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„A szeretetből vállalt küzdelem
szül meg bennünket. 

Döntéseidnek súlya van, 
és döntéseidből újabb döntések

nyílnak előtted.”
Böjte Csaba
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Kedves Pilisi Polgárok!
A 2014-es év első számát tartja a kezében, ezért néhány gondolattal szeretném 
tájékoztatni Önöket a Város idei terveiről.
Az egyik legfontosabb dolog - bár még a Képviselő-testület csak a napokban fogadja 
el a 2014. évi költségvetést - a Város pénzügyi helyzete. 
Az előző évek munkájának eredményeként egy stabil, megalapozott, hiánymentes 
költségvetést készítettünk. Az elmúlt évek fő feladata volt, hogy a Város pénzügyi 
helyzetét stabilizáljuk. Ez sikerült. Ha a már előkészített és dokumentumokkal 
alátámasztott február végi adósságkonszolidáció megvalósul, akkor Pilis Városa 

minden adósságtól mentes lesz. A város működéséhez és üzemeltetéséhez nincs szükség hitelek 
igénybevételére, minden intézményünk biztonságosan tud működni. 
Ebben az évben elkezdjük a Város útjainak karbantartását, valamint több helyen új járdák építése is 
megvalósul. A külterületeken is jelentős fejlesztéseket tervezünk, hiszen a Haleszi II-es dűlő 
közvilágításának kiépítése is elkezdődik. 
Önkormányzatunk az év elején több pályázatot is benyújtott. Így szeretnénk a Kávai úti óvoda és az 
Attila úti óvoda ablakait kicserélni, az épületek külső homlokzatát felújítani, a fűtési rendszereket 
korszerűsíteni, a csoportszobákba új asztalokat és székeket beszerezni. 
Szintén pályázatot nyújtottunk be az evangélikus templom kertjében található első világháborús 
emlékmű felújítására és az első világháborús megemlékezések lebonyolítására is.
A következő évek fejlesztéseire is gondolva a Képviselő-testület egy jelentősebb összeget különített el a 
fejlesztési tervek elkészítésére, mert ezen tervek szükségesek ahhoz, hogy a 2014-2020 közötti időszak 
pályázatain sikeresen induljunk. 
Pilis egyik legnagyobb gondja a települést gyakorlatilag kettészelő 4-es számú főút hatalmas forgalma. 
Nem elég, hogy itt naponta jóval több mint tízezer gépjármű halad keresztül, hanem ezek egy része nem 
tartja be a közlekedési szabályokat. Az elmúlt években sajnos több súlyos baleset is történt ezen a 
szakaszon. Ennek megelőzésére egyeztettem a monori és a megyei rendőrség vezetőivel, így továbbra is 
mérik a belterületen a sebességhatárok betartását, valamint a városi közterület-felügyelet 
üzemeltetésében lévő kamera rendszer segítségével a piroson való áthajtást is ellenőrzik. Sajnos nagyon 
elszaporodott ez a súlyos szabálysértés, ezért reggel az iskolakezdés időszakában sárga láthatósági 
mellénybe öltözött közmunkások segítik a gyerekek áthaladását a lámpás kereszteződésen. 
A vasútállomás melletti nyilvános kerékpár tárolónál megszerveztük a kerékpárok figyelését, reggel hat 
és éjfél között folyamatosan a hét minden napjára. Ezzel az intézkedéssel gyakorlatilag megszűnt a 
vasútállomás melletti tárolóból a kerékpár-lopás. 
Sajnos egy rossz hírről is be kell számolnom. A szelektív hulladékgyűjtést végző nagykőrösi Hírös Kft. 
engedélyét a hatóságok visszavonták, így ideiglenesen bezárásra került a Vágóhíd utcai szelektív 
hulladékgyűjtő udvar. Amíg újból megnyitásra nem kerül, addig ideiglenes jelleggel a Vágóhíd utca 
végén egy szelektív gyűjtő szigetet nyitunk, ahová a szelektív hulladék behozható. A veszélyes 
hulladékok átvételére (pl. olaj, zsiradékok, festék maradványok, sitt, stb.) itt nem lesz mód. A Hírös Kft. 
engedélyének visszavonása miatt a háztól történő szelektív hulladék szállítás rendje is megváltozik, mert 
ezt is ideiglenesen a Gerje-Forrás Kft. végzi majd. A háztól történő zsákos szelektív gyűjtés következő 
időpontja március 18-a a 4-es sz. főúttól délre lévő városrészben (vasút felőli oldal),  március 20-a a 4-
es sz. Főúttól északra lévő (Kávai út felőli oldal) városrészben. Ezt követően a Gerje-Forrás Kft. a 
hulladékszállítási díjszámla megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Lakosságot a szelektív gyűjtés 
időpontjáról, tehát továbbra is lehet kitenni átlátszó nylonzsákban a papír-, műanyag- és fém 
csomagoló anyagokat. Ezekbe a zsákokba háztartási hulladékot és üveget tenni tilos!
Végül szeretném felhívni a Tisztelt Pilisiek figyelmét arra, hogy április 06-án, vasárnap országgyűlési 
képviselő választás lesz. Ez a választás az ország és az emberek részére is rendkívül fontos esemény, 
hiszen ekkor van lehetőségünk arra, hogy véleményünket szavazatunk által is elmondjuk. Ezért kérek 
mindenkit, hogy lehetőség szerint minél többen menjünk el választani, hiszen mindenki szavazata számít 
az ország jövője érdekében. 
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Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a helyi adók mértéke 2014. 
január 1. napjától nem változott.

I. KOMMUNÁLIS AdÓ

1./ A kommunális adó mértéke adótárgyanként 

17.000,- Ft/év.

2./ Az adó évi mértékéből 2.000,- Ft adókedvezményre jogosult az 
az adóalany, aki a külterületen álló építmény tulajdonosa, bérlője 
vagy tényleges használója. Az adó mértéke 15.000,- Ft/év.

3./ A 70 éven felüli egyedül élő magánszemély lakóhelyéül szolgáló 
ingatlan 50%-ban mentes, annak adómértéke 8.500,- Ft/év, ill. 
7.500,- Ft/év.

II. A GÉPJÁRMŰADÓ mértéke továbbra is a 2010. január 1-jével 
hatályba lépett, 1991. évi LXXXII. sz. gépjárműadóról szóló 
törvény alapján kerül kiszámításra, az alábbiak szerint: 

1./ Személygépjármű esetén az adó alapja a gépjármű hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. 
Az adó mértéke az adóalap után 

- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 
Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári 
években 140 Ft/KW. 

2./ Autóbusz, nyerges vontató, lakó pótkocsi esetén az adó alapja a 
gépjármű saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetén a saját 
tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúly) 50%-ával. Az 
adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- 
Ft, az igazoltan légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási 
rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz vonat-
kozásában 1.200,- Ft.

3./ A mozgáskorlátozottság miatti mentesség továbbra is 13.000,- 
Ft-ig vehető igénybe és csak a 100 KW teljesítményt el nem érő 
személygépkocsi után jár, mozgáskorlátozott gépjármű 
tulajdonosok/üzembetartók részére. A súlyos mozgáskorlátozottság 
tényét minden esetben igazolni kell szakhatósági állásfoglalással!

Felhívom az adózók figyelmét, hogy a gépjármű-, ill. a 
kommunális adó éves összege két egyenlő részletben fizethető 
meg késedelmi pótlék mentesen. 

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ:  2014.  MÁRCIUS 17.  és 
SZEPTEMBER 15.

III. Az IPARŰZÉSI ADÓ mértéke 2%.

Tájékoztatom Önöket, hogy adófizetési kötelezettségüket 
átutalással is teljesíthetik! Átutalásnál kérem a nevet, címet és a 
kitöltött csekk közlemény rovatában található azonosító(számo)t 
közleményként feltüntetni szíveskedjenek! Pilis Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által vezetett helyi 
adószámlái a következők: 

Kommunális adó:   11742238-15392103-02820000
Gépjárműadó:        11742238-15392103-08970000
Iparűzési adó:         11742238-15392103-03540000 

Kérem, amennyiben a helyi adókkal kapcsolatban a csekket nem 
kapják meg határidőben (vagy több gépjárműtulajdon esetében 
külön kérik a csekk(ek) kiállítását, esetleg egy összegben szeretnék 
fizetni a teljes évi adót), az Adóügyi Irodában személyesen, ill. a 06-
29/696-324-es telefonszámon, vagy az ado@pilis.hu e-mail címen 
jelezni szíveskedjenek! 

A helyi adókról

Lasán Judit, adóügyi vez.

A választási kampányidőszak 2014 február 15-től  indul.

Nincs kampánycsend, de a szavazás ideje alatt (2014 április 06.) 
nem  lehet választási gyűlést tartani.  A szavazókör bejáratától 
számított 150 méteren belül közterületen tilos kampány-
tevékenységet folytatni.  
A kampányidőszak eszközei: 
- plakát,
- reklám és hirdetés valamint,
- választási gyűlés.
-politikai direkt-marketing,

A plakát fogalma,  a törvény alkalmazásában 
-a választási falragasz,
-felirat,szórólap,
-vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és 
bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.
A kampányidőszakban az alábbi kivételekkel helyezhető el  plakát 
korlátozás nélkül:
  -épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, 
a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzá-
járulásával lehet.
 -egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén 
plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a 
fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezet-
védelmi okból rendeletben megtilthatja.
 -állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló 
épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 -a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés 
elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a 
közterület-használatról szóló jogszabályokat, valamint a helyi 
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
 -a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy 
jelölő szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a 
szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek 
elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
A közterület-használattal összefüggő jogszabályi rendelkezések:

A közúti közlekedésről szóló 1988, évi I. törvény 12.§-ában 
foglaltak.

224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet rendelkezik, a reklámtáblák, 
reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól.

A rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb 
reklám célú berendezés minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, 
amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában 
meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a 
közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton 
közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések 
támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ideértve a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot 
is.
A reklám célú berendezés: 
 -villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
 -villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított 
nem lehet,
 -fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem 
tartalmazhat,
 -felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet,
 -közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, 
fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal 

Választási Tájékoztató - Választási kampány 
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megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.
Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés 
időpontjától függetlenül,
 -amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került 
elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított helyzetére,
 -amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út 
tartozékán került elhelyezésre amely a közút lakott területen kívüli 
szakasza mellett a közút tengelyétől számított ötven méteren, 
autópálya, autóút és főútvonal esetében száz méteren belül került 
elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám 
célú berendezés 4 m2-nél nagyobb.

Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjéről 
.szóló 20/2012. (VI.04.) sz. önkormányzati� rendelete  az alábbi-
ak szerint rendelkezik:
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, - ahol 
jogszabály építési engedély beszerzését írja elő, - 
azon túlmenően az alábbi esetekben: 
a) közterületbe nyúló védőtető, elő tető, ernyőszerkezet, hirdető 
berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt 
szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezés-
éhez, fennmaradásához,
b) hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, 
fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló 
önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, 
fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen 
hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett 
bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt 
szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló 
állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés 
elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy 
reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló 
berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fenn-
maradásához.
A közterület használat díjköteles, a kérelem pedig  illetékköteles. 

Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani.
 -A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. A választási 
gyűlések nyilvánosak.
 -A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik. 
A törvény szerint választási kampány céljára az állami és 
önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő �
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendel-
kezésre helyiséget és egyéb szükséges � berendezést.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló 
épületben választási kampánytevékenységet folytatni, 
választási gyűlést tartani tilos, kivétel ez alól az ötszáznál 
kevesebb lakosú településen található ilyen � épület, feltéve, hogy 
más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.
Politikai reklám és politikai hirdetés kérdésköréről a törvény az 
alábbiak szerint rendelkezik:
politikai reklám - figyelemmel a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
szabályira - valamely jelölő szervezet és független jelölt 
népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok 
nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a 
reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám
politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő 
szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy 
támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, 
jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett 
médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális 
tartalom.
A politikai reklám és politikai hirdetés törvényi szabályainak 
alkalmazását médiaszolgáltatók alkalmazzák egyenlő feltételek 
mellett.
E körben a törvény rendezik, hogy a politikai reklámhoz véleményt, 
értékelő magyarázatot fűzni tilos, továbbá, hogy a politikai reklám 
közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és 

nem fogadhat el.
A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  kitér a 
sajtótermékekben közzé teendő politikai hirdetésre is, mely csak a 
választási kampányidőszakban történhet.

Közvetlen politikai kampány az jelenti, hogy választási 
kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés 
módszerével eljuttatható, amennyiben a választópolgár nem tiltotta 
meg, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat (név és 
lakcím) a törvényben foglalt feltételek szerint kiadják

A szavazás napján a közvélemény-kutatás végezhető. A 
közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a 
szavazóhelyiség van, közvélemény-kutatási céllal nem léphet be, a 
választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az 
épületből kilépőket kérdezheti meg.
Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit 
poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra 
hozni.

Kérdéseikkel kérem forduljanak a Helyi Választási Irodához, 
vagy tájékozódjanak a www.valasztas.hu oldalon.

Helyi Választási Iroda PILIS

„Születés, házasság, halál. Ezzel a három szóval 
leírható az élet.” 

2013. évben 106 újszülöttel bővült városunk, 112 
házasságkötés volt a településen, valamint 137 
halálozás történt - ebből 47 haláleset Pilisen volt.
Üdvözöljük hát az újszülötteket, búcsúzzunk az 
eltávozottaktól és gratulálunk a friss házasoknak!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
www.pilis.hu honlapra feltöltésre került néhány 
hasznos információ az anyakönyvi ügyintézéssel 
kapcsolatosan, kérjük, a személyes ügyintézés 
előtt szíveskedjenek átolvasni a honlapon leírtakat.
A személyes ügyintézést megelőzően javasoljuk, 
hogy telefonon egyeztessenek az anyakönyv-
vezetőkkel, tekintettel arra, hogy egyes anyakönyvi 
ügyek intézése hosszabb időt vesz igénybe, így 
például az apai elismerő nyilatkozat megtétele, a 
házasságkötési szándék bejelentése, a születési- 
vagy házassági névviselési forma módosítása. 
Valamint az ügyintézéshez különböző iratok, 
dokumentumok beszerzésére is szükség lehet, 
ezen ügyek gyorsabb és zökkenőmentesebb 
intézéséhez mindenképpen ajánlott az előzetes 
időpont egyeztetés. (Az anyakönyvvezető elér-
hetősége: 06-29/696-314).

A Pilisen történt anyakönyvi eseményekkel kap-
csolatos (születési, házassági, halotti) anyakönyvi 
kivonat kiadására  ügyfélfogadási időben bármikor 
van lehetőség. 

Pércsiné Dancsok Marianna, anyakönyvvezető

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

***
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Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusz-
tus 26. napjától 2014. február 14. napjáig az alábbi fontosabb 
döntéseket hozta meg:

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. 
(IX.01.) sz. önkormányzati rendeletével módosította Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, amelyben a „Polgármesteri, alpolgár-
mesteri, önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelési 
szabályzat” került aktualizálásra.

A Pilisi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a Képviselő-testület a 25/2013. (IX.30.) sz. önkormányzati 
rendeletével foglalta egységes szerkezetbe. A rendelet alapján 2013. 
október 01. napjától 3 különálló szervezeti egység jött létre a 
Polgármesteri Hivatalon belül:
Polgármesteri Iroda,
Hatósági Iroda,
Gazdálkodási Iroda.
Az aljegyző vezetése mellett működő Hatósági Irodán belül 3 
szervezeti csoport alakult meg:
Adóügyi Csoport,
Igazgatási Csoport,
Szociális Csoport.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2013. 
(IX.30.) sz. önkormányzati rendeletével módosította az egyes 
anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletét. 2013. október 01. napjától az 
anyakönyvvezetői munka igénybevétele esetén munkaidőn 
kívül fizetendő díj 9.800.- Ft/alkalom, a külső helyszín esetén 
ezen felül 5.200.- Ft/alkalom költséget kell fizetni.

A piacról szóló rendeletét a Képviselő-testület a 27/2013. (IX.30.) 
sz. önkormányzati rendeletével módosította a tekintetben, hogy a 
céllövöldések, mutatványosok, hintások által fizetendő díj a 
legmagasabb összegű ajánlatot tevő által meghatározott díj összege, 
de legalább 150.000.- Ft. mértékben határozta meg.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2013. 
(XI.04.) sz. önkormányzati rendeletével módosította és egységes 
szerkezetbe foglalta az építményadóról szóló döntését. Az adó 
mértékét a rendelet 4. §-a szerint az alábbiakban határozta meg:

2„(1) Az adó éves mértéke 1-3.000 m  hasznos alapterület esetén 690 
2Ft/m , de legalább a kommunális adó tárgyévi mértéke.

2(2) Az adó éves mértéke 3.000 m  felett 2.070.000.- Ft. és a 3.000 
2 2m -t meghaladó hasznos alapterület felett, minden megkezdett m  

2után 300 Ft/m .”
A Képviselő-testület a pilisi vállalkozókkal időközben kétszer is 
tárgyalásokat folytatott, amely tárgyalás eredményeként a 2014. 
február 13.-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület az alábbi 
módosításról döntött az építményadó mértéke tekintetében:

2„(1) Az adó éves mértéke 0-34 m  hasznos alapterület esetén 
17.000.- Ft.

2(2) Az adó éves mértéke 34 m -ig 17.000.- Ft. és minden megkezdett 
2 2 2m  után 35-3.000 m  közötti hasznos alapterület esetén 500 Ft/m .

(3) Az adó éves mértéke 3.000 m2-ig 1.500.000.- Ft. és minden 
2 2megkezdett m  után 3.001-6.000 m  közötti hasznos alapterület 

2esetén 300 Ft/m .
2(4) Az adó éves mértéke 6.000 m -ig 2.400.000.- Ft. és a 6.001 

2m2 feletti hasznos alapterület felett, minden megkezdett m  után 
20 Ft/m .”

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2013. 
(XI.04.)  sz .  önkormányzat i  rendeletével  Pi l is  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes szerkezetbe 
foglalta a központi jogszabály változások alapján döntését. A 
rendelet tartalma szerint a díjtételek a 2014.-es évre vonat-
kozóan nem változtak.

A központi jogszabály változásokat figyelembe véve szintén 
egységes szerkezetben került kihirdetésre a szociális ellátások 
helyi rendszeréről szóló 31/2013. (XI.28.) sz. önkormányzati 
rendelet.
Lényeges változás 2014. január 01. napjától:
a.) 2014.01.01.napjától az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként 
megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A központi 
jogszabályváltozás értelmében a települési önkormányzat 
Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 2013. december 
31. napjáig megalkotott rendeletében meghatározottak szerint 
önkormányzati segélyt nyújtott. 2014. január 01. napjától az 
önkormányzati segély megállapításáról átruházott hatáskörben 
Pilis Város Polgármestere dönt, tekintettel arra, hogy a kérelem 
beérkezését követő 15 napon belül döntést kell hozni.
b.) Az önkormányzati segély 2014.01.01. napjától történő 
bevezetésével egyidejűleg megszűnt a polgármester azonnali 
átmeneti és gyámügyi segélyezési jogkörre is, valamint az ún. eseti 
gyógyszertámogatás, mint természetben nyújtott szociális ellátás 
egyik formája.
c.) 2014. január 01-jétől a méltányossági jogcímen igényelhető 
közgyógyellátási jogosultság a jegyző hatásköréből az 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörbe került át.
d.) Pilis Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete ellátási szerződést kötött a hajléktalan 
személyek nappali ellátása, mint alapszolgáltatás, valamint az utcai 
szociális munka önként vállalt feladatellátásra vonatkozóan, mely 
utóbbi szolgáltatás a normatív állami támogatás megszűnésével 
hatályát vesztette.

A 33/2013. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelet megalkotásával a 
képviselői tiszteletdíj számításra, valamint az ülésről távol lévő 
képviselők juttatása pontosításra került.

A piacról szóló önkormányzati rendelet az 1/2014. (II.06.) sz. 
önkormányzati rendelettel módosításra került az alábbiak 
tekintetében:
1./ A fél asztal igénybevétel megszüntetésére került csak egész 
asztal igénybevételére van lehetőség.
2./ Módosításra került az asztalbérletek mértéke:
Őstermelők esetében asztalbérlet (nem eseti jelleggel):  
1. asztal 1.200.- Ft/hó minden további asztal:+2.200.- Ft/hó
Kereskedők esetében asztalbérlet: 2.200.- Ft/asztal/hó

A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, 
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet megalkotásával 
módosításra került a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az 
alábbiak szerint:
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:    13.00 – 18.00
Szerda:  8.00 – 12.00 és 12.30 - 16.30
Péntek:  8.00 – 12.00
Bevezetésre került továbbá a Polgármesteri Hivatal középfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20% illetmény-
kiegészítés, a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselői részére 5% illetménykiegészítés.

