


SIMÓ GÁBORNÉ polgármester 
Tel.: 06-29/498-142, 06-20/575-5969
Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.
Fogadóóra: Minden szerda, 14-16 óra, a Polgármesteri irodában (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Pilisi Vállalkozások Egyesülete  

LENGYEL ZOLTÁN alpolgármester
Tel.: 06-20/515-5340
Cím: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.
Fogadóóra: Minden hónap elsô kedd, 16 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Pilisi Vállalkozások Egyesülete

CZEROVEN ISTVÁN képviselô
Tel.: 06-20/515-5295
Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap második hét, kedd 16 óra, a Közösségi Házban (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.).
Szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom

CSIKÓS JÁNOS képviselô
Tel.: 06-20/665-2685
Közbiztonsági és Külterületi Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap harmadik hét, kedd 16.30 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Magyar Szocialista Párt

DEÁK CSABA képviselô
Tel.: 06-20/665-2679
Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap negyedik hét, kedd 16 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Fidesz-KDNP

GAJDOSNÉ NAGY TÍMEA képviselô
Tel.: 06-20/771-0416
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap második hét, kedd 17 óra, a Közösségi Házban (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.).
Szervezet: Jobbik Magyarországért Mozgalom

MALA FERENC képviselô
Tel.: 06-20/665-2681
Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap második hét, péntek 17 óra, a Közösségi Házban (2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.).
Szervezet: Fidesz-KDNP

MARSOVSZKI ISTVÁN képviselô 
Tel.: 06-70/626-2248
képviselô
Fogadóóra: Minden hónap negyedik hét, szerda 17 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Magyar Szocialista Párt

NÉMETH ISTVÁN képviselô 
Tel.: 06-20/665-2690
Pénzügyi Bizottság elnöke, Közbiztonsági és Külterületi Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap negyedik hét, kedd 15 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Pilisi Vállalkozások Egyesülete

POLGÁRNÉ CZERJAK JUDIT képviselô
Tel.: 06-20/665-2682
Közbiztonsági és Külterületi Bizottság tagja
Fogadóóra: Minden hónap harmadik hét, kedd 16 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Fidesz-KDNP

SÁRÁNNÉ KEREPESZKI KATALIN képviselô
Tel.: 06-20/665-2683
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagja
Fogadóóra: Minden hónap második hét, hétfô 17 óra, a Városháza tanácstermében (2721 Pilis, Kossuth L. út 47.).
Szervezet: Pilisi Vállalkozások Egyesülete

Képviselôi elérhetôségek és fogadóórák
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Azt kérdezték a lakosok
Kedves Olvasók! Városunkban járva-kelve, személyesen és az
interneten számtalan kérdést tesznek fel nekem, amely a lakos-
ságot foglalkoztatja. A teljesség igénye nélkül szeretnék most
néhányra válaszolni. Teszem ezt most és az újság következô szá-
maiban is, hogy jobban megértsük, megérthessük egymást! 

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Kedves Olvasók!

FEL KÉ SZÜL TÜNK-E A TÉL RE?

Á A csú szás men tes ség rôl az idei sze zon -
ban is út szó ró só val gon dos ko dunk az
ön kor mány zat út ja in. A kö zút ke ze lô ke ze-
lé sé ben lé vô utak hó- és sí kos ság men -
tes sé ge te kin te té ben ki zá ró lag az ál la mi
kö zút ke ze lô az il le té kes.

VÁR HA TÓ-E VÁL TO ZÁS 
A SZAK OR VO SI EL LÁ TÁ SOK BAN?

Á A fog or vo si ügye let, va la mint a fo gá sza ti
el lá tás bô ví té sé nek szer ve zé se fo lya mat -
ban van. Ter vez zük az ön ál ló is ko lai if jú sá gi
fo gá sza ti ren de lést, va la mint hét vé gén
mun ka szü ne ti és ün nep na po kon fo gá sza ti
ügye le tet mû köd tet ni. 

AK KOR IS KELL FI ZET NI A ME ZÔ ÔRI
JÁ RU LÉ KOT, HA EL LOP JÁK A 
TER MÉNYT? AZ ER DÔT IS VÉ DIK?
VOLT-E TET TE NÉ RÉS?

Á A me zô ôri szol gál ta tás nem kö te le zô ön -
kor mány za ti fel adat, de Pi lis te rü le tén a
föld tu laj do no sok igényt tar ta nak rá. A me -
zô ôrök azon nal je len te ni tud ják a környe-
zet ká ro sí tást, fa- vagy ter mény lo pást, illet-
ve a fel fe de zett il le gá lis hul la dék le rakó kat.
A me zô ôri szol gá lat nem ôr zô-vé dô szol gál -
ta tás, mi vel nem a föld tu laj do no sok kal
áll nak köz vet len szer zô dés ben, ha nem ön -
kor mány za ti al kal ma zot tak.

Té li idô szak ban fô ként a vá ros ha tá ra i -
ban tel je sí te nek szol gá la tot a me zô ôrök,
szem mel tart ják a föld te rü le te ket ha tá ro ló
fa so ro kat is. Az er dô vé de lem nem me zô ôri
fel adat. Tár gya lá so kat kez de mé nyez tünk a
va dász tár sa ság gal, rend ôr ség gel, pol gár ôr -
ség gel és me zô ôrök kel, az er dô fel ügye let -
tel kap cso lat ban.

Több al ka lom mal is sor ke rült el já rás
me gin dí tá sára il le gá lis fa ki ter me lés mi att,
ame lyek in té zé se fo lya mat ban van. 

La kos sá gi be je len té sek ér kez tek ar ról,
hogy a Pi list Ká vá val össze kö tô út Do li na
Szö vet ke zet utá ni sza ka szán fa ki ter me lés
tör té nik. Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy
ezen a sza ka szon a fa ki ter me lést vég zôk
a Ma gyar Kö zút Zrt. ál tal ki a dott ha tó sá gi
en ged éllyel ren del kez nek. A me zôô rök
több al ka lom mal is el len ôriz ték ôket, s a
fen ti ek alap ján rend ben ta lál ták a do ku -
men tu mo kat.

HO GYAN ALA KUL 
A SZE LEK TÍV SZÁL LÍ TÁS?

Á Az or vo si ren de lô elôtt a sze lek tív szi ge tet
an nak sza bály ta lan hasz ná la ta mi att meg
kel lett szün tet ni. Ter mé sze te sen, a vá ros
töb bi pont ján to vább ra is ren del ke zés re áll -
nak a kon té ne rek. A ház tól való sze lek tív
hul la dék el szál lí tá sa ha von ta egy al ka lom -
mal tör té nik, min den hó nap el sô ked di nap -
ján a 4. szá mú fô út tól Nyár egy há za fe lé,
min den hó nap el sô csü tör tö ki nap ján a 4.
szá mú fô út tól Ká va fe lé tör té nik. Et tôl el té -
rô szál lí tá si idôk rôl, va la mint a lom ta la ní tás -
ról a Ger je-For rás Nonp ro fit. Kft. hon lap ján
– www.ger je for ras.hu – tá jé ko zód hat nak.

MI LYEN BE RU HÁ ZÁ SOK RA VOLT
SZÜK SÉG AZ AD VEN TI VÁ SÁR HOZ?

Á A Pe tô fi Park ban a gyer tya gyúj tá si ce re -
mó ni á val ki bô ví tett Ad ven ti Vá sár Pi lis Vá -
ros ön kor mány za tá nak új kez de mé nye zé se
volt, mellyel a vá ros la kók össze tar to zá sá -
nak ér zé sét sze ret tük vol na erô sí te ni.

A szer ve zés hez szük sé ges ára mel lá tás
ki épí té se azon ban szük ség sze rû volt, ezt a
DÉ MÁSZ szak em be rei vé gez ték.

A fa há zak, ame lye ket a vá sá ron hasz nál -
tunk, a vá ros ren dez vé nye i hez tör té nô be -
ru há zás ré szei, idô já rá sál ló, sta bil, össze -
sze rel he tô, mo bi li zál ha tó pa vi lo nok, me -
lyek nek ki hor dá si ide je 10 év. A be ru há zás
cél ja a vá ro si ren dez vé nye ken igé nyes, biz -
ton sá gos áru sí tó he lyek biz to sí tá sa, me lyek
bé rel he tôk lesz nek, így a ki hor dá si idô alatt
a be ke rü lés költ sé ge meg té rül. A fa há zak a
Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. lel tá rá ba ke rül -
tek át adás ra.

A Pe tô fi Park dísz ki vi lá gí tá sá hoz a pi li si
vál lal ko zók is hoz zá já rul tak, me lyet ezú ton is
kö szö nünk. A vá ro si fé nyek az ed di gi évek
gya kor la ta sze rint ke rül tek fel he lye zés re, a
bô ví tés ütem terv sze rint ha ladt, a kö vet ke zô
Ad vent re a Ká vai úti Óv odá ig sze ret nénk a
vá ros ka rá cso nyi dísz ki vi lá gí tá sát bô ví te ni.

MIT KELL TUD NUNK 
A GSM-R BÁ ZI SÁL LO MÁ S RÓL?

Á Ilyen fel épít mé nyek a
va sú ti pá lyák men tén
8-10 km-en ként lé te sül -
nek. A rá di óf rek ven ci ás
je le ket a va sú ti pá lyák ra
irá nyí tott an ten nák su -
gá roz zák, a köz szol gál ta -
tók kör kö rös su gár zá sá -
tól el té rô en. Kb. 930 km
va sú ti nyom vo nal hosz-
szon ke rül nek meg épí -
tés re, mely be ru há zást
2015. év vé gé ig le kell zár ni, hogy az Uni -
ós for rá sok le hív ha tók le gye nek. 

Eu ró pa nagy ré szén ilyen GSM-R rend sze -
rek már rég óta mû köd nek. Így Né met or szág -
ban és Svájc ban is, ahol el sôd le ge sen ér vé -
nye sül a kör nye zet és az em ber egész ségé-
nek vé del me. A su gár zá si elô írá so kat a ha zai
GSM-R ter ve zé se so rán a ter ve zôk fi gye lem -
be vet ték, a ki épü lô há ló zat su gár zá sa mesz-
sze az egész ség ügyi ha tár ér ték alatt ma rad. 

MI A HELY ZET 
A KÖZ IN TÉZ MÉ NYEK KEL?

Á Pi lis Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lô-tes -
tü le té nek tag jai 2015. ja nu ár 17. nap ján
in téz mé nyi be já rást tar tot tak, amely nek so -
rán meg te kin tés re ke rül tek az óvo dák, az
is ko lai in téz mé nyek, a könyv tár, a böl csô de,
va la mint a kö zös sé gi ház épü le te. Ezen
egy üt tes szem le jó al kal mat te rem tett ar ra,
hogy meg is mer jük a tech ni kai, sze mé lyi hát -
te rét in téz mé nye ink mû kö dé sé nek/mû köd -
te té sé nek, to váb bá se gít sé get nyújt hat a
2015. évi költ ség ve tés ki dol go zá sá ban, il let-
ve a hosszú tá vú ter vek át gon do lá sá ban. 

Min de zek mel lett ezú ton sze ret ném meg-
kö szön ni a Ked ves Szü lôk nek az is ko lai
tan ter mek rend be té te le és fe lú jí tá sa kap -
csán ta nú sí tott ál do za tos mun ká ját!
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Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, 
hogy dr. Legeza Margit gyermekorvosi rendelése 

várhatóan március végéig szünetel!

A beteg gyermekeket saját, nyújtott rendelési idejében
dr. Nagy Ildikó látja majd el, a következô rendelési idôben:

hétfô: .................. 8-11 óra, 16.30-18 óra
kedd: .................. 14-18 óra
szerda: ................ 8.30-11.30 óra
csütörtök: ........... 14-18 óra
péntek: ............... 10-14 óra 

A csecsemô tanácsadásra kedden 12-14 óra között kerül sor.

A gyermekorvosi rendelô telefonszáma: 29-696-884.
Rendelési idôn túl, sürgôs esetben a doktornô 

a 06-20-462-6312 telefonszámon érhetô el!

TÁJÉKOZTATÓ

Képviselô-testület munkájáról

Az aláb bi ak ban az új Kép vi se lô-tes tü let né hány
dön té sé rôl és az ezek alap ján be kö vet ke zô vál to -
zá sok ról sze ret nénk tá jé koz tat ni ol va só in kat:

Pilis Város Önkormányzatának Képviselô-testülete döntött a Tele-
pülésrendezési Terv átfogó felülvizsgálatáról, amely alapján vár-
hatóan változni fog a 2005-ben megalkotott és 2010-ben módosított,
a településrendezéssel-szerkezettel kapcsolatos helyi szabályozás. 
A Településrendezési Terv módosítására várhatóan több hónapos
elôkészítô munka után kerül majd sor.
A Képviselô-testület döntött továbbá Pilis Város területén található
vízelvezetô és szikkasztó árkok rendbetételérôl. Az ezzel kap-
csolatos munkálatok a Karbantartási terv elfogadásával, várhatóan
a tavaszi április-május hónapokban kezdôdnek el.

