön
részt  venni.   Dr.  Semjén  Zsolt

miniszterelnök-  helyettes
levélben  értesítette  Lehoczki
Szabolcs  polgármestert  a
távolmaradásáról,  s  kifejezte
jókívánságait. (Levelét a cikkünk
végén  közöljük.)  Itt  voltak  a
Kapás Attila plébániakormányzó-
hoz  tartozó  öt  település
polgármesterei,  s  többen  az  öt
településről.

Az  ünnepi  szentmise  elején
előbb Kapás Attila köszöntötte a
püspökatyát, a  vendégeket,
majd  Lehoczki  Szabolcs  polgár-
mester ezt mondta:

-Tisztelt  Püspök  Úr!  Piliny
község  lakossága,  valamint  a
magam  nevében  tisztelettel  és
szeretettel  köszöntöm  Önt  a
pilinyi  búcsú  alkalmából.
Köszönöm,  hogy  programjába
illesztette  ünnepün-ket,  eljött
községükbe.  Tisztelettel  kérem,
hogy  fogadja  emlékbe  e  tálat,
melyen a Keresztút látható. 

Kedves Hívők, kedves Püspök-
atya, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Piliny  község  ünnepén
szeretettel  köszöntöm  Önöket,
meghívott  vendégeinket,  a
megjelent  polgármestereket,
külön  köszöntöm  Dr.  Surján
László  európa  uniós  parlamenti
képviselő  Urat.  Köszönöm,  hogy
jelenlétével  emeli  ünnepünk
fényét,  és  újra  meglátogatta
községünket.  Az  önkormányzat
nevében  köszönetet  mondok
azoknak,  akik  munkájukkal  és

anyagi  hozzájárulásukkal  támo-
gatták a Keresztút elkészítését. 

Kedves Püspök Úr!
Négy  évvel  ezelőtt,  amikor  a

Fényes keresztet megáldotta, azt
mondta:  „Ne  gondoljátok,  hogy
mindenszentekkor mindig veletek
leszek”.  Azóta,  íme,  már
harmadszor  van  templomunk-
ban.  Piliny  község  lakossága
nevében szívből köszönöm. 

Tisztelettel kérem püspök urat,
áldja  meg  a  most  elkészült
Keresztutat,  mely  a  hit,  a  jó
szándék,  a  tenni  akarás  által
készült.   

Dr.  Beer  Miklós  prédikációjá-
ban  mindenszentek  jelentősége,
az önzetlenségre,  a  szerénységre
és  az  összefogásra  hívta  fel  a
figyelmet. – Mindenszenteknek és
a  halottak  napjának  ünnepe
bennünket,  keresztény  embere-
ket  hozzásegít  ahhoz,  hogy  az
életünket  az  Úristen  szemével
tudjuk  nézni  és  megsejtsünk
valamit  abból  a  végtelen
szeretetből,  amellyel  ő  nekünk
ajánlotta  az  életet.  Minden-
szentek ünnepén a Jó Istennek a
szándékát  és  emberi  létünk
értelmét  keressük.  Életünkben
az  a  legfontosabb  kérdés,  hogy
emberek  tudunk-e  maradni,  és
lelkünkben  megérlelődik-e  a
krisztusi gondolkodás? Az pedig,
hogy  Magyarország  újra  talpra
álljon,  csak  tőlünk  függ,  s  ezt
csak  úgy  tudjuk  elérni,  ha



önzetlenül  megmozdulunk  és
kezdünk  valamit  a  saját  jogos
lehetőségeinkből  odaadni  a
közösségnek,  a  többieknek,
országunk  felemelkedéséért  –
mondta dr. Beer Miklós. 
A  szentmise  végén  Kapás  Attila
megköszönte  Lehoczki  Szabolcs
fáradozásait  –  akitől  a  Stáció
ötlete és megvalósítása származik
–  s  mindazoknak  a  munkáját,
akik  a  Stációk  építésében
kivették részüket, majd elismerő-
en  szólt  a  karancssági  Jubilate
Deo  kórusról,  amely  közremű-
ködött a szentmisén. Ezután dr.
Surján  László  üdvözölte  a
híveket,  beszélt  mindenszentek
ünnepének  fontosságáról,  s  a
feltámadásról. 