2013. szeptember 01. napi hatállyal megalakult a Külterületi 
Településrész Önkormányzat és megkezdte munkáját. Elnöke: 
Csikós János képviselő, képviselő jogállású tagjai: Greksza János 
képviselő, Bencze László képviselő, külső jogállású tagjai: Barta 
Józsefné bizottsági tag, Csalán István Béláné bizottsági tag.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2013. 
(VIII.30.) sz. normatív önkormányzati határozatával úgy döntött, 
hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Pertia Könyvvizsgáló Zrt.-vel 
történő, a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó 

Tájékoztatás a Képviselő-testület
II. félévben elvégzett munkájáról
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szerződéskötését 5 éves időtartamra 2013. szeptember 01. napjától 
2018. augusztus 31. napjáig jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 92/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati 
határozatával a Játékország Óvoda statisztikai állományi létszámát 
2013. szeptember 01. napjától 59 főben állapította meg.

Csipák János pilisi lakos kérelmét megtárgyalva a Képviselő-
testület a 93/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati határozatával a 
2013. november 02. napján Budapesten megrendezésre került 
Wadokai Karate Európa Bajnokságra való felkészülését 30.000.- Ft. 
összegben támogatta.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101-
104/2013. (VIII.30.) sz. normatív önkormányzati határozataival 
elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzügyi 
tervének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület a 105/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati 
határozatával döntött arról, hogy az adósságátvállalással érintett 
adósságállományának a Magyar Állam által történő másodkörös 
átvállalását igénybe kívánja venni. A másodkörös adósság 
átvállalására a napokban kerül sor.

A Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület részére Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 108/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati határozatával 
30.000.- Ft. támogatást nyújtott az Egyesület működési kiadásainak 
fedezésére.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2013. 
(IX.26.) sz. önkormányzati határozatával Csernai Pál postumus 
részére Pilis Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott. 

A Képviselő-testület 2013. november 28. napján megtartotta a 
2013. évi II. közmeghallgatását. A jelenlévőknek köszönjük az aktív 
részvételét.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2013. 
(X.31.) sz. önkormányzati határozatával Illés Tibort javasolta 
2013.-ban Pest Megye Önkormányzatának Közgyűése egyes 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete alapján „Az Év Edzője” 
emlékéremre / kitüntető címre.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2013. 
(X.31.) sz. önkormányzati határozatával Csipák Jánost javasolta 
2013.-ban Pest Megye Önkormányzatának Közgyűése egyes 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete alapján „Pest Megye 
legjobb általános iskolás diáksportolója” emlékéremre / kitüntető 
címre.

A Kormány 2013. október 15-i döntésének értelmében a téli 
átmeneti közfoglalkoztatás megvalósításában való részvételről a 
Képviselő-testület a 130/2013. (X.31.) sz. önkormányzati 
rendeletével döntött. Pilis Város Önkormányzata a téli 
közfoglalkoztatásért 5.268.811 Ft. támogatást kapott.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135-
138/2013. (VIII.30.) sz. normatív önkormányzati határozataival 
elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzügyi 
tervének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 
megalkotásáról a Képviselő-testület a 139/2013. (XI.28.) sz. 
normatív önkormányzati határozatával döntött. A koncepció a 2014. 
évi költségvetési tervezés alapját képezi.

Az egészségügyi szakellátások működtetése vonatkozásában a 
Képviselő-testület a 146/2013. (XI.27.) sz. önkormányzati 
határozatával döntött a vérvételi lehetőség (mini labor), valamint a 
fizikoterápiás lehetőségeknek a lakosság részére történő további 
biztosításáról.
Módosításra került a vérvételi szolgáltatási díj hozzájárulás: Pilis 
Város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 

személyek számára 300.- Ft., a Pilis Város területén tartózkodási 
hellyel, valamint más településekre bejelentkezett személyek 
számára 1.000.- Ft. összegre módosult.

2013. december 01. napjától a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát – központi jogszabály változás miatt – már 
nem önkormányzati rendelettel, hanem normatív határozattal 
fogadja el a fenntartó. Erről a Képviselő-testület a 150/2013. 
(XI.28.) sz. normatív önkormányzati határozatával döntött.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2013. 
(XI.27.) sz. önkormányzati határozata alapján pályázatot nyújtott 
be a KMOP-4.7.1-13 kódszámú Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése című projektre. A pályázat elbírálása 
folyamatban van.

A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati pilisi 
tagintézményének köszönhetően 2013. decemberében is 
megvalósult a karácsonyi cipős doboz akció. A dobozok 
becsomagolásához szükséges csomagolópapír vásárlását 10.000.- 
Ft.-os összegben a Képviselő-testület a 154/2013. (XI.27.) sz. 
önkormányzati határozatával támogatta.

A Képviselő-testület a Mikulás Kupa nevezési díjainak 30.000.- Ft. 
összeghatárig történő átvállalását a 155/2013. (XI.27.) sz. 
önkormányzati határozatával támogatta.

Pilis Város Önkormányzata, valamint a fenntartásában és 
működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek 
2014. évi belső ellenőrzési munkatervét a Képviselő-testület a 
172/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el és 
hagyta jóvá. Koreny Ida

Polgármesteri Irodavezető

A 2013-as évben kimagasló eredményeket ért el 
egyesületünk a szövetség által rendezett országos bajnoki 
versenyeken. 
2014. január 31-én kihirdetésre kerültek a Magyar Bajnoki 
címek. A felnőtteknél három, a gyerekeknél kettő verseny 
szerepelt, ezek összetett eredménye határozta meg a cím 
sorsát. 
A gyerekeknél és a felnőtteknél is négy kategóriában mérték 
össze a tudásukat. 475 versenyző, 19 klub. Összesen 78 kupa 
került kiosztásra, ebből a PSE 15 sportolója 28 kupát nyert. 
Magyar Bajnoki címet szerzett: Gengelicki András, Magyar 
Máté, Finta Rebeka, Csikós Dávid, Magyar Énok, Czéh 
Sándor, Pálinkás Gergő, Magyar Kristóf, Steili Erik, Paizs 
Károly, Ábrahám László. 
Díjazott sportolók (II., III. hely): Ficsur Tamás, Dálnoki 
Dávid, Jakub Richárd, Nagy Richárd.
Az összetett versenyeredmények alapján Magyar Kristóf 
négy bajnoki címmel a legeredményesebb versenyzői díjat 
is elnyerte.
Ezúton köszönjük a szülők támogatását és önzetlen 
segítségét! 
Edzéseink: Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi úti 
tornatermében, kedd-péntek: 17-19 óráig és szombat: 10-11. 
30 óráig. Érdeklődni: Magyar Zoltán, tel.: 06-70/315-7038  

„Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, 
kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret!”

A Pilisi Sportegyesület Hírei

Magyar Zoltán, PSE

Sportolóink kiemelkedő eredményéhez gratulálunk
és bízunk benne, hogy az idei évben is büszkén 

olvashatunk sikereikről!
Szerk.
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Ebben az évben emlékezik a világ és Magyar-
ország az első világháború kitörésének 
századik évfordulójára. A mérhetetlenül sok 
emberi áldozatot követelő harci cselekedet-
eket lezáró békeszerződések – vagy inkább 
békediktátumok – alapvetően megváltoz-
tatták Európa és a világ történtét és tragikus 
következményekkel járt Magyarországra is: területének nagy 
részét elcsatolták és magyarok milliói kerültek más országok 
fennhatósága alá. Sok történész vélekedése szerint a második 
világháború szerves folytatása volt az elsőnek és nem béke 
volt az 1920-as, 1930-as években, hanem átmeneti 
fegyverszünet. Az vitathatatlan tény, hogy az 1939-1945 
közötti világégés nem robbant volna ki az 1914-1918 közötti 
háború nélkül.
A századik évforduló megteremtheti a lehetőséget, hogy 
szembenézzünk a jelenünket is nagy mértékben meghatározó 
első világháborúval, újra gondoljuk az eseményeket és 
mélyebben megismerjük a nagyszüleink, dédszüleink 
számára szinte felfoghatatlan szenvedést hozó éveket. Az első 
világháború – szemben a másodikkal – elsősorban a 
frontokon szedte áldozatait. A civil lakosságot kétségtelenül 
kevésbé érintették közvetlenül a harci cselekmények, 
ugyanakkor a háborús nélkülözések, a fronton harcoló férjek, 
apák, fiak iránti aggódás, az elesettek miatti gyász jellemezte 
a hátország mindennapi életét a háború alatt.
Az emlékezés méltó formáinak kialakítására Magyarország 
Kormánya létrehozta az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottságot. A testület a XX. Század Intézetet bízta meg 
a teendők koordinálásával és a települési megemlékezések 
anyagi hátterét jelentő pénzeszközök pályázati úton történő 
szétosztásával. Pilis Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 
csatlakozik azon települések sorához, amelyek megemlékez-
nek a világháborúról és két pályázatot nyújtott be a szükséges 
anyagi források előteremtésére. Az egyik az I. Világháborús 
hősi emlékmű felújítására vonatkozik, a másik pedig 
kulturális program lebonyolítására. Az elgondolás szerint 
szeptemberben kerülne sor az emlékmű újraszentelésére és a 
kapcsolódó rendezvényre. Az utóbbin előadások hangzanak 
el a világháborúról, benne Magyarország szerepéről és a 
háborús évek hatásáról a magyar irodalomra. A kulturális 
rendezvényhez kapcsolódik majd egy kiállítás is. Ehhez 
kérjük a T. Lakosság segítségét és közreműködését.
A kiállításon a családok birtokában lévő I. Világháborús 
emlékeket kívánjuk bemutatni. Alig akad család hazánkban, 
amelynek felmenője ne küzdött volna valamelyik harctéren, 
vagyis szinte mindenki érintett volt közvetve vagy közvetlen-
ül a harcokban. 1914 és 1918 között nagy számban 
keletkeztek a családok által kegyelettel megőrzött tárgyak, 
dokumentumok, emlékek: levelek, fényképek, újságok, 
könyvek, naptárak, emléktárgyak vagy éppen a harctéren 
kilőtt gránáthüvelyből készített virágtartók, hamutartók, 
egyéb tárgyak. Ezeket a tárgyi emlékeket szeretnénk 
kiállításon bemutatni.

Arra kérjük a T. Lakosságot, hogy akinek a birtokában van 
kiállítható tárgy és azt szívesen bemutatná a kiállításon, vegye 
fel a kapcsolatot a Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház munkatársaival! 
Jelenleg még csak az előkészületeknél tartunk, ezért elég a 

Pilisi megemlékezés az első világháború
kitörésének centenáriumán kölcsönadni szándékozott tárgy puszta 

regisztrálása. A kiállításra később átvett 
tárgyakról természetesen átvételi elismer-
vényt adunk és gondoskodunk a kiállítás 
alatti biztonságos őrzéséről. Minden 
kölcsönzőnek egy oklevéllel köszönjük 
meg közreműködését.