Kép vi se lô-tes tü let dön té se sze rint 2014. de cem ber 01. nap -
já tól meg vál to zott a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél fog adá si
rend je. Így hét fôn 8.00-12.00 és 13.00-18.00, csü tör tö kön
8.00-12.00 és 12.30-16.30. kö zött vár ják az ügy fe le ket. 
Si mó Gá bor né pol gár mes ter ügy fél fog adá sa szer da 14.00-16.00
óra kö zött, Tóth Lász ló jegy zô ügy fél fog adá sa: szer da 9.00-12.00
óra kö zött lesz.

A pi ac fel ügye lôi te en dô ket a to váb bi ak ban is Maly And rás
lát ja el. Szer zô dé se 2016 vé gé ig meg hosszab bí tás ra ke rült. A pi ac
igény be vé te le ese tén fi ze ten dô dí jak mér té ke to vább ra sem vál to zott.

Az Ön kor mány zat 2014. év vé gén fe lül vizs gál ta a díj té te-
le ket tar tal ma zó ren de le te it. A Kép vi se lô-tes tü let va la mennyi
adó nem és a leg több díj té tel te kin te té ben úgy dön tött, hogy azo -
kat a 2014. évi szin ten tart ja, eme lést nem hajt vég re.

A Kép vi se lô-tes tü let dön té sé nek ér tel mé ben a Csa lád se gí tô
és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat pi li si tag in téz mé nye a volt or vo si
ren de lô ben ki ala kí tan dó  he lyi sé gek be vár ha tó an 2015 el sô fe lé -
ben köl töz het be. 

2014. no vem ber 10. nap já tól fe lül vizs gá lat ra ke rül tek a fel -
nôtt és gyer mek há zi or vo si, a fog or vo si, va la mint a vé dô nôi
kör ze tek. A kör zet hat árok te kin te té ben vál to zás nincs, az egyes
kör ze tek be tar to zó ut cák ne vei a www.pi lis.hu, köz ér de kû ada tok,
II. 7. pont alatt ér he tô ek el.

A 4. szá mú fel nôtt há zi or vo si kör ze tet el lá tó Kiss né dr. La bancz
Ani ta dok tor nô kör ze té nek he lyet te sí té sét 2015. már ci us 01. nap já -
tól dr. Pa kucs Mó ni ka fog ja el lát ni, vál to zat lan ren de lé si idô ben.

A 2. szá mú fog or vo si kör zet vo nat ko zá sá ban vál to zá sok áll tak
be. A jö vô ben Dr. Zloch Már ta dok tor nô he lyett dr. Zom borszki
Mó ni ka vég zi majd a ren de lést. Az el ér he tô ség nem vál to zott:
06-29/496-105. A ren de lé si idô a kö vet ke zô: hét fô és szer da
14-19 órá ig, kedd, csü tör tök és pén tek: 8-13 órá ig.

A Pi lis Vá ro sért Köz ala pít vány Ku ra tó ri um tag sá ga 2014.
de cem ber 15. nap já val meg vál to zott. Ku ra tó ri um: Sol tész Csil la
el nök, Sol tész Jó zsef né tit kár, Pá lin kás György, dr. Tóth Ti bor,
dr. Ub ran ko vics Zsolt, Riz ma jer And rea, Csi kós Já nos, Sá rán né
Ke re pesz ki Ka ta lin.

Fel ügye lô Bi zott ság: Ha das Já nos né el nök, Ják fal vi né Kal már
Ág nes, Ker te si Gá bor né.
Ezú ton sze ret nénk meg kö szön ni a ko ráb bi ku ra tó ri u mi és fel-
ügye lô bi zott sá gi ta gok Pi lis vá ro sá ért vég zett mun ká ját! 

A Kép vi se lô-tes tü let meg ha tá roz ta a 2015-ös év re vo nat -
ko zó mun ka ter vét, az ülé sek ter ve zett idô pont jai és na pi ren -
di pont jai te kin te té ben. Az ülé sek vál to zat la nul a hó nap utol só
csü tör tö ké re ke rül nek össze hí vás ra 16 órai kez det tel. A köz meg -
hall ga tás 2015. jú ni us 25-én és 2015. ok tó ber 29-én lesz.

A Kép vi se lô-tes tü let 2014. de cem ber 01. nap já tól mó do sí -
tot ta a nem pi li si ál lan dó lak hellyel ren del ke zôk ál tal fi ze ten -
dô egész ség ügyi költ ség hoz zá já ru lás mér té két:

A pi li si ál lan dó A pi li si ál lan dó
lak cím mel ren del ke zô lak cím mel nem ren del ke zô 
biz to sí tott ese té ben biz to sí tott ese té ben

Fi zi ko te rá pia 300 Ft/al ka lom 1.500 Ft/al ka lom
Min ta vé te lei 
la bor 300 Ft/al ka lom 1.500 Ft/al ka lom

2015. ja nu ár 01-jé tôl je len tôs vál to zást ho zott a köz ét ke zte -
tés vo nat ko zá sá ban. A szol gál ta tó a vál to zá sok mi att 5%-os ár -
eme lést haj tott vég re, amely mi att 2015. au gusz tus 31. nap já -
ig a kö vet ke zô té rí té si dí jak kal kell szá mol ni a szol gál ta tást
igény be ve vô gyer me kek szü le i nek.

Közétkeztetés típusa 2015.01.01. nap já tól 
ha tá lyos ét ke zé si 
té rí té si díj brut tó

ér té ke/adag
Óvo dai gyer mek ét kez te tés/fel nôtt ét ke zés
(tí zó rai, ebéd, uzson na)

412 Ft

Óvo dai gyer mek di é tás ét ke zés
(tí zó rai, ebéd, uzson na)

474 Ft

Óvo dai fel nôtt ét ke zés (ki zá ró lag ebéd) 276 Ft
Is ko lai nap köz is gyer mek ét ke zés
(tí zó rai, ebéd, uzson na)

447 Ft

Is ko lai di é tás ét ke zés (tí zó rai, ebéd, uzson na) 514 Ft
Is ko lai men zás gyer mek ét ke zés/
is ko lai fel nôtt ét ke zés (ki zá ró lag ebéd)

305 Ft

Is ko lai di é tás men zás ét ke zés (ki zá ró lag ebéd) 351 Ft
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PI LIS
VÁ RO SÉRT

A Pi lis Vá ro sért Köz ala pít -
vány ku ra tó ri u ma ne vé ben tisz -
te let tel kér jük, tá mo gas sa Pi lis
la ko sa i ért, vá ro sunk fej lô dé -
sé ért dol go zó szer ve ze tün ket.
Fe la ján lá sa i val és egyéb ado -
má nya i val Ön is hoz zá já rul hat
cél ja ink meg va ló su lá sá hoz!

Pi lis Vá ro sért 
Köz ala pít vány adó szá ma:

18678015-1-13, 
szám la szá ma: 

11742238-20004628.

Tá mo ga tá sát elô re is
kö szön jük!

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL

Szociális ellátásokat érintô 
2015. évi jogszabályváltozások

szo ci ál is igaz ga tás ról és szo ci ál is el lá tá -
sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény ren del -

ke zé se it az Or szág gyû lés ál tal 2014. de cem ber
15-én el fo ga dott, a Ma gyar or szág 2015. évi
köz pon ti költ ség ve té sé nek meg ala po zá sá ról
szó ló 2014. évi XCIX. tör vény több pon ton mó -
do sí tot ta. 2015. már ci us 01. nap já tól a je len -
leg jegy zôi ha tás kör ben lé vô akt ív ko rú ak el lá -
tá sá nak meg áll apí tá sa a já rá si hi va tal ha tás kö -
ré be ke rül át és a rend sze res szo ci ál is se gély a
fent em lí tett idô pont tól eb ben a for má ban már
nem lesz ré sze a szo ci ál is el lá tó rend szer nek.
Az ed dig er re jo go sul tak kö re – az áta la kí tást
kö ve tô en – más el lá tá sok ra vá lik jo go sult tá. 

Az egész ség ká ro so dott rend sze res szo ci ál is
se gé lyé ben ré sze sü lô ügy fe lek egész ség ká ro -
so dá si tá mo ga tás ra, a nyug díj kor ha tárt 5
éven be lül be töl tôk fog lal koz ta tást he lyet te sí tô
tá mo ga tás ra sze rez nek jo go sult sá got. Vál to -

zás még, hogy 2015. már ci us 01. nap já tól
ki ke rül nek a szo ci ál is tör vény bôl a nor ma tív
la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, mél tá nyos sá gi
köz gyó gyel lá tás, va la mint a mél tá nyos sá gi
ápo lá si díj ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sok. Et tôl
a nap tól biz to sí tá suk már nem lesz kö te le zô!
A jö vô ben az ön kor mány za tok az ún. te le pü-
lé si tá mo ga tás ke re té ben biz to sít hat nak tá -
mo ga tást: a 18. élet évet be töl tött tar tó san
be teg hoz zá tar to zó ápo lá sát vég zô sze mély ré -
szé re, a lak ha tás hoz kap cso ló dó rend sze res
ki adá sok, va la mint a gyógy szer ki adá sok vi se lé-
sé hez. A már em lí tett tör vény mó do sí tás ér tel -
mé ben a te le pü lé si ön kor mány zat Kép vi se lô-
tes tü le te 2015. feb ru ár 28. nap já ig me gal -
ko tott ren de le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint
dönt a te le pü lé si tá mo ga tás meg áll apí tá sá -
nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la mint
fel hasz ná lá sa el le nôr zé sé nek sza bá lya i ról.

Az adó mér té ke az adó alap után: 
• a gép jár mû gyár tá si évé ben és az azt kö ve tô 3 nap tá ri 

év ben 345 Ft/KW, 
• a gyár tá si évet kö ve tô 4-7. nap tá ri év ben 300 Ft/KW, 
• a gyár tá si évet kö ve tô 8-11. nap tá ri év ben 230 Ft/KW, 
• a gyár tá si évet kö ve tô 12-15. nap tá ri év ben 185 Ft/KW, 
• a gyár tá si évet kö ve tô 16. nap tá ri év ben és az azt kö ve tô

nap tá ri évek ben 140 Ft/KW. 

2. Au tó busz, nyer ges von ta tó, la kó pót ko csi ese tén az adó
alap ja a gép jár mû sa ját tö me ge (ön sú lya), te her gép jár mû ese -
tén a sa ját tö me ge (ön sú lya) nö vel ve a ter hel he tô sé ge (rak súly)
50%-ával. Az adó mér té ke az adó alap min den meg kez dett 100
kg-ja után 1.380 Ft, az iga zol tan lég ru gós, vagy az zal egyen-
ér té kû ru gó zá si rend sze rû nyer ges von ta tó, te her gép jár mû,
au tó busz vo nat ko zá sá ban 1.200 Ft.

3. A moz gás kor lá to zott ság mi at ti men tes ség to vább ra is
13.000 Ft-ig ve he tô igény be és csak a 100 KW tel je sít ményt
el nem érô sze mély gép ko csi után jár, moz gás kor lá to zott gép jár -

mû tu laj do no sok/üzem be tar tók ré szé re.

A be fi ze tés a 11742238-15392103-08970000 szá mú
szám la szám ra tel je sít he tô.

IV. Az ipa rû zé si adó mér té ke 2%.

A be fi ze tés 11742238-15392103-03540000 szám la szám ra
tel je sít he tô.

Kér jük a tisz telt adó zó kat, amennyi ben a he lyi adók kal kap cso -

lat ban a csek ket nem kap ják meg ha tá ri dô ben, vagy több gép -

jár mû tu laj don ese té ben kü lön ké rik a csek kek ki ál lí tá sát, eset leg

egy összeg ben sze ret nék fi zet ni a tel jes évi adót, az Adó ügyi Iro -

dá ban szem élye sen, ill. a 06-29/696-310-es te le fon szá mon,

vagy az ado@pi lis.hu e-ma il cí men ezt je lez ni szí ves ked je nek!

LA SÁN JU DIT 2 adó ügyi ve ze tô

A

i lis vá ro sá ban a he lyi adók mér té ke 2015. ja nu ár 1. nap já tól
nem vál to zott. Az adó fi ze té si kö te le zett ség – ké se del mi pót lék

men te sen – két egyen lô rész let ben tel je sít he tô 2015. már ci us
16. és szep tem ber 15. be fi ze té si ha tár idô vel.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy adó fi ze té si kö te le zett sé gü ket
átu ta lás sal is tel je sít he tik. Átu ta lás nál kér jük, hogy a köz le -
mény ként az adózó ne vét, cí mét és a ki töl tött csekk köz le mény ro -
va tá ban ta lál ha tó azo no sí tó szá mot fel tün tet ni szí ves ked je nek! 