A  püspöki  áldást  követően
pedig a hívők a templom melletti
Stációhoz  vonultak,  ahol  közös
imádság és ének mellett Dr. Beer
Miklós  felszentelte  a  keresztúti
Stációkat.

Az  ünnepség  agapéval  zárult.
Itt  dr.  Beer  Miklós  megjegyezte,
hogy annak idején megáldotta a
faluban a Fényes keresztet, de a
helyszínen  felállítva  még  nem
látta. Borzák Albert önkormány-
zati  képviselő  felajánlotta,  hogy
terepjáró  autójával  kiviszi  őt  a
kereszthez.  A  vendég  ezt
elfogadta, és élt a lehetőséggel. 

Dr.  Semjén  Zsolt  miniszter-
elnök-helyettes  levele  a
polgármesternek

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm megtisztelő meghívá-
sát,  de  korábban  egyeztetett
utazásom  miatt  nem  lehetek
Önök  között  egyházközségük
jeles  ünnepén.  Örülök
ugyanakkor  annak,  hogy  a  dr.
Beer Miklós megyéspüspök által
celebrált  ünnepi  liturgián
politikus  társam  is  képviseli  a
Magyar Keresztény Demokráciát.
Piliny  polgárainak  közössége

erősödik  mindenszentek  ünne-
pén,  az  összefogásuk  eredmé-
nyeként  elkészült  Stáció
felszentelésével. A megváltásunk-
hoz  vezető  utat  megjelenítő,
fáradságos  munkával  emelt
keresztúti  állomások  liturgikus
szerepük  mellett  a  pilinyi  hívek
áldozatvállalásának  szimbóluma
is  egyben.  Velük  gazdagodik  a
falu,  s  általuk  is  elmélyül  a
benne élők lelki élete. 

Nagy  szükségünk  van  arra,
hogy  erőt  merítsünk  hitünkből,
hazánk  dolgainak  rendbetételé-
hez.  Kérem Önöket,  imáikkal  és
munkájukkal  támogassák
Magyarország felemelkedését.

Kérem  Polgármester  Urat,
fogadja  szeretettel  Önnek
dedikált  könyvemet,  mely
nyomon  követi  a  Magyar
Keresztény  Demokrácia  –  több
mint 60 esztendős küldetésének
teljesítését napjainkban. 

Szeretetteljes köszönettel: 
Semjén Zsolt

Bollók Sándor

Rokka

Lakás dísze lett a rokka,
mely a kendert régen fonta.
Sokat forgott a kerék,
pihen az már nagyon rég.

Az orsó is üresen áll,
nem tekereg rá a fonál.
Kenderkóc már régen nincs,
régi szerszám drága kincs.

Ajándék a községnek

A pilinyi származású, Salgótarjánban élő idős Bárdos Lászlóné festő-
művész  egy  szép  olaj-festménnyel
ajándékozta  meg  a  községet.  Ez  már  a
negyedik  kép,  amit  az  önkormányzat
Bárdos Lászlónétól kapott.  Az alkotások
a  polgármesteri  hivatal  épületének  szép
ékességei. 



Tájékoztató

a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

A közfoglalkoztatás eddigi  rendszerét 2011.  évtől
kezdődően  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatás  Programja
váltja fel,  amelynek legfőbb célja,  hogy minél több
munkára  képes  és  kész  aktív  korú  szociálisan
rászoruló  ember  számára  biztosítson
munkalehetőséget.  Mindez  a  foglalkoztatási  és
szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az
eddig  többféle  forrásból  finanszírozott
közfoglalkoztatási  formák  átalakulásával  is  együtt
jár.  Ezekben  a  napokban  a  változások  szakmai
előkészítése, kodifikációja folyik. 

A  Nemzeti  Közfoglalkoztatási  Program  lényege,
hogy  pályázat  keretében  igényelhető  támogatások
felhasználásával  valósul  meg,  és  a  bürokrácia
csökkentésével jár. A települési önkormányzatok, és
az  állami  infrastruktúrát  kezelő  gazdálkodó
szervezetek mellett  a  program keretében a kis-  és
közepes  vállalkozások  is  részesülhetnek  a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból. 