Kérjük a pilisi polgárok szíves
 együttműködését a közös megemlékezéshez!

Pogány György, könyvtár vez.

A Hírös Kft. engedélyének visszavonása miatt a 
háztól történő szelektív hulladék szállítás rendje 
megváltozik. 
Továbbra is ki lehet tenni átlátszó nylonzsákban 
a papír-, műanyag- és fém csomagoló anyag-
okat. A szállítást meghatározott időpontokban 
ideiglenesen a Gerje-Forrás Kft. végzi majd. 

A háztól történő zsákos szelektív gyűjtés 
következő időpontjai:

2014. március 18-a és március 20-a!

2014. március 18-án a 4-es Sz. Főúttól délre 
lévő városrészben (vasút felőli oldal) történik 
a szállítás, 2014. március 20-án a 4-es Sz. 
Főúttól északra lévő (Kávai út felőli oldal) 
városrészben. 

Ezt követően a Gerje-Forrás Kft. a hulladék-
szállítási díjszámla megküldésével egyidejűleg 
tájékoztatja a T. Lakosságot a szelektív gyűjtés 
időpontjáról.

Szelektív hulladék szállítása

A Vágóhíd utcai szelektív hulladék-
gyűjtő udvar ideiglenesen bezárt. Az 
újbóli megnyitásig ideiglenes jelleggel 
a Vágóhíd utca végén egy szelektív 
gyűjtő szigetet nyitunk, ahová a szelek-
tív hulladék behozható. A veszélyes 
hulladékok átvételére (pl. olaj, zsira-
dékok, festék maradványok, sitt, stb.) 
itt nincs lehetőség!

FIGYELEM!FIGYELEM!

Szelektív hulladékgyűjtő udvar
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Pedagógiai programunkba beépülő kompetencia elvű óvodai 
nevelés fontos elemeként a vízzel, mint Földünk egyik lételemével 
foglalkozunk januártól. Beszélgetünk, vizsgálódunk, össze-
hasonlítunk és tapasztalatokat szerzünk a vízről (jég, hó, eső). 
Ehhez a témához kapcsolódva az óvodapedagógusok belső 
továbbképzésen bővítették ismereteiket a Tarka Lepke csoportban.
Röviden a bemutatóról:
A víz témakörön (modulon) belül a vízi közlekedési eszközökkel és 
a téli sportokkal, sporteszközökkel foglalkoztunk. Képzeletben 
„hajós” utazáson vettünk részt, mely során számos mozgásos 
játékot, dalos játékot, mondókát, éneket, verset elevenítettünk fel, 
játszottunk el közösen a gyermekekkel. Dramatikus játék keretében 
„hajón utaztunk" - vízen ringatóztunk - felelevenítettük a vízzel, 
hajózással kapcsolatos élményeinket.
Képzeletbeli utazásunk nagy részét egy tóparton töltöttük, ahol 
számos játéktevékenységen keresztül a vízi közlekedési eszközök-
ről, vízben élő állatokról szerzett ismereteiket mélyítették el, 
rendszerezték a gyerekek, melyeket "barchoba" játékkal tettünk 
színesebbé, "Mit hozott a kis hajó?" címmel. A tóparton való 
veszélyekről is beszélgettünk a játék során, melynek a meg-
erősítésére a "Memória bújócska" című emlékezet- és megfigyelő-
képességet fejlesztő játék volt a segítségünkre.
"Varázsoltunk" is - "válogatással" – kiválogattuk, majd elhelyeztük 
a vízbe való állatokat és vízben közlekedő járműveket. Majd egy 
újabb "varázslattal" a tó vizét befagyasztottuk és a téli sportokat 
ábrázoló képeket kellett a gyerekeknek a megfelelő helyre, tóban 
vagy domboldalon elhelyezni.
Utazásunk végén hajóra szállva a "Megy a hajó a Dunán" című 
mondóka segítségével visszautaztunk az óvodába. Az egész 
hetünket átszőtte ez a témakör. Manuális tevékenységen készített, 
barkácsolt hajókat, szánkókat a gyerekek beépítették a mindennapi 
játéktevékenységeikbe. A közösen készített memóriakártya és a 
hajós társasjáték szinte minden nap előkerül.

Óvodánk pszichológusa 2013. októberétől látja el feladatát 
mindhárom óvodában. 2014. január 21-én Réteg Szülői értekezletet 
tartott a Hétszínvilág székhelyóvodában. Az értekezlet témája: 

„óvodáskor, a lehetőségek tárháza, avagy a szülő, az óvoda és az 
óvodapszichológus együttműködése”.

Az iskolaérettségi vizsgálatokat a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Monori Tagintézménye végzi. Az iskolaérettségi 
vizsgálat elvégzésére a 2011. évi CXC Nkt., a 15/2013.(II.26.) 
EMMI rendelet, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 
kerülhet sor február-március hónapokban.
A novemberi fogadóórákon már megbeszéltük a szülőkkel a 
vizsgálati kérelmek tartalmát, valamint az őszi részképességi 
eredmények tükrében is tettünk javaslatot.
Az iskolaérettség kritériumairól közzétett leírást megtalálhatják a 
www.pilisiovodák.hu honlapon.

A Játékország Óvodában 2014. február 4-én a tanköteles gyermekek 
szülei számára szülői értekezletet tartottunk a Gubányi Károly 
Általános Iskola Vezetőségével közösen.
A szülői értekezlet keretein belül az intézményvezetők bemutatták 
az iskolát, sokféle alternatív lehetőség közül választási lehetőséget 
kínálva a leendő elsős gyermekeknek és szüleiknek.
Dr. Manulek Zsuzsa pszichológus az iskolaérettség problema-
tikájáról tartott nagyon érdekes előadást a szakember szemével, 
gyakorlati tanácsokkal, hogyan készítsük fel a gyermekeinket az 
iskolára.

Február 22-én megrendezésre kerül a Hétszínvilág székhelyóvoda 
„Boldog Gyermekkor” Alapítványának támogatásával rendezett 
bál.
Farsangi időszakban Tóth Krisztina bábművész előadását 
tekinthetjük meg. Az óvodai farsangi mulatságra február 28-án 
kerül sor, amelyet mindhárom óvodánkban saját hagyománya-
inknak megfelelően szervezünk.

A szülők eddigi segítségét megköszönve ismét kérjük, hogy az 
adójuk 1%-val támogassák Óvodáink Alapítványait!
18685671-1-13 „Boldog Gyermekkor” (Hétszínvilág Székhely-
óvoda alapítványa)
18681639-1-13 „Szivárvány” (Gesztenyéskert Tagóvoda 
alapítványa)
18681347-1-13 „Napsugár” (Meserét Tagóvoda alapítványa)

Óvodai hírek

Nagyné Sztyehlik Anna, óvodapedagógus
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Tisztelt pilisi Lakosok!

Engedjék meg, hogy néhány szóban beszámoljak Önöknek Pilis 
Városért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről, valamint a 
2014. évi terveinkről. 

2013. évben a PENSIÓ 17 Vendéglátó Kft. felajánlásaként 
1.800.000.- Ft célzott adományt kaptunk, mely a szerződés alapján 
szétosztásra került. 
- A Pilisi Polgárőr Egyesületnek 400.000.- Ft MOL üzemanyag 
kártyát vásároltunk a GKR269 forgalmi rendszámú gépkocsi 
üzemeltetéséhez, valamint 200.000.- Ft összeget adtunk át 
szolgálati ruha vásárlásra. 
- A Pilisi Zenész Egyesület 400.000.- Ft támogatást kapott 
hangtechnikai, hangosítási eszközökre. 
- A Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület 400.000.- Ft támogatást 
kapott sporteszközök vásárlására és versenyszervezésre. 
- 200.000.- Ft értékben megrendeltük és elkészült a Városháza előtti 
díszvilágítás, valamint 200.000.- Ft-ot a Tájház felújítására 
különítettünk el.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szándék-
ától vezérelve, hogy elősegítse településünk fejlődését, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló, többszörösen módosított 1959 évi IV. tv. 
74/G. §-ának  /1/ bekezdésében foglaltak alapján hozta létre a Pilis 
Városért Közalapítványt azzal a céllal, hogy az általa meghatározott 
városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományokat 
gyűjtsön.
Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi eszközeinek fel-
használásával kiemelt feladatának tekinteni:
a./ Vatyai út - Rákóczi út közötti Sportpark bővítését.
b./ A város arculatának formálását - a közterületek rendezését, 
utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek folyamatos ápolását, a 
város központjának kialakítását.
c./ A helyi kulturális és nemzetiségi örökség megóvása, „tájház” 

létrehozása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sport-
létesítmények fenntartásának támogatása, egyedi kulturális és 
sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
d./ Az önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás és vidékének, 
tórendszerének helyreállítása, az itt honos állat és növényvilág 
megóvása.
A fenti célokon túl 2014. évben is szervezünk programot, amely 
főként Pilis gyermek- lakosságának nyújt lehetőséget értékes 
szabadidő eltöltéséhez. Június 21-én, szombaton a Sportparkban 
várjuk az idei tanév zárása után a diákokat a „Szünidőben is 
egészségesen” elnevezésű rendezvényünkre! (A részletes 
programot a Hírnök következő számában ismertetjük.).

A Városvezetés és a Gerje-Forrás Kft kulturális és nemzetiségi 
örökség megóvása programjához csatlakozunk. Alapítványunk 
adományt és eszközöket, tárgyakat gyűjt a Tájház létrehozásához. 

Tisztelettel köszönjük a 2013. évben felajánlott adományokat, 
valamint köszönjük, hogy ránk gondoltak a 2012. évi 
jövedelemadó bevallásnál és minket jelöltek meg kedvez-
ményezett szervezetnek! 
Kérjük, támogassák idén is alapítványunkat a 2013. évi 
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

Továbbra is várjuk a céljaink megvalósításához a „célzott 
adományokat”, kérjük, lehetőségeikhez képest segítsék a 
közalapítvány munkáját adományaikkal.  /A közlemény rovatba 
kérjük a támogatni kívánt célt beírni szíveskedjen!/ 

Csekket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán és Simó Gáborné 
elnöktől igényelhetnek. 

Bankszámlaszám: 11742238-20004628
                          

Segítségüket tisztelettel köszönöm a Kuratórium nevében!