I. A kom mu ná lis adó mér té ke adó tár gyan ként 17.000 Ft/év.

1. Az adó évi mér té ké bôl 2.000,- Ft adó ked vez mény re jo go sult az
az adó a lany, aki a kül te rü le ten ál ló épít mény tu laj do no sa, bér lô -
je vagy tény le ges hasz ná ló ja, így az adó mér té ke 15.000 Ft/év.

2. A 70 éven fe lü li egye dül élô ma gán sze mély la kó he lyé ül szol -
gá ló in gat lan 50%-ban men tes, így az érin tet tek adó já nak mér -
té ke 8.500 Ft/év, ill. 7.500 Ft/év.

A be fi ze tés a 11742238-15392103-02820000 szá mú
szám la szám ra tel je sít he tô.

II. Az épít mé nya dó mér té ke – az épít mény m2-ben szá mí tott
hasz nos alap te rü le té re ve tít ve:

• 0-34 m2-ig 17.000 Ft,
• 34 m2-ig 17.000 Ft + 35-3.000 m2-ig 500 Ft/m2,
• 3.000 m2-ig 1.500.000 Ft + 3.001-6.000 m2-ig 300 Ft/m2,
• 6.000 m2-ig 2.400.000 Ft, a 6.001 m2 hasz nos alap te rü let

fel ett 0 Ft/m2.

A be fi ze tés a 11742238-15392103-10030008 szá mú
szám la szám ra tel je sít he tô.

III. A gép jár mû adó mér té ke to vább ra is a 2010. ja nu ár 1-jé vel
ha tály ba lé pett, 1991. évi LXXXII. sz. gép jár mû adó ról szó ló tör vény
alap ján ke rül ki szá mí tás ra, az aláb bi ak sze rint: 

1. Sze mély gép jár mû ese tén az adó alap ja a gép jár mû ha tó sá gi
nyil ván tar tás ban fel tün te tett tel je sít mé nye ki lo watt ban ki fe jez ve.
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PVE tájékoztató 
Tisztelt Pilisi Lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy a Pilisi
Vállalkozások Egyesülete mélyen elítéli és felháborító-
nak tartja azt a negatív és lejárató kampányt, amit egye-
sek politikai haszonszerzés céljából folytattak és a mai
napig folytatnak a január 25-i idôközi választás kapcsán.

gye sü le tünk nem haj lan dó be áll ni a gyû löl kö dôk so rá ba! Min den jo -
gi esz köz zel él ni fo gunk, ami a vá lasz tás tisz ta sá gát és er köl csös sé -

gét hi va tott biz to sí ta ni, va la mint a sze mé lyün ket ért rá gal ma zá sok ra az
igaz ság szol gál ta tás ré vén pon tot te szünk.

A Pi li si Vál lal ko zá sok Egye sü le te olyan em be rek össze fo gá sá ból jött lét re,
akik a te le pü lé sért ten ni akar nak, akik itt él nek és ahol a gyer me ke ik is
él ni fog nak. Az egye sü let tag jai kü lön bö zô po li ti kai né ze tek kel ren del kez -
nek, de egy kö zös cél kö ti össze ôket, ez pe dig nem más, mint a ten ni
aka rás egy olyan Pi li sért, amely fo lya ma to san fej lô dik, épül, szé pül. 

A Pi li si Vál lal ko zá sok Egye sü le te nem kö tött ko a lí ci ós meg áll apo dást
sem párt tal, se egyéb je lö lô szer ve zet tel.

To vább ra is hisszük és cé lunk, hogy tu da tos ter ve zés sel, gon dos gaz dál -
ko dás sal a vá ro sunk és a la kos ság ér de ke it szol gál juk.

Kö szön jük az épí tô öt le te ket, kri ti ká kat, nyi tot tak va gyunk az új öt le tek
át gon do lá sá ra, meg va ló sí tá sá ra. A Pi li si Vál lal ko zá sok Egye sü le te to -
vább ra is sze re tet tel vár ja a ten ni aka ró, csat la koz ni vá gyó he lyi vál lal ko -
zó kat, il let ve együtt mû kö dés re hív ja a töb bi pi li si szer ve ze tet is. Az egye -
sü let tag ja it nem be fo lyá sol ja párt bé li, vagy val lá si ho va tar to zás, kö zös
cél juk Pi li sért, gyer me ke ink jö vô jé ért, ha gyo má nya ink, kul tú ránk meg -
ôr zé sé ért össze fog ni és a le he tô leg töb bet ten ni.  

Amennyi ben egye tért és a kö zös cél ér de ké ben a mun ká ban részt
sze ret ne ven ni, ké rem, je lent kez zen az egye sü let el nö ké nél,
Spi egl Jó zsef nél a 06-20/477-9835-ös te le fon szá mon.

PI LI SI VÁL LAL KO ZÁ SOK EGYE SÜ LE TE 2
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Tájékoztató az idôközi önkormányzati választásról

z idô kö zi vá lasz tá sok ered mé nyét meg -
áll apí tó sza va zó kö ri jegy zô köny ve ken

ala pu ló ha tá ro za tá ban a He lyi Vá lasz tá si
Bi zott ság a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt je lölt -
jét, Mar sovsz ki Ist ván gyô zel mét áll apí-
tot ta meg 2015. ja nu ár 25-én. 

A jog or vos lat ra, az az a fel leb be zés re
nyit va ál ló ha tár idôn be lül a vá lasz tás bi -
zott ság hoz ki fo gás ér ke zett, amely nek a
vá lasz tá si bi zott ság helyt adott és sza va -
zás meg is mét lé sét ír ta elô 2015. feb ru ár
22. nap já ra.

A 2014. évi ok tó be ri ál ta lá nos ön kor mány za ti és kép vi se lô-tes tü le ti
vá lasz tá so kon a Pi lis 08. szá mú egyé ni vá lasz tó ke rü let man dá tu ma
sza va za te gyen lô ség mi att be töl tet len ma radt. A He lyi Vá lasz tá si Bi zott -
ság az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti kép vi se lôi hely be töl té se ér de ké ben
2015. ja nu ár 25. nap já ra idô kö zi vá lasz tá so kat írt ki.

A sza va zás meg is mé te lé sé re vo nat ko zó
dön tés el len fel leb be zés ér ke zett a te rü le ti
vá lasz tá si bi zott ság hoz, amely fó rum a
meg is mét lés re vo nat ko zó dön tést ha tá lyon
kí vül he lyez te és az ere de ti ered ményt
hagy ta jó vá. Ezt kö ve tô en a kap cso ló dó
fe lül vizs gá la ti el já rás ered mé nye ként a fô -
vá ro si íté lô táb la sem mó do sí tot ta a te rü-
le ti vá lasz tá si bi zott ság dön té sét. 

A fen ti ek nek meg fe le lô en nem kell a sza -
va zást meg is mé tel tet ni, az idô kö zi vá lasz tás
2015. ja nu ár 25-i ered mé nye jog erôs, az az

Mar sovsz ki Ist ván a 2019-ig tar tó ön kor -
mány za ti cik lus ban a Pi lis 08 sz. egyé ni
vá lasz tó ke rü let egyé ni kép vi se lô je.

TÓTH LÁSZ LÓ 2 jegy zô

TISZ TELT KÉP VI SE LÔ 
TES TÜ LET!

mint az a Kép vi se lô tes tü let elôtt is me re tes a
2014 no vem be ri nyil vá nos ren des ülé sen az

irá nyom ban, szó ban és tett ben meg nyil vá nult bi -
zal mat lan ság mi att szó be li be je len tés sel él ve le -
mond tam a Vá ros fej lesz té si és Vá ros gaz dál ko dá si
Bi zott ság el nö ki tiszt sé gé rôl. Ak kor az al pol gár -
mes ter ké ré sé re, a Kép vi se lô tes tü let za var ta lan
mû kö dé sé nek ér de ké ben a 2015.01.25.-i idô kö zi
vá lasz tá sig to vább vé gez tem az e tiszt ség bôl szár -
ma zó fel ada to kat. Ezen idô szak alatt gyûj tött ta -
pasz ta la tok to vább erô sí tet ték a le mon dás ról
ho zott dön té sem he lyes sé gét. A bi zal mat lan ság,
ha le het csak fo ko zó dott, ilyen kö rül mé nyek kö -
zött pe dig ha té kony mun kát vé gez ni le he tet len. 

Pi lis Vá ros fej lô dé se ér de ké ben ja vas lom, hogy a
Kép vi se lô tes tü let a fej lesz té si, gaz dál ko dá si te rü -
le tért fe le lôs szak bi zott sá got szer vez ze új já, en nek
elô se gí té sé re ezú ton írás ban is meg erô sí tet ten
2015.01.31.-i idô pont tal a Vá ros fej lesz té si és
Vá ros gaz dál ko dá si Bi zott ság el nö ki tiszt sé gé rôl
le mon dok.

Ké rem dön té sem tu do má sul vé te lét.

Pi lis, 2015. ja nu ár 29.

MA LA FE RENC 2

Lemondó levél
Az alábbi írást, a levél írójának kérésére, szó
szerint, változtatás nélkül közöljük. (Szerk.)

A

A



Külterületi hírek
4 éve szin te min den tes tü le ti ülé sen ott va gyunk,
hisz így tu dunk tá jé ko zód ni a tör tén tek rôl. Most
no vem ber 27-én is az újon nan fel állt tes tü le ti ülé -
sen hall gat tuk a prog ra mot.

he lyi adók mar gó já ra” cí mû cikk rôl
Kar inthy Fri gyes: Ta nár Úr ké rem cí -

mû mû vé nek egy fe je ze te jut hat eszünk -
be. Tud ják, ahol a rosszul ta nu ló di ák
ma gya ráz za szü le i nek a bi zo nyít vá nyát,
amely rôl az ég vi lá gon min den ki te het,
ki vé ve ôt ma gát. A ko a lí ció va la mi ha -
son lót sze ret ne al kot ni a már em lí tett
szössze net tel, amellyel a vá lasz tá si ígé re -
tük el len ére a va ló ban ma gas he lyi adók
szin ten-tar tá sát pró bál ják ma gya ráz ni. 

A ko a lí ció hely ze te tény leg ne héz:
mind össze né hány hó nap telt el a vá lasz -
tá sok óta és az adó csök ke nés el ma ra dá -
sá val már is a sza va hi he tô sé gük fo rog
koc kán. Az el telt rö vid idô mi att az ígé re -

Magyarázzuk a bizonyítványt
A jövô hónapban esedékessé válik a 2015. évi helyi adók elsô
felének befizetése, ezzel mindenki számára világossá válik, hogy az
idén sem fog kevesebbet fizetni, mint 2014-ben. Az ezzel együtt járó
lakossági hangulatromlásra a Pilisi Vállalkozók-Jobbik koalíció
e lap decemberi számában már megkezdte a felkészülést. 

„A rovat cikkeit az írójuk kérésére teljes terjedelmükben, változtatás nélkül közöljük.” (szerk.)

tek re va ló szí nû leg em lé kez nek még az
em be rek, te hát an nak el ma ra dá sát, le he -
tô leg a fe le lôs ség más ra há rí tá sá val in do -
kol ni uk kell(ene). Nyil vá no san ezt az
elô zô FI DESZ ve ze té sû ön kor mány zat ra
nem le het meg ten ni, mert bi zo nyít ha tó an
jó pénz ügyi hely ze tet örö köl tek. Jobb hí -
ján ma rad a FI DESZ kor mány. A már em -
lí tett szössze net ben er re iz zad tak kí sér le -
tet. A ko a lí ció sze rint a dön té sük va ló já -
ban gesz tus a la kos ság fe lé, hi szen nem
él tek az adó eme lés sel, no ha meg te het ték
vol na ezt. Vagy is ôk nem te het nek sem -
mi rôl, a kor mány az oka min den nek, aki
nem fi nan szí roz za pél dá ul a kö te le zô fel -
ada to kat (en nek va ló já ban épp az el len -

öbbek között a kommunális adó felülvizsgálatát, ami abból állt,
hogy ismételten minden képviselô megszavazta a 17.000,-Ft

éves díjat. Elmondták, hogy akár 28.000,-Ft-ra is emelkedhet
még. Ezt a törvény lehetôvé teszi, de maradnak a régi árnál. El kell
mondanom, hogy kb. két héttel ezelôtt személyesen beszéltem a
Polgármester Asszonnyal a kommunális adóval kapcsolatban és
elmondtam, hogy jogi szakember véleményezze, hisz évek óta
nincsen rendbe téve a dolog. Már többször megjártuk a kormány-
hivatalt az ügyben, de úgy tınik, senkit nem érdekel. Csalódottak
vagyunk. Bíztunk abban, hogy ez a képviselô testület alaposabb
munkát végez, hisz még a Mala képviselô úr is elismerte, hogy
amikor ezt a rendeletet alkották, nem voltak elég alaposak, mert
hiány volt és kellett ez a pénz. Tavaly az állam kifizette az adóssá-
got. Bíztunk benne, hogy talán könnyítenek az adóterheken, mert
erre is van mód a törvényben. Nagyon sok a mélyszegénységben
élô ember a külterületeken, és bizony elôfordul, hogy adós listát
olvashatunk a Hírnök újságban. Megalázva azokat az embereket,
akiknek a megélhetés is igen nagy gondot jelent.