2011.  január  1-től  megszűnik  a  közcélú
foglalkoztatás,  a  munkaügyi  kirendeltségek  által
támogatott  közhasznú  munkavégzés  és  a
hagyományos  központi  közmunkaprogram.  A
közfoglalkoztatás  a  Munkaerő-piaci  Alapból  kerül
finanszírozásra,  a  keret  felhasználását  új
kormányrendelet fogja szabályozni. Az új rendszer a
munkaügyi  kirendeltségekkel  való  szoros
együttműködést,  folyamatos  párbeszédet  feltételez,
hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való
gondoskodás  közös  felelősségen  alapul.  A
közfoglalkoztatás  csak  a  munkaügyi  kirendeltség
közvetítésével  valósulhat  meg.  Az
önkormányzatoknál  a  közcélú  munkavégzés
támogatása 2010. december 31-ével megszűnik. 

Bérpótló juttatás a rendelkezésre
állási támogatás helyett

A  Nemzeti  Közfoglalkoztatási  Program  keretében
az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére
megállapított  rendelkezésre  állási  támogatást  a
bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás
összege:  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összege.  Az  önkormányzatok  önrésze  a  bérpótló
juttatás összegének 20%-a.

 Az  ellátásra  való  jogosultságot  a  települési
önkormányzat  továbbra  is  szociális  rászorultság
alapján  állapítja  meg,  de  az  érintetteknek  az
eddiginél  aktívabban  kell  közreműködniük  a
munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő
személy  elhelyezkedése  érdekében  továbbra  is
köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye
szerint  illetékes  munkaügyi  központ
kirendeltségével.  A  bérpótló  juttatásban  részesülő
köteles  az  iskolai  végzettségétől  és
szakképzettségétől  függetlenül  a  kirendeltség  által

felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is
– elvállalni.  Köteles továbbá a munkaügyi központ
által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-
piaci  programban  való  részvételt  elfogadni.  A
jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet
rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben
kerülhet szabályozásra.

A  bérpótló  juttatásra  való  jogosultságot  évente
felül  kell  vizsgálni.  A  folyósítás  egy  éve  alatt  a
juttatásra  jogosult  személynek  legalább  30
munkanap  munkaviszonyt  –  beleértve  az
egyszerűsített  foglalkoztatást,  közfoglalkoztatást,
közérdekű  önkéntes  munka-tevékenységet  –  kell
igazolni.  A  jogosultsági  feltétel  teljesül  abban  az
esetben  is,  ha  az  érintett  6  hónap  időtartamot
meghaladó  munkaerő-piaci  képzésben,  vagy
munkaerő-piaci programban vesz részt.  Megszűnik
a  35  év  alatti,  alapfokú iskolai  végzettséggel  nem
rendelkező  álláskeresők  kötelező  képzésben  való
részvételi kötelezettsége.

A közfoglalkoztatás típusai

1. Önkormányzati RÖVID ID TARTAMÚŐ  közfog-
lalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települé-
si  önkormányzatok  mindennapi  közfeladatai
ellátását segítő támogatás

A  közcélú  foglalkoztatást  váltó  forma,  amelynek
keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak
foglalkoztathatók.  A  települési  önkormányzatok  a
kötelezően  ellátandó,  illetve  önként  vállalt
közfeladataik  ellátására  igényelhetik  a  támogatást
egyszerűsített  pályázati  adatlapon  a  munkaügyi
központ  kirendeltségénél.  Amennyiben  az
önkormányzat  a  közfoglalkoztatással  összefüggő
feladatainak  ellátását  rendeletében  gesztor
önkormányzatra,  társulásra,  intézményre  vagy
gazdálkodó  szervezetre  bízza,  akkor  az
önkormányzat  a  tényleges  foglalkoztató  nevében
nyújtja be az egyszerűsített pályázati adatlapot. 