                                                                                           

A Pilis Városért Közalapítvány hírei

Simó Gáborné
Pilis Városért Közalapítvány Elnöke

Liszka Viktor Gábornak hívnak, születtem 1981-ben 
Budapesten. Nagyapám az Óbudai gyülekezet presbitere, 
édesapám a Szentendrei, majd felnőttkorában a Budavári 
gyülekezet tagja volt, bátyám és magam a Budavári 
gyülekezetben nőttünk fel. 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen befejezett 
tanulmányaim után Nyíregyházán végeztem kórház-
lelkészi, lelkigondozói szolgálatot, 2013 szeptembere óta 
pedig Pilisen vagyok beosztott lelkész. Emellett a 
Semmelweis Egyetem lelkigondozói továbbképzésén 
veszek részt. 
Feleségem Laborczi Dóra újságíró, ő Nyíregyházán 
született és evangélikus lelkész családból jön, egyházunk 
sajtó-bizottságának tagja, valamint teológus-hallgató az 
EHE szociál-etika szakán. Első gyermekünk éppen az 
előttünk álló hetek valamelyikében fog megérkezni 
közénk. Már nagyon várjuk; a pilisi lelkészek és 
gyülekezet segítőkész szeretettel fogadtak minket, és 
vesznek körül azóta is, így a saját gyermekkoromhoz 
hasonlóan kislányom első évei is egy életre meghatározó, 
csodás környezetben fognak telni. 
Lelkészi hitvallásom Isten alkotó- és Jézus mellénk álló 
szeretetén alapszik, amelyet igyekszem mélyen átélni, és 
ebből fakadóan hitelesen átadni is a gyülekezetnek, illetve 
bárkinek, akivel találkozom. 

Bemutatkozik a 
Pilisi Evangélikus Gyülekezet

új beosztott lelkésze
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Nemrég egy érdekes újságcikk került a kezembe, amelyben 
Böjte Csaba ferences testvér Caravaggio nyomában címmel 
számolt be egy kiállítással kapcsolatos élményeiről. Gondolatai 
illusztrálására Pompeo Batoni A Szent Család című festményét 
emelte ki.

A megfogalmazott gondolat-
ain túl maga a kép volt, 
amely magával ragadott. 
Akkor még nem sejtettem, 
hogy néhány nappal később 
egy várat lan meghívás 
kapcsán személyesen is 
eljutok a kiállításra és újból, 
immáron személyesen is 
találkozhatok a festménnyel. 
A Szépművészeti Múzeum 
kiállításának címe Caravag-
giótól Canalettóig, amely a 
17. és a 18. századi itáliai 
festészet kiemelkedő mű-
vészegyéniségeit mutatja be. 

A múzeum Régi Képtárának gyűjteményét egészíti ki a tizenegy 
ország hatvanhét gyűjteményéből Budapestre érkező százhat 
remekmű. A kölcsönző intézmények között szerepel többek 
között a washingtoni és a londoni National Gallery, a párizsi 
Musée du Louvre is.
Belépve az első terembe, a műértő közönség (rövidebben: 
tömeg) kicsit visszavetette lelkesedésem. Alig lehetett megállni 
egy-egy kép előtt, nemhogy annak varázsában elmerülni tudtam 
volna. Az emberek csevegtek és beszélgettek, a meghitt csönd és 
a várt varázs élménye messze volt tőlem.
De teremről-teremre, képről-képre haladva – a Szép, a Szépség 
egyre jobban magával ragadott. Az évszázadosan is friss 
ecsetvonások által szelíden és tapintatosan egyre inkább feltárult 
egy-egy kép mély mondanivalója, a művészek szándéka és 
üzenete. A figyelmes és összpontosító, a mélyen megérintett 
elme azonban idővel kezd fáradni. Hosszú idő után, mikor már 
erőfeszítésembe került befogadni a művészet végtelennek tetsző 
nagyságát, hirtelen elém tárult A Kép. A zaj kezdett tompulni, 
egyedül maradtam… Velük, a Szent Családdal. Mária, a kisded 
Jézus és a háttérben József. Megláthattam kevesebb fénnyel 
megvilágítva az elmélyedve, szelíden a háttérből övéit szemlélő 
Józsefet, aki jelen-, értük- és velük van. Számomra leg-
kedvesebb a gyöngeségében is erővel ragaszkodó, kapaszkodó, 
édesanyja tekintetét vágyó és kereső, rajta csüngő kis Jézus 
alakja. Mária az édesanya elfogadja, féltő szeretettel öleli 
gyermekét. Mária Istenszülő Szűz, az Ember, aki Istenét tartja 
kezében.
A kiállítást mélyen megérintve hagytam el és amikor vasárnap a 
templomban Urunk bemutatásának ünnepén elhangzottak az 
evangélium szavai – ez a kép volt előttem… ”mert meglátták 
szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt”.
Isten elküldte fiát – értünk. Amikor már csak az ő irgalmában 
bízhatunk, ez ad erőt. A Karácsony még alig múlt el, a 
Megtestesülést Ige bennünk és általunk akar élni és növekedni. 
Élni, növekedni és erősíteni, mert hamarosan kezdődik a 
Nagyböjt, a kegyelmi idő, az alkalmas szent idő hogy benne 
megtisztulva előkészüljünk szemlélni Őt, aki nem csak 
megszületett, de szeretetből mindent vállalt és be is teljesített 
értünk. Ezzel a reményt adó erővel indulok, és igyekszem 
megélni napjaim. Induljunk, fogadjuk be a szépet, engedjük, 
hogy közeledjen hozzánk: Isten.

A megszokottól eltérő

Virágh József, katolikus plébános

A mai magyar társadalomról sokaknak jut eszébe a 
magányossá váló emberek nagy száma. Sokféle ok áll ennek a 
hátterében, ami biztos, az az, hogy közösségi élet nélkül, más 
emberekkel való kapcsolattartás nélkül az ember könnyen 
juthat olyan helyzetbe, hogy magányosnak, elveszettnek és 
akár értéktelennek is érzi az életét.
Van-e gyógymód a magányosság ellen?

Milyen lehetőségei vannak a magyar társadalomnak és akár 
egy város közösségének is a magányossá váló emberek 
megsegítésére? A kérdés megválaszolását hadd kezdjem egy 
külföldi példával. Évekkel ezelőtt egy skóciai tanulmányúton 
civil szervezetek társadalombeli szerepét vizsgálhattam. 
Meglepő volt látni, hogy milyen sok civil szervezet alakul 
abból a célból, hogy embereknek különböző élethelyzetek-
ben segítsen. 
A civil szervezetek kialakulásában a legnagyobb szerepet a 
friss nyugdíjasok vállalták. Ők az a korosztály, akik 
társaságra, közösségre, az értelmes, munkával teli élet 
folytatására vágynak és a segítő civil csoportokban ezt a célt 
megtalálták. Nem kevesen számoltak be arról, hogy az 
egészségüket mentette meg, hogy nyugdíjas koruk után azt 
érezték, van feladatuk, céljuk és küldetésük. Nagyon sok 
fontos és értelmes célt találtak és a civil szervezetekben ezt 
meg is valósították.
De mi a helyzet itthon? Van-e lehetőség a magányból kilépve 
közösségi életre, új célokra találni? Azt hiszem, hogy ha - akár 
Pilisen is - jól körülnézünk, akkor számos lehetőség adódik 
közösséget találni. Azért tartom fontosnak erről írni, mert 
lehet, hogy sokan azt mondják, ők magányosak, nincs 
semmiféle programjuk és nincsenek is tisztában azzal, 
mennyi lehetőségük lenne barátokra, célokra, feladatokra 
találni. Sokszor tapasztaltam már azt, hogy könnyebb azt 
mondani, hogy itt úgy sincs semmi, mint felkerekedni és 
megtenni egy csoport vagy egy szervezett alkalom felé a 
lépéseket. Ráadásul itt helyben nagyon sok olyan lehetőség 
van, ami egyáltalán nem pénzfüggő, tehát még ez sem lehet 
kifogás arra, hogy valaki miért nem indul el.
A közösségi életre hadd hozzak példát először a saját 
„portánkról.” A keresztyén egyházaknak nagyon fontos 
küldetése a közösség megélése. A keresztyén közösségben a 
hitről való beszélgetés mellett fontos a másik ember jelenléte, 
a közös feladatvállalás, még a szabadidős programok közös 
szervezése is. Minden keresztyén felekezetben vannak 
istentiszteletek, Bibliaórák, csendesnapok, sőt még 

Közösségi élet egy elmagányosodó korban
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kézimunka-kör is! Miért is nem kerekedik fel az, aki 
magányos és Isten és embertársai közelsége gyógyító lehetne 
számára és indul el saját felekezete, egyháza felé?
És ha jól körülnézünk, az egyházi és civil szervezeteknél is 
bőven akad önkéntes közösségi munka. Hadd mondjam el, 
milyen öröm látni azt, hogy ilyen sokan megmozdultak, hogy 
a minden hétvégi ingyenes ételosztásban önkéntesként 
segítsenek a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálatnál! És 
milyen jó látni azt, hogy a két pilisi nyugdíjas-klub tagjai 
fiatalos erővel, lendülettel és szeretettel szervezik a közös 
programokat! Akárki ellátogat hozzájuk, örömmel fogadják 
és megtapasztalhatja azt a baráti szeretetet, amivel fogadják! 
És még mennyi jót el lehet mondani a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat szívet melengető programjairól, az 
általános iskolás és óvodás gyerekek szüleinek tevékeny és 
sok áldozatot hozó munkaközösségéről, a Vöröskereszt 
munkájáról, akik időt és energiát nem kímélve gyűjtöttek 
karácsony előtt is élelmiszert a rászorulóknak! Ott van a 
Gazdakör, a vadászok, a horgászok, a sportolók és ott van az 
önkéntes munkára épülő polgárőrségünk is! És az önkéntes, 
közösségi munkát felvállaló szervezetek és személyek sora 
még így sem teljes! Még sokan vannak, akik szívesen 
segítenek és örömmel vesznek részt a közösségi életben!
Hadd bátorítsak mindenki arra, hogy ha magányosnak érzi 
magát és szívesen venne részt egy közösség életében, akkor 
bátran induljon el és keresse meg az energiájának és hitének, 
érdeklődési körének megfelelő közösséget! Találni fog ilyet, 
Pilisen is! 
Ha pedig valaki azért magányos, mert úgy érzi, hogy 
segítségre szorul, és nincs, aki segítsen neki, jelezze akár 
orvosa, akár az Önkormányzat, akár az egyházak szeretet-
szolgálatai felé! Segítő szolgáltatásból Pilisen több is 
működik, biztosan lesz olyan segítség, ami megfelelő a 
helyzetének, egészségi állapotának és igényeinek! Ne féljünk 
lépni, ha közösségre, feladatra és célokra vágyunk!