Egy pár gondolat a 1990. évi C törvénybôl, melyet az
Országgyılés alkotott. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselô képességéhez igazodóan kell megállapítani. Ez évek
óta nem történt meg.

1990. évi C tör vény 13. §. EBH 2004. 1071. pont ja adó men -
tes nek ne ve zi a nö vény ter mesz tést, ál lat tar tást, il let ve a me zô gaz -

da sá gi te vé keny sé get. A kül te rü le ti in gat la nok be so ro lá sa a föld hi -
va tal sze rint zárt kert, me zô gaz da sá gi te rü let.

A földhivatal megállapítását az önkormányzat nem bírálhatja
felül, nem csinálhat belôle lakóházat.

Adómentes továbbá az 1990. évi C törvény 19. §. a. pontja
szerint az építési tilalom alatt álló telek stb. Megjegyzem 2003-tól
hosszú évekig volt építési tilalom alatt a külterület minden ingat-
lana, ennek ellenére az adókivetés megtörtént (nálunk vannak a
dokumentumok).

Arról már nem is beszélve, hogy akinek Pilisen, belterületen is
van ingatlanja, az bent is és külterületen is, ha több ingatlana van,
annyiszor fizet. 

Úgy érezzük, hogy joggal kértük az alapos felülvizsgálatot, hisz az
ügyvéd tájékoztatása szerint a törvény alapján a hatályos kom-
munális adó, telekadó, és építményadó szabályozásának egymás-
sal összhangban kell állnia.

Ebbôl következôen sérelmesnek tartjuk, hogy önmagában a
telek és önmagában az épület után is a törvény alapján adó-
mentesség illetné meg a tulajdonosokat, ennek ellenére adó-
fizetési kötelezettség került megállapításra.

Ezt a levelek 2012. 10. 24-én küldte az ügyvédi iroda Pilisre, az
önkormányzatra a válasz 14 hónap múlva érkezett meg. Azóta sem
lett felülvizsgálva a lakosok kérése, holott több lakos aláírásával is
kértük a probléma megoldását. A mellékelt levelünket azért írtuk,
mert szükségesnek tartjuk tájékoztatni lakótársainkat.

Pozitív esemény is történt októberben, a Haleszi szôlôkben befe-
jezôdött a közvilágítás, a lakosok nagy örömére. Ezért az ott élôk
megköszönik a polgármester és a képviselôtestület közbenjárását.
Kívánunk minden kedves lakótársunknak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Pilis, 2014. december 04.

Tisztelettel:
BARTA JÓZSEFNÉ és CSALÁN ISTVÁNNÉ 2 külterületi lakosok

ke zô je igaz). A po li ti kai ha szon el vû ség
alap ján per sze meg le het ér te ni ôket:
a kor mány szed je be az adó kat, azt fel -
hasz ná lás ra ad ja át ne kik, hogy ne le gye -
nek az „ön kor mány za tok ki é hez tet ve”,
ugyan ak kor nyújt sa nak ala pot a la kos ság
kor mány el len han go lá sá ra. Ki nek jó-ez?
A JOB BIK or szá gos cél ja i nak min den kép -
pen! De Pi lis nek….?

Tény az, hogy a rend szer vál tás óta a Pi -
li si Vál lal ko zók-Job bik ko a lí ció az el sô,
amely pénz tar ta lék kal kezd te a mun ká ját,
ezért más ra mu to ga tás he lyett, ha va ló -
ban cél juk volt az adó csök ken tés, az ígé -
re tü ket akár be is tart hat ták vol na!

Tény az is, hogy Pi lis a kör nyék egyik
leg sze gé nyebb te le pü lé se, ezért a la kos ság
ál do zat vál la lá sát kü lö nö sen meg kell be -
csül ni, a be fi ze té se it le he tô leg hasz no sab -
ban sza bad csak fel hasz nál ni. A cif ra nyo -
mo rú ság nem le het cé lunk! A sok mil li ó ba
ke rü lô ad ven ti vá sá rok, a vá ros sá ava tás
em lék ün nep sé gek he lyett sze rény, ta ka ré -
kos gaz dál ko dást ja va so lok vá ro sunk fej lô -
dé se és mind nyá junk ér de ké ben.

MA LA FE RENC 2
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z is, aki rög tön a ló ra asszo ci ál, gyor san le gyint, hogy ôt
bi zony a ló ra fel nem le het ne rak ni hat ökör rel sem!

Sze ren csé re mú ló ban van nak azok az idôk, ami kor még a
több ség úri sport nak hit te a lo vag lást és nem en ge dett a tit kos
vá gyá nak, hogy egy szer ki pró bál ja mi lyen ér zés egy cso dá la -
tos ló há tán ül ve be jár ni er dôt és me zôt.

A Csil ló Lo va sis ko la már több mint 20 éve igyek szik el ér -
he tô vé ten ni eze ket az ál mo kat, gyer me kek és fel nôt tek
szá má ra egya ránt. Az óta több ezer ta nít vá nyunk ta nult meg
biz ton ság gal lo va gol ni, so kan vá lasz tot tak lo vas hi va tást.

Az el múlt évek ben or szá go san is ren ge teg ki sebb, na gyobb
ren dez vény épült a lo vak kö ré, s lo var dánk is több há zi és na -
gyobb vo lu me nû or szá gos prog ra mot bo nyo lí tott le. Prog ram -
aján la ta ink ban az idei év tôl meg szó lít juk az óvo dá so kat (LO VI
OVI), is ko lá so kat (lo vas szak kör) cso por tos fog lal ko zá sok ke -
re te in be lül. A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la tá mo ga tá sá val
olyan szak kör vált va ló ra, amely elô ké szí ti, és min ta ként te kint
a Kin csem Nem ze ti Lo vas Prog ram ra. Egyé ni edzé se ket biz to -
sí tunk 2-92 éves ko rig, a tel je sen kez dô szint tôl a ver seny szin -
tig, szer ve zünk lo vas- és sport tá bo ro kat, fel nôtt kur zu so kat,

Nyeregbe Pilis!

Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház hírei

A felszólítás sajnos ma már nem
mindenkinek azt jelenti, amit 100
évvel ezelôtt a magyar embereknek. 

lo vas tú rá kat és te rep lo vag lá so kat, he lyet adunk óvo dás-, is ko -
lás cso por tok nak, szü le tés na pi zsú rok nak és az idei év tôl a
fo gat haj tás sze rel me se i nek is ked ve zünk, hi szen me gye szin -
ten egye dü lál ló mó don vál la lunk fo gat haj tás ok ta tást.

Sze ret nénk olyan kör nye ze tet te rem te ni, amely von zó vá te -
szi ezt a ne mes spor tot a gyer me kek és fel nôt tek szá má ra és
se gít egy ál lat- és ter mé szet sze re tô ge ne rá ció ki mû ve lé sé ben.
En nek ér de ké ben fej leszt jük a te rü le tet, tá mo gat juk ok ta tó ink
rend sze res to vább kép zé sét, ló- és fel sze re lés ál lo má nyunk a
Lo vas Tu risz ti kai Szö vet ség ál tal ki tû nô mi nô sí tés ben ré sze sült,
va la mint a Nem ze ti Lo vas Prog ram is ko lai lo vas ok ta tás ra vo -
nat ko zó elô írá sa i nak meg fe lelt min den kri té ri um ban.

Cél ki tû zé se ink kö zött sze re pel, hogy mi nél több lo vas gyer -
mek nô jön fel és éled je nek új ra az eh hez kö tô dô szép szak mák.

A lo vag lás, mint már sok re form-anyu ka jól tud ja, ren ge teg
kész sé get és ké pes sé get fej leszt. 

En nek tu da tá ban feb ru ár 3-án el in dult a LO VI O VI, mely re
30 gyer mek ér ke zett anyu ká já val, apu ká já val a 2-7 éve sek kor -
osz tá lyá ból. Az el sô al ka lom na gyon jól si ke rült és sok kis
„ló bo lon dot” vá runk vissza szak kö re ink re. A gyer me kek etet -
he tik, gon doz hat ják a ta nya si ál la to kat, emel lett kre a tív, kész -
ség fej lesz tô fog lal ko zá so kon vesz nek részt, és per sze a lo vag -
lás sem ma rad hat el.

Re mél jük, hogy en nek a kis be mu ta tó nak ha tá sá ra még több
pi li si gyer mek és fel nôtt lá to gat el hoz zánk is mer ked ni a ló val
és vi lá gá val, s in dul el az úton, hogy va ló ra vált son egy ál mot,
mely ben her ceg nôk és hu szá rok vág tat nak dél ceg pa ri pá kon.

CSIL LÓ RI TA 2

ég az elô zô év ben meg hir det tük az
„Én ka rá cso nyi tör té ne tem” me -

se író pá lyá za tot. A be ér ke zett pá lyá za -
tok kö zül a leg job ba kat de cem ber 21-én
a Pe tô fi park ban ün nep élyes ke re tek kö -
zött meg ju tal maz tuk.

1. he lye zett: Er dôs Esz ter 4.b 
2. he lye zett: He ge dûs Krisz ti na és

Szeg vá ri Dó ra 3.c 
3. he lye zett: Né meth Ger gely 4.c
Kü lön dí jas: Ko reny Ba bett Kla u dia
Leg szebb rajz: Riz ma jer Me lissza

Er zsé bet 

Idén is foly tat juk gyer mek könyv tá ri fog -
lal ko zá sa in kat. Ja nu ár 9-én és feb ru ár
27-én me se dél utánt, ja nu ár 30-án és
feb ru ár 6-án kéz mû ves fog lal ko zást,
min den má so dik szom bat dél elôtt tár sas -
já ték klu bot tar tot tunk a könyv tár ban. 
Az „Ol vass ve lünk!” ve tél ke dô el sô for -
du ló ját feb ru ár 5-én tar tot tuk. A kö vet ke -
zô for du ló már ci us 5-én lesz. To vább ra is
le het ne vez ni a ve tél ke dô re. A ve tél ke dô
má so dik köny ve: Ba lázs Ág nes: Ra kon -
cát lan Ro zi Ra ma zu ri or szág ban.

2015. ja nu ár 24-én a Ma gyar Kul tú ra
Nap ját tar tot tuk a kö zös sé gi ház ban, ahol
Ta ka ró Mi hály iro da lom tör té nész Köl csey
és a ma gyar Him nusz elô adá sát hall gat -
hat tuk meg. Az elô adást Si mó Gá bor né,
Pi lis vá ros pol gár mes te re ün ne pi kö szön-
tô je nyi tot ta meg. Az el hang zott ün ne pi
be széd fel hív ta a fi gyel met a ma gyar kul tú -
ra is me re té nek, ápo lá sá nak, átö rö kí té sé -
nek fon tos sá gá ra, nél kü löz he tet len sé gé re,
hisz a kul tu rá lis ha gyo má nya ink és ér té ke -
ink ad nak iga zo lást fenn ma ra dá sunk hoz.

Ta ka ró Mi hály több éves mun ká já val be bi -
zo nyí tot ta, ô azon dol go zik, hogy ezek az
ér té kek óv va és gon doz va le gye nek. Kö zel
40 éve a ta ní tás és ok ta tás el hi va tott kép -
vi se lô je. Több száz elô adá sá val, több köny -
vé vel és ta nul má nyá val a ma gyar kul tú rát,
a ma gyar nyel vet ápol ja. Min de zek el is me -
ré se ként 2014. au gusz tus 20-án Ma gyar
Ér dem rend Lo vag ke reszt je-pol gá ri ta go zat
ál la mi ki tün te tés ben ré sze sült. Gra tu lá lunk
és kö szön jük a ta nár úr nak ezt a fan tasz-
ti kus elô adást! 
Már ci u si gyer mek prog ram ja ink: már -
ci us 6. 16 óra me se dél után, már ci us 14.
9-12-ig tár sas já ték klub, már ci us 27.
16 óra kéz mû ves fog lal ko zás, már ci us
28. 9-12-ig tár sas já ték klub.
Fel hív juk min den ked ves pi li si la kos
fi gyel mét, hogy a könyv tár ba a be i rat -
ko zás in gye nes! 
A könyv tár ban eMa gya ror szág pont szá -
mí tó gép te rem mû kö dik. A szá mí tó gép
hasz ná lat dí ja 200 Ft/óra, a nyom ta tás
30 Ft/ol dal, a fény má so lás 15 Ft/ol dal. 
Prog ram ja ink ról és hí re ink rôl bô vebb fel vi -
lá go sí tást kap hat nak a könyv tár ban, va la -
mint a www.konyv tar.pi lis.hu hon la pun -
kon, vagy a fa ce bo ok ol da lun kon.