A  kötelező  és  az  önként  vállalt  önkormányzati
feladatokon  túl  olyan  feladatok  ellátása  is
tervezhető,  amelyeket  az  önkormányzat
rendeletében  megjelöl.  Ilyen  lehet  például,  ha  a
szociális támogatásra, vagy gondoskodásra szoruló
személy lakása, kertje rendben tartásában, vagy a
személyéről  történő  gondoskodásban  kéri  az
önkormányzat segítségét. A részletes szabályokat a
közfoglalkoztatás  támogatási  rendjéről  szóló
kormányrendelet fogja tartalmazni.

Az  aktív  korú,  nem  foglalkoztatott,  bérpótló
juttatásra  jogosultak  napi  maximum  4  órás
munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap
időtartamig  foglalkoztathatóak  ebben  a
közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér,



illetve  a  garantált  bérminimum  felének  megfelelő
összegű munkabérben részesülhetnek. 

2. Önkormányzati HUZAMOSABB IDEJŰ közfog-
lalkoztatás  (napi 6–8 órás munkaidő) Közér-
dekű célok programszerű támogatása 

A közhasznú munkavégzés  támogatása helyett  a
települési  önkormányzatok,  közfeladatot  ellátó
gazdasági  társaságok,  intézmények,  vagy
önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak
támogatást  kötelezően  ellátandó,  illetve  önként
vállalt közfeladataik ellátásához. A teljes munkaidős
közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a
bérpótló  juttatásra  jogosultak  vonhatók  be.  A
foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi
6–8  órás  munkaidőben  történik.  A  települések
hátrányos  helyzetével,  gazdasági  erejével
összhangban  a  támogatás  intenzitása  70–100%
mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a

foglalkoztatással  összefüggő  egyéb  költségek  is
érvényesíthetők  a  támogatás  legfeljebb  20%-ának
mértékéig.

3. A vállalkozások közmunka támogatása 

A  kis-  és  közepes  vállalkozások  a  munkaügyi
központ  kirendeltségéhez  benyújtott  pályázat
alapján  kaphatnak  támogatást,  ha  bérpótló
juttatásra  jogosult  álláskeresőt  foglalkoztatnak.  A
támogatás  csak  az  előző  évi  statisztikai  állományi
létszámhoz  viszonyítva  többletfoglalkoztatásra
igényelhető.  A  támogatás  legfeljebb  12  hónap
időtartamú  foglalkoztatáshoz  nyújtható,  melynek
mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-
át. 

Piliny, 2010. december

Bagó József
körjegyző 

Karácsonyi várakozás - advent

A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljöve-
telt jelent. A Jézus születésére való várakozás a fel-
készülés, a reménykedés időszaka. Az András napjá-
hoz legközelebb eső vasárnap és a december 25-e
közötti négyhetes "szent idő" a karácsonyra való lelki

felkészülés ideje.
 
Valamikor  éjféli  ha-
rangszó  hirdette  az
advent,  valamint  az
egyházi év kezdetét.
Eredete az 5-6. szá-
zadra nyúlik vissza,
ebben az  időben az
emberek  szigorú
böjtöt  gyakoroltak.
Napfelkelte  előtt
hajnali  miséket tar-
tottak,  amelyeket
"angyali  misének",
"aranyos  misének"
is  neveztek.  1611-
ben a nagyszombati
zsinat  advent  első

vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvőket,
zajos mulatságokat. Az adventi koszorú hagyománya
ősi időket idéz, kapcsolatban van a téli napforduló
szokásaival.

Első  nyomait  a  néprajzkutatók  északon,  a  Keleti-
tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg.
Fűzfavesszőből  koszorút  fontak  és  örökzöldet  csa-
vartak köré. Ez a szokás később Európa más vidéke-
in is meghonosodott. A valódi adventi koszorú készí-
tése a 19. században jött divatba. Egy hamburgi lel-
kész otthonába hatalmas fenyőkoszorút erősített  a
mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden adven-
ti  napra  egy-egy.  Később  az  egyszerűség  kedvéért
csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden

adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak
meg. A gyertyákat vörös és aranyszalagokkal, az élet
és fény jelképével díszítették.

A cikkeket írta:
Szenográdi Ferenc

Fényképezte és szerkesztette:
Szenográdi Tamás

Áldott, békés ünnepeket kívánunk a falu
minden lakójának!
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