Pángyánszky Ágnes, evangélikus lelkész

„Ne fosszátok meg magatokat egymástól” 1 Kor 7,5

Sajnos ma sok minden az önzésről szól. Megvesszük, 
használjuk, elfogyasztjuk, amire vágyunk, vagy amire 
szükségünk van. Fontos, hogy jól érezzük magunkat és 
elérjük céljainkat. A körülöttünk lévők feladata az, hogy 
ebben segítsenek minket. 
Természetesen nem mindenki ilyen. Sok kedves ismerősön 
életcélja, hogy adjon, hogy tegyen másokért. Mártírként 
áldozzák fel az életüket a házastársért, gyermekeikért és 
válnak megkeseredetté, mert nem kapják vissza még kis 
részben sem azt, amit úgy gondolják, hogy megérdemelnek.
Isten igéje azonban százféle lehetőségről szól. Arról, hogy ne 
valamit adjak a házastársamnak, hanem önmagamat. 
Önmagamat arra, hogy akár testi, akár lelki vágyai teljesül-
jenek. Ez nem csak egy jó tanács, hanem ez jár neki és ha nem 
kapja meg, akkor megfosztom - vagy meglopom - őt. Ez nem 
csak a szexualitásról szól, hanem arról is, hogy átadom, 
megosztom a vágyaimat, terveimet, félelmeimet, érzéseimet, 
különösen az általa kiváltott, ill. vele kapcsolatos érzéseimet. 
Ne az elvárásainkat és ne az érdemeinket hangoztassuk, mert 
attól még nem fognak begyógyulni az egymásnak okozott 
sebek! Nem feladni kell önmagunkat, hanem ajándékként 
átadni annak, akit Isten mellénk rendelt, ill. akit választott-
unk. Legyen előttünk példa Jézus Krisztus, aki nemcsak 
megváltást hozott nekünk, hanem önmagát adta oda értünk, 
hogy mi Vele élhessünk.
Meg fogjuk látni, hogy ha akarunk, tudunk, vagy merünk 
megnyílni így egymás előtt, soha nem válik megszokottá, 
vagy unalmassá az életünk, mert mindig tudunk valami újat 
felfedezni egymásban. Ebből a szeretetteljes önátadásból 
lesznek a közös vágyak, tervek, örömök, és valósul meg Isten 
terve, az „egy testté” tétel. (1 Móz 2,24)
Ha ez sikerül, akkor családunk az örömforrás helye lesz, és 
biztonságot nyújt minden benne élőnek.

Ne foszd meg a társad!

Pálmai Zoltán, MPE lelkésze
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Ott, hol megszületik a kanyargós Gerje,
Annak hűs vizével rajzoltak fejemre.
Rajzoltak egy jelet, mely sohasem szárad,
Ebben gyönyörködni szívem el nem fárad.
 

 
 

...ami a karácsonyi számunkból kimaradt

Földesi Mihály

Most, hogy December van, fagyos kinn a határ.
Nem csobban a naphal, nem dalol a madár.
De mégiscsak jelentős e fagytestű December,
Akkor született meg a Szelíd Istenember.
 

Minap arra jártam, s a kis Gerjén jég volt.
Szürkéskék színével színezte az égbolt.
Nem téveszt meg engem ez a borús álca,
Májusban ismét jön az új életnek tánca.
 

Aludj Te, kis patak, öleljen a medred,
Áldja meg az Isten éltet adó kedved.
Áldjon meg minket is, áldjon minden népet,
Adjon dús legelőt, békét, s minden szépet.
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Olvasóink írták 
„Ha áprilisban táncol a lepke, vígan vethetsz a kertbe!”

Sokat hallunk arról, hogy egyes növények jobban fejlődnek 
egymás mellett, míg mások nem harmonizálnak egymással. 
Vajon tudják-e, melyek azok? Néhány tanáccsal szeretnék 
segíteni.
A jól előkészített talaj mellett figyelni kell arra is, hogy elég 
napfény érje a növényeket. Érdemes a magvakat úgy ültetni, 
hogy növekedésük során legyen elegendő hely a fejlődéshez. 
Ezért célszerű a hosszú tenyészidejűek közé a korán termőt 
ültetni:
- sárgarépasorok közé salátát, karalábét vagy retket,
- paradicsom mellett jól fejlődik a zeller és a petrezselyem,
- a fokhagyma megvédi a szamócát,
- káposztafélék szívesen társulnak hagymafélékkel, 
burgonyával,
- a borsó mellett jól fejlődik az uborka,
- megfér egymással a bokorbab és cékla,
- karós bab megvédi a széltől az uborkát.
A zöldségsorok közé ültetett fűszernövények és virágok 
nemcsak szépek, hanem odavonzzák a méheket és védik 
kertünket. Helyes társításuk, elűzik a kártevőket, és a 
betegségeket:
- a sárgarépa kelését elősegíti a kapor,
- a borsikafű /csombor/ védelmet nyújt a tetvek ellen,
- a bazsalikom a lisztharmat, a bársonyvirág /büdöske/ a 
káposztaféléket védi, és távol tartja a fonálférgeket,
- a kakukkfű, az izsóp elűzi a bogarakat és a csigákat,
- a borsmenta sietteti a burgonya fejlődését,
- a cickafark és fehérürüm a bogyósgyümölcsökre hat,
- a gyümölcsfák alá érdemes ültetni bársonyvirágot, 
körömvirágot, borsmentát,
- a rózsák jótevője a fokhagyma, büdöske, levendula.
Érdemes a növények földjét mulcsréteggel betakarni, a 
levágott fű is alkalmas erre. 
Sokszor elszaporodnak a hangyák, sütőporral megszabadul-
hatunk tőlük. A macskák sem kaparják ki az ágyást, ha 
kávézaccot szórunk rá, vagy vékony faágakat teszünk 
kikelésig az ágyásra.
Ha valakinek van jól bevált módszere, s azt megosztaná 
másokkal, kérjük, jöjjön el a KlímaBarát kör által szervezett, 
a kertszeretők hagyományos „Növény és mag csere-bere 
napjára”. (Közösségi Ház - 2014. március 8., 10-14 óráig). 
Lehet hozni zöldség-, virág-, fűszer magot, dugványt, 
facsemetét, szőlő- és gyümölcsfa oltványt.
Szeretnénk összegyűjteni a pilisi klímát jól viselő, vegyszer-
mentesen nevelhető hagyományos növényeket.
Akinek nincs mit cserélni, de szeretne maghoz, növényhez, 
tanácshoz jutni, vagy csak érdekli a sokféleség, szeretettel 
várjuk! Hadas Jánosné

Pilisi KlímaBarát kör

Ezzel a címmel egy szabad hozzáférésű rovatot szeretnék 
megnyitni azok számára, akik szeretik végiggondolni a dolgokat, 
problémákat, esetleg ilyen-olyan okokból nem fogadják el a 
megszokottat, a többség által követett utat, a reklámok- által 
harsogott sokszor valótlan ,,maszlagot” , vagy a közélet egyes 
szereplői szájából elhangzó téveszméket. 
Ők azok, akik szeretnek a dolgok ,,mélyére ásni”, akik tudják, 
hogy az ,,ördög” a részletekben van, ahogy azt a bölcs magyar 
mondás tartja.
Boncolgassunk végig először egy nagyon aktuális témát, 
amelyben több hibát lehet elrejteni.
Tételezzük fel, hogy nem szándékosan, csak kellő tájékozottság 
hiányában. Ez a manapság oly ,,pénztárcába vágó” gyakorlat: a 
hőszigetelés.
Kevés volt a pénz, első lépésben csak a szigetelő habra és a 
ragasztóra „futotta”, nosza rajta, fogjunk neki magunk! Sógor, 
koma, haver összeáll, kezdhetjük! Jó, ha van a brigádban a 
témában jártasságot szerzett egyén, aki felméri a fal teherbírását, 
tudja, hogy a ragasztóból csak annyit szabad egyszerre bekeverni, 
amennyi gyorsan elfogy, mert az hamar köt. Elkezdődhet a 
szigetelés felvitele, helyenként a megfelelő hosszúságú műanyag 
rögzítő hüvelyek (dübelek) beiktatásával. Most, ha eddig 
megvan, nem szabad megállni, a csupasz szigetelő habot 
szabadon hagyni, mert azt a napfény UV sugárzása rövid időn 
belül roncsolni kezdi, s ahhoz a porló felülethez az üvegháló 
ragasztója nem fog tapadni! Ha korábban mindent előírásosan is 
tettünk meg, az első hibát itt követhetjük el.
Ügyesek voltunk eddig, a technológiát „etikusan” követtük! A 
ragasztóba ágyazott üvegszövetre jöhet a nemes vakolat, 
melynek felvitelekor célszerű a gyártó utasításait szigorúan 
követni. 
Következő nagy lépés a nyílászárók cseréje. Miután beépíttettük 
az ízlésünknek és pénztárcánknak megfelelő ajtókat, ablakokat, 
gondosan elzártuk magunkat a külső légtértől.
Most zúdul nyakunkba az igazi gond! Szellőztessünk, de mikor és 
hogyan? A belső térben faljuk az oxigént magunk, a gáztűzhely, a 
kályha, gázkazán, stb. - kinek mi van. Ha nem tudjuk a 
folyamatos légcserét biztosítani, annak következményei lesznek. 
Agyunk érzékel, bágyadtak, álmosak leszünk. A gázégők lángja 
kékről sárgára kezd változni, romlik az égés hatásfoka. 
Sejtjeinkben az oxigénszint csökkenése miatt nő a rák-hajlam. 
Igaz, ma már árulnak olyan ablakokat, melyeken egy kis nyíláson 
át szellőztetni lehet, ezek hatékonysága azonban bennem 
kétségeket ébreszt. Nem is beszélve a hőveszteségről! 
Meg kell osztanom a Tisztelt olvasóinkkal egy közelmúltbeli, 
kellemetlen és veszélyt rejtő tapasztalatom. Nálunk a konyha és 
az ebédlő együtt van, egyik ebéd előtt a főzési illatokat 
eltávolítandó, bekapcsoltuk a konyhai elszívó ventillátorát. Egy 
idő után égés termékek szagát kezdtem érezni. Utána járván a 
dolognak az derült ki, hogy az elszívás hatására keletkező belső 
légnyomás-esés a gázkazán kéményén keresztül egyenlítődött ki, 
s mivel a fűtés is működött, a füstgáz szénmonoxidjával és 
minden mocskával egyetemben visszaáramlott a kazán 
kéményén keresztül. Hozzáteszem, hogy nálunk nincsenek 
légzáró ablakok. Azóta, ha az elszívót működtetjük, egy nagy 
felületű ajtó vagy ablak, mindig nyitva van.
Van megoldás, de nagyon drága és komoly építészeti 
beavatkozást igényel. A piacon fellelhetők olyan hőcserélők, ahol 
a kiáramló levegő hőt „cserél” a bejövővel. Ami a megoldást 
drágítja az, hogy a belső, ill. külső oldalon a nagy keresztmetszetű 
csöveket el kell távolítani egymástól az aerodinamikai 
kölcsönhatások elkerülése érdekében. És ezt ismételni kell 
minden helyiségben.