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2
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Új lendülettel indul a Pilisi labdarúgás
A Pilisi LK-Legenda Sport elsô számú csapata a 10. helyen
zárta az ôszi szezont. Felnôtt csapatunknál már zajlanak az új
igazolásokkal kapcsolatos egyeztetések, melynek célja a
Megye I. osztályban is a legjobb 8 közé jutás. 

ta va szi sze zon ra va ló fel kész ülést csa -
pa tunk Ku ru csai Mi lán edzô vel és a

mun ká ját tá mo ga tó Ke re pesz ki Zol tán
se géd edzôvel kezd te meg, akik nem ré gi -
ben si ke res edzôi vizs gát tet tek. A hosszú
pi he nô utá ni fel kész ülés so rán olyan ní vós
el len fe lek kel ját szunk, mint az NB III-ban
do bo gó ért küz dô Mo nor és Da bas egy üt-
te se, il let ve a szin tén NB III-ban sze rep lô
Du na ha rasz ti MTK és RKSK.

Az újonc Pi lis II. bi zo nyí ta ni lát szik
me ga la ku lá sá nak ér de mes sé gét, hi szen
az ôszi sze zont a Me gye III. osz tály ban ki -
vá ló ered ménnyel zár ta: egy pont tal le-
ma rad va a do bo gó leg fel sô fo ká ról. A cél
ter mé sze te sen nem más, mint a baj nok -
ság meg nye ré se, va la mint a csa pat igen
bô já té kos-ke re té nek, össze tar tá sá nak, jó

2014 no vem be ré ben az zal a ké rés sel for dul tam a Pol gár mes ter
asszony hoz, hogy a 2014. de cem ber 6-án meg ren de zés re ke rü -
lô nem zet kö zi Mi ku lás Ku pa ne ve zé si dí já nak át váll alá -
sá val tá mo gas sa az ön kor mány zat 15 pi li si gyer mek, Il lés
Ti bor 2 da nos mes ter ta nít vá nya i nak in du lá sát.

A tá mo ga tást meg kap tuk, amit ezú ton is sze ret nék meg kö szön ni,
a leg szebb do log gal, ami vel csak le het, az ered mé nyek kel!

Pal lag Nor bert (fel nôtt) 1. hely, kü lön dí jas, ab szo lút gyôz tes
Huj bert Lász ló (if jú sá gi) 3. hely
Bar ta Sza bolcs (if jú sá gi), Bí ró Dá ni el (gye rek) 3. hely
Ter jei Márk (gye rek), Far kas Im re (gye rek) 2. hely
Nagy Er zsé bet (se ni or) 3. hely
Da ri da Gab ri el la (fel nôtt) 4. hely
Pa u lov kin Tí mea (gye rek) 2. hely
Csor dás No ri na (gye rek) 2. hely

Büsz ke sé ge met, büsz ke sé gün ket csak fo koz za, hogy öt or -
szág 234 in du ló ja kö zül mi hoz hat tuk el eze ket a he lye zé -
se ket. Az ered mé nyek nél még fon to sabb azon ban az a han -
gu lat, si ker él mény, csa pa tössz hang, ami jel le mez te a pi li si
egye sü le tet, és ami to váb bi mo ti vá ló erô ként hajt ja a majd
ôket újabb si ke rek re.

BÍ RÓ-DA RI DA DI Á NA 2

Sze ret ném tá jé koz tat ni az új ság ol va só it, mi lyen pi li si 
ered mé nyek szü le tet tek a ver se nyen: 

ked vé nek és ki tar tó hoz zá ál lá sá nak meg -
tar tá sa. A té li pi he nô utá ni fel kész ülést a
csa pat a Ceg lé den meg ren de zett mû fü -
ves baj nok ság ke re té ben kezd te meg.

U21-es kor osz tá lyunk a 4. he lyen vég -
zett, mellyel fel ke rült a fel sô ház ba, ahol
még erô sebb, jobb ké pes sé gû csa pa tok -
kal mér he ti össze tu dá sát. A ki tû zött cél
a mi nél jobb he lye zés el éré se és a fi a tal
já té ko sok ta pasz ta lat szer zé se. U16-os
csa pa tunk a 6. hely rôl kezd he ti meg a
ta va szi sze zont.

A Bo zsik prog ram ban részt ve vô U13,
U11, U9 és U7 nagy lel ke se dés sel sze re -
pelt Mo no ron, Dán szent mik ló son és itt -
hon is, után pót lás kor osz tá lyunk ezen kí vül
ját szott Tö rök szent mik ló son, Ül lôn, Gö döl -
lôn, Nagy kô rö sön és Ceg lé den is. Ezek

az ese mé nyek ki vé tel nél kül meg ha tá ro zó
él ményt nyúj tot tak a gye re kek nek, mind
a szü lôk, mind a szur ko lók öröm te li, mo -
soly gós ar co kat lát hat tak a meccsek re
el lá to gat va.

To váb bi hí re in ket, a klu bunk éle té vel
kap cso la tos in for má ci ó kat, ese mé nye ket
fi gye lem mel kí sér he tik a fo lya ma to san
fris sü lô www.pi li silk.hu we bol da lon.

Sport ba rá ti üd vöz let tel,

a PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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szo kott nál me le gebb idô vel kö -
szön tött ránk a de cem ber. A gyer -

me kek öröm mel és tit kolt iz ga lom mal
vár ták a Tél apót. A meg hitt han gu lat va -
rá zsá ban ap ró kö zös sé gen ként kö szön -
töt tük, em lé kez tünk Szent Mik lós püs -
pök re és a nép szo kás sá ki tel je se dett
Mi ku lás ün nep ha gyo má nya i ra. Bol dog
iz ga lom ban ké szül tek a pap ír ma sé kis -
csiz mák, a tél apó fe jek és a bá jos szí ne -
zôk. Öröm mel éne kel tük a Tél apó-kö -
szön tô da lo kat és bol do gan me sél tünk a
„csa lá di sze re tet” szép aján dé ka i ról. 

Né hány nap múl va már is újabb láz ban
ég tünk, já szolt épí tet tek ta nu ló ink a Ger je-
For rás Np. Kft. ál tal meg hir de tett ver -
seny re. Az Ad ven ti Vá sár ra és a Ka rá -
csony ra ké szült az egész is ko la, szebb -
nél-szebb, ál ta lunk ké szí tett aján dé kot
aján lot tunk fel, ame lyek kel is ko lánk nak
sze rez het tünk örö met. 

A fel adat tal te li na pok sod rá ban ha mar
ránk kö szön tött a té li szü net elôt ti utol só
nap, az is ko la ün ne pi ka rá cso nyi mû so ra.
Ka rá cso nyi ün nep sé günk meg hí vott jai
kö zött nem csak a szü lôk, gyer me kek és

Életünk mozaikjai

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Az iskolai 
alapítványainkról

A jövendô elsôsökrôl

A 2014-es év végét tapostuk, és már tekingettünk a 2015-ös 
esztendô új élményei felé. Fussuk át együtt iskolai életünk 
erre az idôszakra esô mozaikjait. 

pe da gó gu sok, az egy há zak és az ön kor -
mány zat kép vi se le té ben je len tek meg az
ér dek lô dôk. Meg hí vá sun kat el fo gad ták a
Nyug dí jas Klub tag jai is, aki ket öröm mel
üd vö zöl tünk, hi szen ne kik is kö szön het -
jük, hogy ha gyo má nya in kat meg ôriz tük,
hogy em lé ke zünk – meg tisz te lô volt je -
len lé tük. A ka rá cso nyi mû sort Kö kény
Mi hály né, Éva né ni be ta ní tá sa mel lett a
3.e osz tály va rá zsol ta elénk. Li tur gi kus
szín da rab juk ban élet re kelt Szûz Má ria,
Jó zsef és a kis Jé zus tör té ne te. A gyer me -
ki elô adás min den né zôt ma gá val ra ga -
dott, a meg ele ve ne dô tör té net tisz ta sá ga
lel kün ket is fel vi rá goz ta, a szü lôk büsz -
ke ség gel mo so lyog tak gyer me kük re.

A Ma gyar Kul tú ra Nap já nak meg ün -
nep lé se min dannyi unk szá má ra em lé ke -
ze tes él ményt je len tett. Az együtt mû kö -
dés szel le mé ben in téz mé nyünk min den
nap köz is cso port ja meg hí vást ka pott a
Szé che nyi úti is ko lá ba. A ren dez vényt
Szûcs Il di kó fej lesz tô pe da gó gus irá nyí-
 tá sa mel lett is me ret szer zô kér dé sek kel,
já té kos drá ma pe da gó gi ai élô me sé vel
kezd te. A kö zép rész ben a na gyob bacs -
kák vá la szol hat tak Fe hér Zsu zsan na
Könyv tár pe da gó gus iro dal mi kér dé se i re.
A zá ró rész ben Bán né Eszes Ka ta lin ta ní -
tó nô két gyer me ke mu ta tott be dal cso -
kor- és nép tánc pro duk ci ót, mellyel Ceg -
lé den is sze re pel tek. Hosszan tap so ló
gyer me kek mo soly gó, vi dám ar ca biz-
 tos sá tet te szá munk ra, hogy az össze ál-
 lí tás sal mél tó kép pen ün ne pel tük meg a
Ma gyar Kul tú ra Nap ját.

HERC ZEG ZOL TÁN NÉ 2 pe da gó gus

2014-ben az ala pít vá nya ink be vé te lei nagy se gít sé get
nyúj tot tak in téz mé nyünk nek, ame lyek fel hasz ná lá sá -
ról az aláb bi ak ban sze ret nénk szá mot ad ni Önök nek. 

A Se gí tünk Ala pít vány be vé te lé nek fel hasz ná lá sa:
Al sós szín ház lá to ga tás:........................... 46 000 Ft
Év vé gi ki rán du lá sok:............................ 209 202 Ft
Szá mí tó gép park fe lú jí tá sa: .................... 150 000 Ft
An gol kö zép fo kú nyelv vizs ga 
vizs ga dí já nak tá mo ga tá sa: ...................... 15 000 Ft

Az Ep res Ala pít vány be vé te lé nek fel hasz ná lá sa:
Év vé gi ki rán du lá sok:............................ 105 800 Ft
Mo za nap ló hasz ná la tá nak éves dí ja: ........ 50 800 Ft 

Ezú ton is sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min den ki -
nek, aki adó ja 1%-val tá mo gat ta ala pít vá nya in kat.

Sza bad ság té ri te lep hely:
1.a Na gyi dai Zsu zsa Nó ra / an gol-ál ta lá nos
1.b Vár fal vi Tí mea / an gol-ál ta lá nos
1.c Gaj dos Tün de, Lé nárd Va len ti na / egész na pos is ko lai osz tály
1.d Hor nyik Eri ka 
Szé che nyi ut cai te lep hely:
1.e Du haj Már ta

2015. már ci us 20. (pén tek) 17-18 óra: Fog lal koz ta tó dél után a gye -
re kek ré szé re – A gye re kek szá má ra le he tô ség nyí lik, hogy kéz mû ves
fog lal ko zá sok ke re tén be lül meg is mer ked hes se nek le en dô ta ní tó ik kal.

2015. áp ri lis 10. (pén tek) 17 óra: Fó rum – Itt biz to sí tunk le he tô sé get
ar ra, hogy a szü lôk él hes se nek a pe da gó gus vá lasz tás le he tô sé gé vel.

KRI ZSÁN NÉ TUR CSÁ NYI MA RI AN NA 2 in téz mény ve zetô
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PROG RA MOK, ME LYEK RE SZE RE TET TEL VÁR JUK 
A LE EN DÔ EL SÔ SÖ KET ÉS SZÜ LE I KET:

A 2015/16-OS TA NÉV BEN 
A LE EN DÔ EL SÔ OSZ TÁ LYOK OSZ TÁLY FÔ NÖ KEI:



ISKOLÁNK TÁMOGATÓI 
2014-BEN:

Bölcsôdei hirdetmények

Ma gán sze mé lyek: Ba kó Csa ba, Ba ra nyai Lász ló, Ba ra nya i né
Var ga Edit, Be ne dik ti Ká roly,  Be ne dek Ist ván, Be tegh Gá bor,
Ber kes né Ba gyinsz ki Ág nes, Bí ró Ibo lya, Bo bák Me lin da, Czif ra
György, Csá nyi At ti la, Csá nyi Ta más, Csá nyi né Ba bicz An na má -
ria, Cser nai Gyön gyi, Csi ló Sán dor, Csil ló né Gál Zsu zsa, Dan kó
Jó zsef, Er dé lyi Ist ván, Far kas Gá bor, Far kas Im re, Far kas Sán dor,
Fe hér Zol tán, Fé lix Jó zsef, Gaj dá né Pe tô fal vi Ani ta, Gál Zol tán,
Gen ge licz ki At ti la, Il la nicz Már ta, Ja kab Jó zsef, Jan ko vics né
Wé ber Il di kó, Kaf ka Jó zsef né, Kál mán Mi hály, Ki rály me zei Ti bor,
Ko vács Zol tán, Kris kó Dó ra, Lacz kó Imo la, Lacz kó Pál, Lacz kó né
Bál int Eri ka, La sán Zol tán, Len gyel Zol tán, Lent hár Ró zsa, Ma jor
Fe renc, Má tyás Pé ter, Né meth Ti ha mér, Orosz né Fe hér Edit,
Papp Ist ván, Papp né Fo dor Éva, Par lag Ist ván, Pet ró Zsu zsan na,
Prácz ki Ká roly, Rá bai Gá bor, Riz ma jer And rea, Sá rán né Ke re -
pesz ki Ka ta lin, Sed ró Já nos, Sed ró né Fi csúr Il di kó, Sol tész Csil -
la, Szlu ka Ká roly, Ta kács Zol tán, Tol ler Zsolt, Tóth Zol tán, Tóth né
Do mo nyi Il di kó, Tö rök Éva, Var ga Pé ter, Zom bo ri Mar git.