Jut eszembe...

--lei la--

Egy ideig azt a kis jelentéktelen, kék virágocskát nézte, 
amelyik onnan bújt elő a moha közül. Egészen jelentéktelen 
volt, még észrevenni is alig lehetett. Pedig sok tölcsér fityegett 
rajta, egészen aprók, tiszta világoskékek, olyanok, mint az 
égbolt nyáron, amikor tele van napsugárral. Milyen szép - 
gondolta - s az ember nem is látja meg. Elmegy mellette, s 
rálép. Mennyi sok szép dologgal van tele a világ.

Wass Albert
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Elmúlás ,  e l távozás  ebből  az 
átmeneti árnyék világból - sokáig 
nem voltam megbékélve a gondolat 
fogalmával. Pedig az élet termé-
szetes ellentéte az elmúlás, egyszer 
sajnos minden elvirágzik, semmi 
sem tart örökké. 
Nagyon nehéz szavakba öntenem és 
megfogalmaznom a gondolataimat. 
Gyerekkori emlékeimmel kezd-
eném, hogy egy kis utazásra vigyek 
minden olyan olvasót, aki átesett már hasonló érzéseken. 
Édesapám mindig óvott és tanított, vagy éppen fegyelmezett. 
Ezt akkor úgy véltem felfogni, hogy Ő egy olyan ember, aki 
mindent elront körülöttem, mert nem csinálhatom azt, amit én 
szeretnék.  És én mit is szerettem volna? Nos, semmi olyat, 
amit Ő elvárt tőlem.. Nem szerettem tanulni, ami sajnos az 
életem útján egy ideig a hátrányomat is okozta. De az ember 
mindig utólag szeretne mindent pótolni, mint József Attila a 
Mama című versében írja le azokat a gondolatait: amit 
úgymond gyermek fejjel elmulasztott és most szeretné 
pótolni, de már nem tudja kinek. 
Idővel rájöttem, hogy csak a javamat szeretné és elkezdtem 
tanulni. Emlékszem, mindig mondta: „Tanulj fiam, mert 
egyszer be kell állnod a sorba, hogy az embertársaidnak 
hasznos tagja legyél!„. Igen, ez igaz, hiszen azóta én is apa 
vagyok és nem csak embertársaim java és érdeke, hogy 
tanuljak és dolgozzak, hanem a családomé is, hogy példát 
mutassak nekik. Mint nekem tette azt annak idején Édesapám, 
mutatta és világította az utamat, amin jártam és járok. Sajnos, 
ma már szavaival nem mutatja a helyes útirányt, de ott vannak 
az életemben és a szellemi világomban azok a dolgok, amiket 
belém táplált és ezt a tudást, és vele együtt minden olyan 
kultúrát, ami bennem van, át kell adnom az én gyermekeim-
nek. Most már nekem kell, hogy egy élet lámpása legyek és 
mutassam a helyes irányt utódaimnak. Olyan apa szeretnék 
lenni, mint nekem volt az én Édesapám! Köszönök neki 
mindent, amit adott nekem, az élet iskoláját. a fekete 
leveseket, a sok hasznos tanácsot, s hogy fentről is vigyáz 
rám. Isten nyugosztalja! 
Volt szerencsém még Édesapám kezébe adnom az érettségi 
bizonyítványomat, amire Ő is és én is büszke vagyok! Itt 
szeretném megemlíteni a kedves tanáromat, aki folyamatosan 
ösztönözött, hogy ne adjam fel.. Köszönöm kedves Gyurkity 
Katika tanárnő, Ön is egy lámpás az életemben és még sok 
más diák életében is. 

Emlék Édesapámról 

Pintér Zoltán 

A volt szocialista országokban a rendszer áldozatainak 
száma több millióra tehető. Sokan vesztették életüket 
kényszermunka táborban, kivégzés által vagy éhínségben. 
Nagyon sokan vannak azok is akiket a diktatúra testileg 
vagy lelkileg tett tönkre. 
Egy kortárs baloldali gondolkodó, aki 1919-től 1922-ig 
aktív részvevője volt Orosz-Szovjet forradalomnak, 
Alexander Berkman Orosz-amerikai anarchista író „ Az 
orosz forradalom és a kommunista párt „ című írásában 
pontos képet mutat arról az időszakról és a kommunizmus 
embertelenségéről. 

„A tömegeket, Rousseau régi, de máig érvényes meg-
fogalmazása szerint, erőszakkal kell felszabadítani. Nem 
szabad tétovázni: a szabadságra neveléshez szükség van 
kényszerítésre és erőszakra.” „A proletariátussal szemben 
alkalmazott kényszer - írja Buharin, az egyik legkiemel-
kedőbb kommunista teoretikus -, annak minden formájá-
ban, az adminisztratív kivégzéseken kezdve a kényszer-
munkáig, bármilyen képtelenül is hangozzék, a kapitalista 
korszakban formálódott emberanyag megmunkálásának 
eszköze, amelynek segítségével a kommunista humaniz-
mus meg-valósításához jutunk el." „ Az egyik oldalon ott 
van egy tökéletesen engedelmes nyáj, a néma tömeg; a 
másik oldalon a mindent tudó és mindenekfölött álló 
politikai párt.” „. A földön egyetlen kétségbevonhatatlan 
forrása lehet az igazságnak - az állam.” „A kommunista 
állam azonban - lényegét és gyakorlatát tekintve - egyedül 
a párt vagy helyesebben a központi bizottság diktatúrája. 
Minden egyes állampolgárnak az államot kell szolgálnia 
mindenekelőtt, engedelmes hivatalnokokká kell válnia, 
aki szó nélkül végrehajtja ura akaratát - ha nem 
meggyőződésből, hát félelemből.” „. Az állami tevékeny-
ség minden megnyilvánulására a kommunizmus 
jóváhagyó pecsétjét kell ütni, egy olyan kommunizmusét, 
mely megfelel a hatalmon lévő klikk elképzeléseinek. 
Minden más fölösleges, haszontalan, sőt veszélyes.” 
„Nem volt még olyan reakciós rendszer, mely állam-
polgárainak életét és szabadságát oly önkényes és zsarnoki 
módon uralta volna, mint az állítólagos "proletár-
diktatúra".” „ Mint annak idején, a cárizmus napjaiban, az 
országot az ohrana (a titkosrendőrség) tartja a kezében. A 
szovjet börtönök zsúfolásig teltek a legkülönbözőbb 
politikai hitvallású szocialistákkal és forradalmárokkal. 
Újból napirenden vannak a politikai foglyokkal szemben 
alkalmazott fizikai erőszak és az éhségsztrájkok a 
börtönökben. Bevett dologgá vált, hogy rögtönítélő 
bíróságok ítélkezzenek az emberek fölött és nemcsak 
egyénenként küldik őket a halálba, hanem tömegesen.” „A 
legelemibb emberi jogok égbekiáltó és durva megsértése a 
kommunista állam számára alaptétellé vált.” 

„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 
20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem 
ismétlődhetnek.”

(Milan Kundera)

Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Nyilván te is úgy gondolod, ha a 
társadalomra gondolsz, amelyben élsz, 

hogy méltatlan körülmények közé 
keveredtél. Ez azonban az igazságnak csak 

a fele. A másik az, hogy te is éppúgy 
alakítod a világot és a közösséget, amelybe 

születtél, mint az téged.
Ezer módon vagy nemcsak áldozata, de 

tettese is a világnak.
Müller Péter
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47., tel.: 696-310, fax: 
696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 13-18., Sz: 8-12 és 12.30-16.30, 
P: 8-12.00.
Polgármester: Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.:Sz:15-
18.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, 
malaferenc@dunakanyar.net.
Jegyző: Tóth László, 696-311, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12.
Aljegyző:  -
Polgármesteri Iroda, vez.:Koreny Ida, 496-820, titkarsag@pilis.hu.
Gazdálkodási Iroda, vez.: Hajdu Zsoltné, 696-318, penzugy@pilis.hu.
Adóügyi Csoport, vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu.
Szociális Csoport, vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu.
Hatósági Csoport, vez.: Kaszai Anikó, 696-312, igazgatas@pilis.hu.
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326.
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.: Rákóczi út 67, tel.: 496-768, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, üf.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12.
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2691.
Roma Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2692.
TÁRSHATÓSÁGOK
DAKÖV Kft. Pilisi Üzemig.: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz. tel.: 499-
261, fax: 499-262, víz/csatorna hibabejelentés: 06-80/620-399, e-mail: 
ugyfelszolgalat@dakovpilis.hu üf.: H.: 8-12 és 13-20, Sz. Cs: 8-12, K. P.: -.
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, P: 8-12.
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
Járási Hivatal Pilisi Kir.: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Horváth Istvánné tel.: 
696-329 üf.: H: 8-12 és 12.30-16.30., K: 8-12 Sz: 8-12 és 12.30-18.00, Cs: 
8-12, P: 8-12, e-mail: horvath.istvanne@monor.pmkh.gov.hu, Csernák Dóra 
tel: 696-328 üf.: K, CS, P: 8-12 e-mail: csernak.dora@monor.pmkh.gov.hu.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. út 49., 498-108.
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (INO): Kossuth L. út 57., 497-230.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80, 412-852.
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673.
OKTATÁS
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. út 30., 498-123, 
gubanyik@gmail.com.
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. út 31., 696-122, 
pkastely@freemail.hu.
Játékország Óvoda: Rákóczi út 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com, 
www.pilisiovodak.hu. 
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: vez: Pogány György, 
könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás, 
nyomtatás, Internet-használat), Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1.,
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr. 
Tóth Tibor: 696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883, dr. Zloch Márta: 469-105
Labor: 496-385, Fizikoterápia: 496-347, 
Orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. út 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-0057.
KÖZBIZTONSÁG (107) 
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán 
r.ftőrm: 06-20/412-2490, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. út 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154.
EGYHÁZAK
Baptista Gyülekezet: Templom u. 6., 06-20/886-0205, Nemeshegyi Zoltán 
lelkész,
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. út 34., 498-134, Krámer György 
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán, 
palmaiz55@gmail.com.
Református Gyülekezet: Rákóczi út 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi út 15., 498-126, Virágh József 
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Egyéb szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14.
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651.
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu.
Piac: Maly András piacfelügyelő 06-20/399-60-70
Démász ügyfélszolgálat: 06-40/822-000
Tigáz ügyfélszolgálat: 06-40/333-338

  
A Gubányi Károly Általános Iskolában sok minden 
történt az elmúlt időben.
Bár a Karácsony elsősorban családi ünnep, azért mi 
együtt is ünnepeltünk. Számtalan rendezvényen vehet-
tek részt tanulóink a kézműves foglalkozásoktól a 
mesemondó versenyen keresztül a budapesti és bécsi 
kirándulásokig. Osztályainkban megajándékozták egy-
mást, gyertyát gyújtottak, Betlehemest készítettek, 
énekeltek és beszélgettek. 
A legszebbek mégis a karácsonyi ünnepségek voltak. A 
Széchenyiben Duhaj Márta tanítónő vezetésével, a 3. 
osztályosok készítették a műsort, a Kossuthban Csillóné 
Gál Zsuzsanna tanárnő az 5.a-sokkal és Gereben Tímea 
tanárnő az énekkarosokkal, a Szabadság téri telephelyen 
a harmadikosok a tanító nénik vezetésével: Nagyidai 
Zsuzsa Nóra, Pintér Klein Zsuzsanna, Radnits Erzsébet 
és Sáfrány Józsefné. Ezeket a csodás műsorokat 
megtekinthetik iskolánk honlapján (www.gubanyi.hu).
Honlapunkon minden programunkról, rendezvényünk-
ről, szakkörünkről és mindenről, ami az iskola életének 
része lehet tájékozódni. Nagyon sok fotóval színesítet-
tük beszámolóinkat.
Nyolcadikosaink túl vannak a felvételiken, már a 
jelentkezési lapokat is továbbította az iskola. Most a 
felvételi elbeszélgetések kezdődnek. Reméljük, 
mindenki sikeresen zárja ezt az időszakot.
A nyolcadikosok lassan elballagnak, és mi már a leendő 
elsősökre készülünk. Az óvodában szülői értekezletet 
tartottunk, ahol tájékoztattuk a szülőket a törvényi 
változásokról, próbáltunk segítséget nyújtani abban, 
hogy mit kell tudnia egy iskolás gyereknek és a 
szülőknek mire érdemes odafigyelni, amikor tanítót 
választanak. Egy kisfilmet is készítettünk az iskoláról 
tanulóik segítségével.   Márciusban nyílt napra várunk 
minden érdeklődőt. Lesz kicsiknek játszóház és egy 
fórum is, hogy könnyebb legyen a döntés. 
A Szabadság téri alsó folyosó teljesen megújult. Szülői 
segítséggel színesre varázsoltuk, amitől még a folyosó is 
szélesebbnek látszik.

Ezúton is köszönjük a segítséget.

Kedves Olvasó!

Vezetőség

Üdüljön Berekfürdőn. Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete három 
turnust szervez 
Június 21-30 ig. augusztus 2-11 ig. és augusztus 23-től szeptember 1 ig.
A turnusok 10 naposak az ár tartalmazza szállás költséget idegenforgalmi 
adót és a napi egyszeri fő étkezés a fürdő területén az étteremben.
A gyógyfürdő víz összetétele : megegyezik a  Hajdúszoboszlói termálvíz 
összetételével.
Medencék 2*2 ikermedence, gyermekmedence, élmé-nymedence, és két 
fedett medence. A fürdő területe árnyékos fás pihenésre kiválóan alkalmas.  
Büfé soron étel ital minden megtalálható. Gyógykezelések egyénre 
szabottak.
Orvosi beutalóval fürdő belépő+4           db kezelés 500.-ft-ba kerül. 
Jelentkezni lehet Cegléd Pesti út 23 sz. alatt 8-15-ig, vagy telefonon lehet 
érdeklődni 06/53/311-854.
 Strand területéről a belépő jeggyel ki-be lehet közlekedni.
Bekerülési költség nem tagnak: 10 napra 38.000.-Ft Tagnak:  34.000.-Ft

Üdülési Felhívás
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Rendőrségi Hírek
Tisztelt Lakosság!

A Pilisi Rendőrőrs munkatársai a 2013-as 
évben is igyekeztek tudásuknak megfelelően 

végezni munkájukat. Elmondható, hogy az utóbbi évben 
jelentősen nőtt a rendőrségre ruházott feladatok mennyisége. 
Ennek ellenére a lelkiismeretes és hozzáértő szakmai munka 
került előtérbe, mely során kiváló eredményeket sikerült 
elérni. Mindezeket az alábbi statisztikával kívánom szemlél-
tetni. 

Pilis Városában 2013 évben 378 db (2012-ben 489 db) 
bűncselekmény vált ismertté, amely 22,6%-os csökkenést 
jelent. Ezekből a legnagyobb hányadot még mindig a vagyon 
elleni bűncselekmények tették ki, számszerűen 230 db, 
(2012-ben 278 db).  
2013 évben kiemelt figyelmet fordítottunk lakosság 
szubjektív biztonságérzetének javulására és a leginkább 
közfelháborodást keltő betöréses lopások számára, melynek 
következtében a már szintén jó eredményt (2012-ben 33 db) 
sikerült 30%-kal, 23 db-ra csökkenteni! Közlekedési 
balesetek terén is jelentős javulás tapasztalható, 2012-ben 40 
db, míg 2013-ban 31 db történt, ezzel 22,5%-os csökkenést 
elérve.   

Az alábbiakban az elmúlt két hónapban történt konkrét 
bűncselekményekről és a tett intézkedésekről szeretnék 
ízelítőt adni.
Büntetőeljárás indult P. Józsefné és R. György ellen, akik 
2014. január 28. napján 18:30 óra  és 18:40 óra közötti időben 
a Pilis, Vasút utca 1. szám alatt található Nemzeti Dohány-
boltba bementek, ott a táskájukba pakoltak dohányárut, 
üdítőt, kávét és alkohol termékeket, majd a pénztártól fizetés 
nélkül távoztak. A helyszínről való távozásukat követően az 
eltulajdonított tárgyakkal együtt a pilisi rendőrjárőr tetten 
érte, elfogásuk után őrizetbe vételükre került sor.  A lopással 
okozott kár 15.976,- Ft, amely összeg lefoglalás útján 
megtérült. 
2014. január 29 napján 17:20 óra körüli időben lakossági 
bejelentés érkezett, amely szerint Nyáregyháza, Külterület 
0189/52. hrsz alatt található erdőből akácfát tulajdonítanak el. 
A helyszínre kiérkező kollégák igazoltatni akartak egy fekete 
színű terepjárót, amely az intézkedés alól kivonva magát és a 
helyszínről elmenekült. Forró nyomos keresés során Pilis, 
Lehel utcában egy udvaron megtalálásra került a le-
ponyvázott tehergépkocsi a eltulajdonított akácfával együtt. 
Az elkövető K. Károly elfogásra, majd őrizetbe vételére 
került sor. Az eltulajdonított akácfa a tulajdonosnak 
visszaszolgáltatásra került. 
Büntetőeljárás indult Ganel István feljelentése alapján 
ismeretlen tettes ellen, amely szerint 2013. október 15. és 
2013. november 15. napja közötti időben a Pilis, Bárószőlő 
dűlő 6094. hrsz. alatti ingatlanán található lakóépületbe 
falbontás módszerével behatoltak és onnan televíziót, 
háztartási felszereléseket, illetve alumínium hullám-
lemezeket tulajdonítottak el. A lopással okozott kár 525.000,- 
Ft, a rongálással okozott kár: 30.000,- Ft.  A nyomozás során 
beszerzett adatok alapján az elkövetők feltérképezésre 
kerültek, majd a hajnali órákban a lakásukon megtartott 
házkutatás alkalmával az eltulajdonított tárgyak nagy része 

lefoglalásra, a két elkövető K. Róbert és K. János elfogásra, 
majd K. Róbert őrizetbe vételére is sor került. 
Pilis Rendőrőrs információt szerzett egy négy éve körözött, 
több évtizede bűnöző életmódot folytató személyről, aki a 
Pilis, Homoki II. dűlőben van elrejtőzve. 2014. január 23-án a 
Pilis Rendőrőrs 7 fővel, valamint Pilis Város közterület 
felügyelőjével a feltételezett lakóhelyet a Pilis Homoki II. 
dűlőben körbezárta. A feltételezett rejtekhely megközelítését 
a mintegy 30 db házőrző kutya nehezítette, de lakásba bejutva 
D. Gyula körözött személy elfogása megtörtént, majd 1 év 8 
hónap szabadságvesztés letöltése végett átkísérésre került a 
Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézetbe.
Büntetőeljárás indult T. Zsuzsanna pilisi lakos feljelentése 
alapján ismeretlen tettes ellen, amely szerint a tettes 2014. 
január 13. nap és 2014. január 14. nap közötti időben dolog 
elleni erőszak módszerével behatolt a Pilis, Sándor utca 3. 
szám alatt lévő bekerített zárt garázsába, onnan szerszám-
gépeket és mélyhűtött élelmiszert tulajdonított el. A lopással 
okozott kár 180.000,- Ft, a rongálással okozott kár 1.000,- Ft. 
A nyomozás során a beszerzett adatok alapján a elkövető K. 
György személye megállapítást nyert. Az elkövető albertirsai 
lakásán a hajnali órákban megtartott házkutatása alkalmával 
az eltulajdonított mélyhűtött húsok lefoglalásra kerültek, K. 
György elfogása és Pilisi Rendőrőrsre előállítása megtörtént.

Nagy örömünkre a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának és a Készenléti Rendőr-
ségnek köszönhetően Pilis Rendőrőrs illetékességi területén 
2014. január 31-én ismételten helikopteres közös akcióra 
került sor, amely során feltérképezésre kerültek az illegális 
hulladéklerakó, illetve fakitermelő területek. Ennek köszön-
hetően célirányos intézkedések kerültek végrehajtásra.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen 
vagyunk képesek úgy, hogy Önök is tegyenek meg minden 
maguktól telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak 
bűncselekmény áldozatává, illetve segítsük és legyünk 
figyelemmel idős állampolgárainkra.  

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén 
kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/7710-411-es mobiltelefonszámon, vagy 
munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt a 
06-29/498-128-as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot 
a 06-29/410-726, illetve a 107-es telefonszámon. 
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss Zoltán r.ftőrm Úr, 
elérhetősége: 06/20-228-1511. Fogadóórája minden páros hét 
csütörtökén 08.00-12.00 óra között kerül megtartásra a 
rendőrőrs épületében.

 
Kerepeszki Ferenc r. főhadnagy., Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka

JÁRŐR MOBIL 
06-20/7710-411

A tett az embert magával rántja.
Hová? A következményekbe. 

Amelyek alól nem lehet kibújni.
Hamvas Béla



 A Pilisi Nép és Gazdakör az elmúlt év végén
ünnepelte fennállásának 85. évét 
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