Vál lal ko zók: A2 Stú dió Nyel vi és Szak mai To vább kép zô Köz -
pont, Ani ta Pap ír bolt, Bu da pest Bank Mo no ri Fi ók, Cset ne ki
Bolt, Csi kós Bolt, Csil la Ker té szet és Gaz da bolt, Dup la-Ker Bt.,
EQUI-TI ME Kft., Fa mily 2000 Pa ti ka Bt., Ka ti Vi rág bolt, Kál mán
Brin ga 19Bt., Kre a tív Hobby – Já ték szi get, Kri zsán Kan dal ló,
Ma-Za Glo bál Kft., Mi a vecz Cuk rász da, Pi li si Sü tô Kft., Rá bai
Sü tö de, Si mó-Fém Bt., Szín kár tya 2004 Kft., Vas-Mû sza ki-
Elekt ro ni kai Ke res ke dés Dá no si út.

Pin ce gaz dák: Be tegh Gá bor, Csi kós Já nos, Föld vársz ki Fe renc,
Föld vársz ki Já nos, Gál Lász ló, Ko vács Zol tán, Ku rucz Ká roly,
Mantz Ja kab, Mik lós di Ist ván, Sáf rány Pé ter, Sá ra Csa ba, Sá rán
Já nos, Var ga Já nos.

Ci vil szer ve ze tek: Mál tai sze re tet szol gá lat, Nyug dí jas Klub,
Olasz-Ma gyar Ba rá ti Kör, Orif la me Pi li si Csa pa ta, Ger je-For rás
Np. Kft.
A fel so rolt tá mo ga tó kon kí vül szü lôk (5.d, 5.e, 6.e osz tá lyok tel -
jes szü lôi csa pa ta), di á kok, pi li si la ko sok, akik far san gi ren dez -
vé nyek, is ko lai gá la, já ték gyûj tés, pap ír gyûj té sek, te rem fes té sek
és kar ban tar tá sok al kal má val mun ká juk kal, ado má nya ik kal tá -
mo gat ták is ko lánk fej lesz té sét, mû köd te té sét.

Az összes tá mo ga tás ér té ke el éri a 3,5 mil lió fo rin tot, de a mo -
rá lis ér té ke még enn él is na gyobb, hi szen:

„AKI AZ IS KO LÁT ÉPÍ TI, A JÖ VÔT ÉPÍ TI!”

Min den ki nek kö szön jük a se gít sé gét, tá mo ga tá sát!
Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat Böl csô dei
In téz mé nyegy sé ge fel vé telt hir det a 2015/16-os

ne ve lé si év re. A böl csô de el sô sor ban olyan 20 he tes tôl
3 éves ko rú gyer me kek szak sze rû gon do zá sát lát ja el, akik -
nek szü lei mun ka vi szony ban áll nak.
Je lent ke zé si na pok: 2015. má jus 13, 14, 15. A fel vé telt
igény lô szü lôk eze ken a na po kon 8 és 16 óra kö zött,
Bánsz ki Éva szak mai ve ze tô nél nyújt hat ják be fel vé te li
ké rel mü ket.
Ügy in té zés hez szük sé ges do ku men tu mok: a gyer mek szü le -
té si anya köny vi ki vo na ta, TAJ kár tyá ja, lak cím kár tyá ja.

á jé koz tat juk Pi lis Vá ros la kos sá gát, hogy a böl csô dei
el lá tás 2015. év ben az aláb bi na po kon szü ne tel:

már ci us 13-án, jú ni us 29-tôl jú li us 10-ig, au gusz tus 17-tôl
19-ig, szep tem ber 25-én és de cem ber 28-tól 31-ig. 
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Felavattuk...
2014 szep tem be ré ben is ko lánk ta ná ri ka ra 

nem csak egy fi a tal rajz ta nár ral bô vült, 
ha nem egy ke rá mi a ter ve zô mû vésszel, aki 

de sign-, és vi zu á lis mûvész ta nár is.

et ro Zsu zsan na fi a ta los len dü le té vel és kre a ti vi tá sá val
szin te me gú jí tot ta az is ko la fa la it be lül rôl, és ez de cem ber

el sô he té ben csú cso so dott ki. A Kos suth ut cai te lep hely fôbe -
já ra tán bel ép ve már nem egy üres fa lat lát hat nak az ide ér ke -
zôk, ha nem egy Gu bá nyi Ká roly hoz kö tôdô fal fest ményt.
A fa lat fér jé vel, Par lag Ist ván szob rász mûvésszel kö zö sen
ál mod ták meg, és hív ták élet re. A fal fes tést me ge lôzte egy

több na pos ter ve zés, amely nél
a gye re kek szín öt le te it is fi gye -
lem be vet ték. Ezt egy in ten zív,
3 na pos fes tés kö ve tett, amely -
ben Ka csán di Fan ni, is ko lánk
ta nu ló ja is se gí tett. A fal ad ven -
ti aján dék nak ké szült, és a gye -
re kek min den nap meg cso dál -
ják ezt a fan tasz ti kus al ko tást.
Kö szön jük, Zsu zsa né ni!

P



Adatok kontra pillanatok

Óvodai hírek

A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat há rom éve mû kö dik te le pü lé -
sün kön. Or szá gos fenn tar tá sú egy há zi in téz mé nyünk ben már kö zel
har min can dol go zunk azért, hogy a pi li si rá szo ru ló idôs, ele sett em -
be rek nek se gít sünk, és a leg ki seb be ket ne ve lô csa lá dok gyer me-
ke it el lás suk böl csô dénk ben. Ezek a te vé keny sé gek ere de ti leg az
ön kor mány zat alap fel ada tai kö zé tar toz nak, me lye ket fenn tar tónk
fel adat-el lá tá si szer zô dés ke re té ben vál lalt át.

A té li szü net után a gye re kek lel -
ke sen ér kez tek az óvo dá ba és
kö szön töt ték egy mást új évi jó kí -
ván sá gok kal. Iz ga lom mal vet ték
bir to kuk ba a ka rá csony ra ka pott
fej lesz tô já té kot.

a nu ár ban, feb ru ár ban és már ci us ban a
pe da gó gi ai prog ra munk ré szét ké pe zô

kom pe ten cia el vû óvo dai ne ve lés ele me -
ként a Víz mo dul lal fog lal ko zunk. En nek a
pe da gó gi á nak az alap el ve, hogy a gye re kek
ne csak ver bál is úton, ha nem ta pasz ta lat -
szer zés út ján jus sa nak újabb is me re tek hez.
Te hát a ta nu lás nak ezen mód ján is sze rez -
ze nek in for má ci ót tá gabb és szû kebb kör -
nye ze tük rôl. Mód sze re ink a meg fi gye lés,
vizs gá ló dás, mé rés, össze ha son lí tás, ha -
son ló sá gok és kü lön bö zô sé gek ész re vé te -
le. Prog ra munk ban ki emelt je len tô sé get tu -
laj do ní tunk a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás
ki a la kí tá sá nak. Eb ben az idô szak ban a kör -
nye zet vé de lem re va ló ne ve lés ré szét ké-
pe zi a Víz Vi lág nap já ra va ló fel hí vás és a
té li idô szak ban hang sú lyo zot tan ki emelt
ma dár vé de lem.

Az is ko la é rett sé gi vizs gá la to kat a Pest
Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Mo no ri
Tag in téz mé nye vég zi. A vizs gá lat el vég zé sé -
re feb ru ár-már ci us hó na pok ban ke rül sor.

A no vem be ri fog adó ó rá kon már meg be -
szél tük a szü lôk kel a vizs gá la ti ké rel mek
tar tal mát, va la mint az ôszi rész ké pes sé gi
ered mé nyek tük ré ben is tet tünk ja vas la tot.

Ja nu ár má so dik he té ben a Kö lyö ki dô
Ala pít vány ze né szei vi dám, tán cos mû sor -
ral szó ra koz tat ták óvo dá sa in kat.

Né meth Edi na, óvo dánk pszi cho ló gu sa
ja nu ár 22-én elô adást tar tott az ér dek lô -
dô szü lôk szá má ra. Az ér te kez let té má ja:
A mé dia ha tá sa az óvo dás ko rú gyer me kek
sze mé lyi ség fej lô dé sé re. Ré teg szü lôi ér te -
kez let té má i nak ki vá lasz tá sá ban vár juk a
szü lôk öt le te it, ja vas la ta it.

Az is ko lá ba ké szü lô gye re kek szü le i nek
ja nu ár 26-án a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos
Is ko la ve ze tôi tá jé koz ta tást tar tot tak. A tá -
jé koz ta tó ke re te in be lül be mu tat ták az in -
téz mé nyü ket, sok fé le al ter na tív le he tô ség
kö zül vá lasz tást kí nál va a le en dô el sôs
gyer me kek nek és szü le ik nek. Az is ko lá val
fo lya ma to san tart juk a kap cso la tot. A ta ní -

tó kat vár juk nyílt na pok ke re té ben, hogy is -
mer ked je nek az óvo dá ban fo lyó mun ká val,
le en dô ta nít vá nya ik kal.

Far san gi dél elôt tünk feb ru ár 13-án ke rül
meg ren de zés re. Ezt kö ve tô en feb ru ár 14-én
a Já té kor szág Óvo da Ala pít vá nya i nak tá mo -
ga tá sá ra („Bol dog Gyer mek kor”, „Nap su -
gár”, „Szi vár vány”) bált szer ve zünk a szü lôk -
kel együtt mû köd ve. Cé lunk a cso port szo bák
fej lesz té se, ud va ri já té kok bô ví té se.

Ha gyo má nyos té lû zô prog ra munk kal, a
Ki sze báb ége tés sel feb ru ár 17-én el bú -
csúz tat juk a te let. Óvo dá ink ban már több
éve könyv áru sí tás tör té nik. Itt a szü lôk nek
le he tô sé gük van kü lön bö zô köny vek, szí ne -
zôk, mun ka fü ze tek, is me ret ter jesz tôk, a
gyer me ki ké pes sé ge ket fej lesz tô köny vek
meg vá sár lá sá ra.

Kö szön jük a szü lôk 
ed di gi se gít sé gét, kér jük to váb bi 

tá mo ga tá su kat óvo dá ink 
ala pít vá nya i nak, adó juk 1%-ával.

18685671-1-13 – „Bol dog Gyer mek kor”
(Hét szín vi lág szék he lyó vo da ala pít vá nya)

18681639-1-13 – „Szi vár vány”
(Gesz te nyés kert ta gó vo da ala pít vá nya)

18681347-1-13 – „Nap su gár”
(Me se rét ta gó vo da ala pít vá nya)

KE RE KES NÉ SIN KÓ MÁ RIA
2 óvo da pe da gó gus

zért min den év ele jén szá mot adunk a
Kép vi se lô-tes tü let nek ar ról, hogy mit is

vé gez tünk az el múlt év ben, mi lyen ered mé -
nye ket ér tünk el, hány eset ben tud tunk
se gí te ni… Az idén is így tet tünk! Eb bôl a
hosszú do ku men tum ból csak né hány el -
gon dol kod ta tó szá ma da tot sze ret nénk
most ki emel ni, me lyek ké pet ad hat nak
Önök nek ar ról, hogy mi lyen mun ka fo lyik
te lep he lye in ken.

A BÖL CSÔ DÉNK BEN:

• Már reg gel 6 óra kor ér ke zik az el sô gyer -
mek, és es te a 17.48-as bu da pes ti vo nat -
ról si et az utol só ért az anyu ká ja.
• 2014. év ele jén még csak 23 ki csi volt böl -
csô dénk ben, most ma xi má li san te lít ve van
min den cso por tunk, 45 gyer me ket lá tunk el.

A SZO CI ÁL IS ALA PEL LÁ TÁ SI 
EGY SÉG NÉL:
• A hét köz na po kon át la go san 55 idôs, be -
teg em ber hez ko pog tat nak gon do zó nô ink.
• Elô for dul olyan nap, hogy há zi gon do zó -
ink 20-30 ki lo mé tert is meg tesz nek a vá -
ros ut cá in a szi lárd bur ko lat nél kü li, sok szor
jár ha tat lan kül te rü le ti uta kon!
• 2014-ben 363 na pon át nyi tot tuk ki nép -
kony hán kat, és na pon ta át la go san 100 adag
egy tá lé telt osz tot tunk ki a rá szo ru lók nak.
• 2014. év ben mint egy 16.000 adag szo -
ci ál is ebéd ke rült az étel hor dók ba. 
• Nap pa li klu bunk ban 20 sze mélyt tu dunk
el lát ni, mely nek mû köd te té se az evan gé li -
kus gyü le ke zet ado má nyai nél kül nem iga -
zán kép zel he tô el. Itt a leg ré geb bi ta gunk a
76 éves Ju lis ka né ni, aki 1993 óta jár hoz -

zánk, és ez idô alatt szin te egy na pot sem
hi ány zott; itt ta lált csa lád ra, ba rá tok ra.
• A kö zel 40 jó lel kû, ön kén tes fel nôtt és
fi a tal évi mint egy 800 óra tár sa dal mi mun -
ká val hét vé gén és ün nep na pon pi he né sü ket
fel ál doz va se gí te nek ne künk!

Ezek csak szá ma da tok, nem mu tat ják be
azo kat a fel eme lô és öröm te li pil la na to kat,
vagy azo kat a szo mo rú per ce ket, ame lye ket
át élünk hi va tá sunk gya kor lá sa köz ben. 

Nem idé zik fel az el sô nem sí rós na pot
a böl csi ben, az el sô olyan dél utánt, ami kor
a nyu god tan elal vó szu szo gó csöpp ség re
mo soly gunk, ami kor rö vid itt lé tük vé gén,
büsz kén in te ge tünk az óvo dá ba in du ló
okos „nagy gye rek re”!

Ami kor ha ké sik a szo ci ál is gon do zó nô
már ag gód nak ér te, ami kor a ko po gás után
túl nagy a csend, és már sen ki nem nyit aj -
tót… Vagy ami kor üre sen ma rad egy szék a
klub ban, és szo mo rú ság ül a sze mek ben.

Mun kánk ré vén te hát ré sze sei le he tünk az
em be ri kö zös ség ben tett el sô és utol só lé -
pé sek örö me i nek és ne héz sé ge i nek. Dol go -
zó ink mind a ki csi nyek, mind az idô sek fe lé
nyi tott szív vel kö ze lí te nek, hogy el lá tott ja ink
itt is át él hes sék a sze re tet ere jét, hi szen ta -
lán ne kik van er re a leg na gyobb szük sé gük.

A PI LI SI SZE RE TET SZOL GÁ LAT 
VE ZE TÔ SÉ GE 2
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Fény és sötétség
A 2015-ös évet az UNES CO a Fény Nem zet kö zi
Évé nek vá lasz tot ta, mi vel ki emel kedô sze re pet ját -
szik min dannyi unk éle té ben a fény. Nem vé let le nül
mond juk, hogy a le gér té ke sebb dol ga ink ra úgy vi -
gyá zunk, mint a sze münk fé nyé re. A fény egy faj ta
ener gia, ami ap ró, lát ha tat lan hul lá mok for má já -
ban ter jed. Fény nél kül ta po ga tó zunk, fal nak me -
gyünk, árok ban kö tünk ki.

é gül úgy dön töt tünk, két rész re oszt -
juk a ke rí té sé pí tést. Elôbb meg épít -

jük a gyü le ke ze ti ház kö rül, nyi tott temp -
lom mal, ri asz tó rend szer rel. Ha pe dig
szük sé ges lesz, má so dik fáz is ként meg -
épít jük a temp lom kö rül is.

Há la Is ten nek és kö szö net a vá ros la -
kók nak, dön té sün ket nem bán tuk meg.
Sem mi lyen ron gá lás nem tör tént, ha nem
egy kis tér rel, szép lát vánnyal gaz da go -
dott a vá ros.

Két év vel ez elôtt Zsom bo ri Ár pád test -
vé rünk aján lot ta fel al ko tá sát, egy élet -
nagy sá gú szob rot, me lyet ar ról a bib li ai
fi ú ról for má zott, aki nek két ha lát és öt
ke nye rét meg sok szo roz ta Mes te rünk. 

„Ked ves Ár pi! Kö szön jük a fe la ján lást,
de nem tu dunk ga ran ci át vál lal ni a szo -
bo rért. Bár mi tör tén het ve le. Meg ron gál -
hat ják...” – mond tuk a pres bi te rek kel.

Ár pi jó re ménnyel volt, vál lal ta a koc ká -
za tot, pe dig a szo bor ar cán bár ki fel is mer -
he ti, az ak kor 12 éves fi á nak vo ná sa it.

Kerítés, fiú, betlehem... 
Pár évvel ezelôtt el kellett döntenünk, milyen kerítés legyen református
templomunk körül? Fából legyen, téglából, netán betonból? Alacsony,
vagy magas? Majd hosszas gondolkodás után úgy döntöttünk, mi lenne,
ha megpróbálnánk kerítés nélkül? Ha kockáztatnánk egy kicsit, ami azt
jelenti, hátha Pilisen, az erre járó emberek megbecsülnék annyira a
szép környezetet, hogy nem rongálnák, hanem értékelnék.

Az el múlt két év ben a szob rot nem
bán tot ta sen ki. Ép pen el len ke zô leg.
Több ször lát hat juk, hogy gye re kek és fel -
nôt tek mel lé ül nek, fo tóz kod nak, hasz ná -
lat ba vet ték a te ret és a szob rot, ahogy ez
ter mé sze tes a vi lág sok pont ján.

De több is tör tént. Ka rá csony kö ze led -
té vel a szo bor ra több al ka lom mal va la ki
cso ma golt ke nye ret tett. El ôször bi zony -
ta la nok vol tunk, ta lán vé let le nül, majd a
kö vet ke zô cso mag nál rá jöt tünk, az ada -
ko zó ez zel je lez te: „Ad já tok an nak, aki -
nek szük sé ge le het rá!” Meg tet tük és
kö szön jük az ado mányt.

2014 ad vent jé nek ele jén – re for má tus
kö zös ség ben egye di mó don – gyü le ke -
ze tünk tag jai egy kis bet le he mes sel ked -
ves ked tek vá ro sunk la kó i nak. Sze ret tük
vol na ez zel is em lé kez tet ni a pi li si e ket,
hogy a ka rá csony lé nye ge Is ten tôl va ló,
nem az em be rek tôl. Mennyei aján dék,
nem vá sár.

En nek a kül té ri ki ál lí tás nak sem lett
bán tó dá sa, sôt, so kak nak je len tett fel üdü -
lést, örö möt ez az egy sze rû, de még is
sze re tet tel jes al ko tás.

Ne kem is, és egész gyü le ke ze tünk nek
fon to sak ezek a vissza jel zé sek. Olyan
sok szor ki csú szik a szán kon a pa nasz, az
elé ge det len ség, hogy ilyen vagy olyan a
vá ro sunk... Pe dig ami jó és szép, azt min -
den ki meg tud ja be csül ni.

Je re mi ás pró fé ta mond ja a né pé nek:
Fá ra doz za tok an nak a vá ros nak a bé ké -
jén, aho va ren delt ti te ket az Úr!

Örü lök, hogy temp lo munk ban hét rôl-
hét re bi zony sá got te he tünk az Élô Is ten rôl
és kül sô sé gek ben is te het tünk, te he tünk
ez után is vá ro sunk éle té ért, bé kes sé gé ért.

Hát így jön össze ná lunk, re for má tu -
sok nál a ke rí tés, a fiú és a bet le hem.
Ugye, van ér tel me!

MOR VA ÁKOS 2

ár ha tunk azon ban lel ki ér te lem ben is sö tét ség ben, vagy vi lá gos -
ság ban. Va ló já ban fé lel me tes dol gok vesz nek kö rül min ket.

Mun ka he lyek, ott ho nok el vesz té se, kap cso la tok, ba rát sá gok, há -
zas sá gok szét tö ré se vil lám ként csap le kö rü löt tünk. Hal lunk há bo -
rúk ról, em ber kín zá sok ról, ke resz té nyül dö zé sek rôl. Eb ben a fé lel -
me tes sö tét ség ben ke res sük a fényt, éle tünk ér tel mét és sze ret -
nénk vi lá gos, el ér he tô jö vô ké pet. Iga zi vi lá gos sá got azon ban csak
Is ten ad hat, aki rôl a Bib li á ban azt ol vas suk, hogy ô a „Vi lá gos ság

Aty ja.” Jé zus Krisz tus pe dig ezt mond ta ma gá ról: „Én va gyok a

vi lág vi lá gos sá ga.” Jé zus meg is me ré se és be fog adá sa fénnyel töl -
ti meg ben sôn ket. Ez az ener gia ki sza kít a bé nult ság ból, öröm mel
tölt el, és vissza ad ja élet ked vün ket.

A Bib lia sze rint a Krisz tus nél kül élôk sö tét ség ben van nak, a vi -
lá gos ság ban va ló já rás pe dig az Is ten nel va ló élést je len ti. A két -

faj ta já rás, ill. élés köz ti kü lönb sé get Du chaj Ju dit – gyü le ke ze tünk
tag ja – így fo gal maz ta meg: „Le gyek in kább 80%-ban vak, és ne

lás sak csak ár nyé ko kat, de te le van az éle tem öröm mel és há lá -

val, mint hogy az a ré gi éle tem le gyen, amely két éle sen lá tó

szem mel ren del ke zett, még is min dent sö té ten lá tott, és két ség be -

es ve, fé lel mek kö zött ver gô dött”. Ju dit kép te len volt meg sza ba dul -
ni az al ko hol tól és a ni ko tin tól. Cu kor be teg ség, majd vak ság kö vet -
ke zett, ame lyen már a mû tét sem se gí tett. Még enn él is bor zal ma -
sabb volt, amit a dep resszió oko zott. Ál lan dó szo ron gás és fé lel -
mek kö zött gyöt rô dött. A leg vég sô két ség be e sé sé ben a Fény fe lé
for dult, az az Is ten hez ki ál tott, aki úgy sza ba dí tot ta meg ôt, hogy
még az el vo ná si tü ne tek sem je lent kez tek ná la. Ez után Is ten egy
hí vô kö zös ség be ve zet te, ahol sze re tet tel be fo gad ták, és bol do gan
mond ja el min den ki nek, mi lyen cso dá la tos do log vi lá gos ság ban
él ni an nak el len ére, hogy a lá tá sa ja vu lá sá nak or vo si vé le mény
sze rint nincs esé lye.

Ku ta tók sze rint a dep resszió több szen ve dést okoz, mint min den
más em be ri be teg ség. En nek oka töb bek kö zött a ki áb rán dult ság,
csa ló dott ság, vissza u ta sí tás, sér té sek, és az ezek ál tal ki vál tott,
ha rag és ön saj ná lat. El jut hat az em ber oda, hogy min dent sö tét -
nek lát ma ga kö rül, sôt ön ma gá ban ér zi a leg na gyobb sö tét sé get.
De aki ôszin tén Is ten hez for dul, an nak a sö tét sé gén át tör a fény.
Eb ben a fény ben lát ha tó lesz Is ten meg bo csá tó sze re te te, ke gyel -
me, ál dá sai, és az eze kért ér zett há la ki szo rít ja az em ber bôl a
sö tét gon do la to kat. Min den élet a fény fe lé tör utat ma gá nak.
Öröm te li élet ben csak a Fény fe lé for dul va le het ré szünk.

PÁL MAI ZOL TÁN 2 MPE lel kész
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Nagy böjt Ham va zó szer dá val kez dô dik. Ek kor a pap ha -
mu val ke resz tet raj zol hom lo kunk ra, majd ezt mond ja:

„Em lé kezz, em ber, por ból vagy és por rá le szel!”, ill. „Térj meg és
higgy az evan gé li um ban!”

Ham va zó szer dá tól Hús vé tig hat és fél hét van. Ezek ben a
na pok ban igyek szünk a szí vün ket Is ten fe lé for dí ta ni és a
böj ti na po kon, Ham va zó szer dán, a pén te ki na po kon, fô ként
Nagy pén te ken igyek szünk fel nôtt ként jó lé lek kel meg él ni a
böj ti fe gyel met – és gyer mek ként is le mond ha tunk egy-egy ét -
ke zés rôl, a té vé zés rôl, vagy más dol gok ról és részt ve he tünk a
ke resz tú ton a temp lom ban. A nagy böj ti idô szak le he tô vé te szi,
hogy el vé gez hes sük szent gyó ná sa in kat, még rend sze re seb ben
ál doz zunk.

A nagy böjt, az az a Szent Negy ven nap ki a la ku lá sa az ôs ke -
resz tény idô kig ve zet he tô. A 2-3. szá zad ke resz té nyei Krisz tus
fel tá ma dá sá ra még 36 na pos böjt tel ké szül tek. A 4. szá zad ra
már ki a la kul a nagy böjt li tur gi á ja, amely hez hoz zá tar to zott a
táp lá lék ról va ló le mon dás is. A böj ti fe gyel met vál to zó szi gor -

Katolikus szemmel

Nógrádból Pilisre

Gyakran kérdeznek érdeklôdô barátaink, 
vagy más felekezetû keresztény testvérek 
vallási gyakorlatunk egyes elemeire és azok
jelentésére. Röviden szeretnénk összefoglalni:
a római katolikus vallásban mit is jelent, 
mirôl szól, illetve „mire jó” a Nagyböjt idôszak
és annak gyakorlatai.

Fontos változásokon ment át a Pilisi Evangélikus Egyházközség
2014 nyarán. Augusztus elsejétôl – a korábbi lelkészek más 
szolgálati helyre távozását követve – új evangélikus lelkészházaspár
szolgál a gyülekezetben. Ôk 15 évnyi Nógrád megyei szolgálat
befejeztével érkeztek Pilisre, a gyülekezet meghívására. 
Írásukban megismerhetjük eddigi életútjukat és az elmúlt fél 
esztendôben szerzett tapasztalataikat. 

(szerk.)

ral tar tot ták meg. Ál ta lá nos elô írás volt a na pi egy ét ke zés, a
hús tól és az ál la ti ere de tû táp lá lé kok tól va ló tar tóz ko dás, ez -
idô alatt al ko ho los italt nem fo gyasz tot tak. A nagy hét fo lya mán
pe dig még szi go rúbb ve zek lés sel ké szül tek. 

A 8-9. szá zad ban ala kul ki a 40 na pos böjt. A szi go rú ság idô -
vel né mi leg mér sék lô dött, a 12. szá zad tól pe dig már egy re
ru gal ma sabb lett a böj ti fe gye lem.

A 16. szá zad ban már csak a 21. élet év után kel lett böj töl ni.
El fo ga dott lett a na pi két sze ri ét ke zés, az tán a 18. szá zad kö -
rül már ter mé sze tes lett a na pi há rom szo ri ét ke zés, a tej, to jás,
hal fo gyasz tá sa a nagy böjt alatt.

A II. Va ti ká ni Zsi nat a böjt fon tos sá gát hang sú lyoz va – az Úr
pél dá ja nyo mán – ön fe gye lem re, mér ték le tes ség re és en gesz -
te lés re in ti a hí ve ket. Ma az Egy ház el sô sor ban az ön ál ló kez -
de mé nye zés re, a sza ba don vá lasz tott le mon dás ra, a sze re tet
cse le ke de te i nek gya kor lá sá ra ösz tö nöz min ket.

Az elô írá sok sze rint ma a 14. évü ket be töl tött ka to li kus ke -
resz té nyek a nagy böjt pén tek je in tar tóz kod ja nak a hús fo -
gyasz tá sá tól, és igye kez ze nek a bûn bá nat cse le ke de te i vel
meg nyit ni szí vü ket Is ten fe lé. Az év töb bi pén tek je ta ná csolt,
de nem kö te le zô hús ta lan nap, ilyen kor más jó cse le ke det tel,
imá val, ill. más le mon dás sal he lyet te sít he tô a böjt. Ham va zó -
szer dán és Nagy pén te ken a 21. évü ket be töl tött, 60 éves nél fi -
a ta labb hí vek tar ta nak szi go rú böj töt, az az a na pi há rom szo ri
ét ke zés bôl csak egy szer lak hat nak jól. A böj ti fe gye lem alól
fel men tést a be teg ség, az öreg ség gel já ró gyen ge ség és a kü -
lö nö sen ne héz fi zi kai mun ka ad. 

Hús vét fe lé ha lad va sze re tet tel kí vá nunk lel ki me gú ju lást,
meg tisz tu lást, fi zi kai-, lel ki- és szel le mi erôt min den ki nek.

VI RÁGH JÓ ZSEF 2 ró mai ka to li kus plé bá nos

Já nos: 1971-ben szü let tem Bu da pes ten.
Ek kor édes apám Vesz prém me gyé ben,
Ker tán volt lel kész. Egy ôsa gár di if jú sá gi
hét vé gén na gyon ha tá ro zot tan je lez te az
Úr is ten, hogy szá mom ra is ezt az aj tót nyi -
tot ta ki. Nagy ha tás sal volt rám ak kor
ke reszt apám, Gyô ri Já nos Sá mu el szol gá -
la ta, s a ké sôb bi ek ben ômel let te nagy -
apám, id. Gyô ri Já nos lel kész sé ge is so kat
for mált. 1997-ben fe jez tem be te o ló gi ai
ta nul má nya i mat a hit tu do má nyi egye te -
men, és es pe re si ké rés re Tót kom lós ra
ke rül tem, ahol két évet töl töt tünk fe le sé -
gem mel, s köz ben meg szü le tô el sô fi unk -
kal. Az Úr is ten ak kor vá rat la nul, de a leg -
jobb idô pil la nat ban ve ze tett el Nóg rád
me gyé be, a szü gyi lel ké szi ál lás be töl té -

sé re, ahol 1999. au gusz tus vé gé tôl szol -
gál tunk egé szen 2014 au gusz tu sá ig –
négy ki csi, de él ni aka ró gyü le ke zet ben.

Jú lia: 1974-ben, re for má ció nap ján szü -
let tem Sá ros pa ta kon. To kaj-He gyal ján,
Olasz lisz kán ne vel ked tem, majd az ál ta lá -
nos is ko la be fe je zé se után a Sá ros pa ta ki
Re for má tus Gim ná zi um ban foly tat tam ta -
nul má nya i mat, ahol 16 éves ko rom ban
hit re ju tot tam. Ek kor kap tam el hí vást a
lel ké szi szol gá lat ra is, már ek kor be jár tam
egy-egy elô adást meg hall gat ni a pa ta ki
re for má tus te o ló gu sok hoz, akik kö zül töb -
ben is ba rá ta im let tek. Na gyon jó lel ki ség
és tisz ta te o ló gi ai ta ní tás jel le mez te eb -
ben az idô ben (a rend szer vál tás ide jén) a

gim ná zi u mot és a te o ló gi át. Érett sé gi
után az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re fel vé te liz tem és sze rez tem to váb bi
ins pi rá ci ó kat a lel ké szi szol gá lat ra.

15 év nyi, ta pasz ta la tok ban és a lel ké szi
mun ka sok ré tû sé gé ben gaz dag Nóg rád-
me gyei lel ké szi szol gá lat után, 2014 ta -
va szán meg hí vást kap tunk a Pi li si Evan gé -
li kus Gyü le ke zet tôl, me gü re se dett lel ké szi
ál lá sa i nak be töl té sé re. Az imád ság ban Is -
ten elé vitt kér dé sünk re egy ér tel mû vá lasz
ér ke zett: to vább kell men nünk, mert nyi -
tott aj tót adott elénk az Úr. Va ló ban nem
volt sem mi aka dály, így ha nem is könnyû
szív vel hagy tuk el négy nóg rá di gyü le ke ze -
tün ket, de hit tel igent mond tunk a pi li si
szol gá lat ra. 
Fél év el tel té vel pe dig el mond hat juk, hogy
na gyon há lá sak va gyunk azért az ér dek lô dé -
sért és sze re te tért, ami vel a pi li si gyü le ke zet
kö rül vesz ben nün ket és négy gyer me kün -
ket. Min dezt az zal az oda adó igye ke zet tel,
mellyel szí vü kön vi se lik, hogy mi nél in kább
itt hon érez zük ma gun kat és za var ta la nul
szol gál has suk Is tent és az ô igé jét a gyü le -
ke zet és a vá ros kö zös sé gé ben.

BLAT NICZKY JÁ NOS DÁ NI EL és
BLAT NICZKY NÉ HAM MERS BERG 

GANCZS TUCKH JÚ LIA 

2 lel ké szek
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u bá nyi Ká roly 1867-ben szü le tett a
Nóg rád me gyei Jobb ágyi ban. Ceg -

lé den kezd te is ko lai ta nul má nya it. Bu dán
érett sé gi zett, majd ezt kö ve tô en a Jó zsef
Ná dor Mû egye tem kul túr mér nö ki ka rán,
1890-ben sze rez te meg dip lo má ját.

A te het sé ges fi a tal mér nök Gyôr és
Vesz prém kö zött, a Ba kony he gyes völ -
gyes tá ja in át ve ze tô va sút ter ve zé sé vel és
meg épí té sé vel tett szert azok ra a ta pasz -
ta la tok ra, ame lyek ké sôbb Man dzsú ri á -
ban (Kí na) a 20. szá zad ele ji va sú té pí tés
egyik leg si ke re sebb alak já vá tet ték.

Gu bá nyi 1897-ben uta zott el Ázsi á ba,
ahol Man dzsú ri á ban, a Kí nai-Orosz ha tá -
ron épí tet te a szi bé ri ai va sút egy fon tos
és ne héz sza ka szát.

1904-ben ér ke zett ha za Ma gyar or szág -
ra, de két év múl va Auszt rá li á ba uta zott,
ahol a kor szín von alá nak meg fe le lô, mo -
dern ül tet vényt ho zott lét re és si ke re sen
gaz dál ko dott.

1913-ban vissza tért Ma gyar or szág ra,
ahol csa lád ja bir to kán, Pi li sen te le pe dett
le. 1915-18 kö zött a Ma gyar Föld raj zi
Tár sas ág vá laszt má nyá nak tag ja, amely
nagy szak mai el is me rést je len tett szá má -
ra. Ka to na volt az el sô vi lág há bo rú ban,
majd az 1919-es kom mu nis ta dik ta tú ra
ide jén ki fosz tot ták, va gyo nát tel je sen el -
vesz tet te. 

Pi li sen min ta gaz da sá got lé te sí tett. En -
nek ma rad vá nyai még ma is lát ha tó ak a

80 éve hunyt el Gubányi Károly
Nyolc van éve, 1935. ja nu ár 14-én Pi li sen halt meg Gu bá nyi 
Ká roly mér nök, író uta zó. Aki jár ki rán dul ni a Ba kony ba, 
az ta lál koz hat Gu bá nyi Ká roly ne vé vel, hi szen a Cu ha-völgy 
Vi nyé hez kö ze li ré szén, az ál ta la épí tett va sút vo nal mel lett 
táb la ôr zi a zse ni á lis mér nök em lé két.

Do li ná ban, ahol a há za kert jé ben (ame -
lyet a má so dik vi lág há bo rú után tel je sen
le rom bol tak) az ál ta la ül te tett iker fe nyô
még meg ta lál ha tó és a domb ol da lá ban
lé vô te ra szok is, amely nek öt le tét Kí ná -
ból hoz ta, és amely rôl szá mos cik ké ben
meg em lé ke zett. 

Több szak mai és szé pi ro dal mi írá sa is
meg je lent. Köny vei még ma is él ve ze tes
ol vas má nyok, mert nem csak fel ké szült
és si ke res mér nök volt, ha nem nagy sze -
rû író is. Leg si ke re sebb köny vei: Öt év
Man dzsu or szág ban, Auszt rá lia, Itt hon és
a nagy vi lág ban, Ten ge ren tú li tör té ne tek.

A vi lág több pont ján és ha zánk ban is
több he lyen ôr zik em lé két. Auszt rá li á -
ban ha lá la évé ben ren dez tek be em lék -
szo bát, Kí ná ban az ál ta la épí tett va sút
mel lé em lék táb lát he lyez tek, itt hon a
Cu ha völ gyé ben nem csak em lék táb la
ta lál ha tó, ha nem a hí res vi a duk tot is ró -
la ne vez ték el. A Ma gyar Föld raj zi Mú-
 ze um is je len tôs do ku men tum gyûj te -

ménnyel ren del ke zik. Pi li sen Gu bá nyi
Ká roly ról ne vez ték el az ál ta lá nos is ko -
lát és egy ut cát is.

Saj nos ha lá lá nak nyolc va na dik év for -
du ló já ról Pi li sen nem em lé kez tek meg.

Sír ja a Ha rang ut cai ka to li kus te me tô
csa lá di sír kert jé ben ta lál ha tó. Te me té sén
ba rát ja, Chol noky Je nô ge og rá fus pro -
fesszor bú csúz tat ta: „Sang haj ban né hány
hét alatt meg is mer tem ben ne azt a ma -
gyar tí pust, amit sze ret nék iga zán ál ta lá -
nos ma gyar tí pus nak lát ni: tal pig be csü -
le tes, ne mes gon dol ko zá sú úri em ber,
nagy tu dá sú, tör he tet len szor gal mú mér -
nök, és láng lel kû ha za fi. Mert Gu bá nyi
Ká roly ilyen ma gyar em ber volt.”

SZA BÓ MÁR TON 2
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Gubányi Károly síremléke
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A „régi ház” a Gubányi család
lakása, elpusztult 1945-ben

A dolinai ház 1923-ban



z el sô meg ál ló a Be lez nay-Gu bá nyi bir tok – ma ége tô ként is -
mert – be já ró ja elôtt volt. Tú ra ve ze tô ként itt vár tam a tár -

sas ágot és bal ese ti ok ta tást tar tot tam, ahol min den ki nek be
kel lett bi zo nyí ta nia, hogy bal eset ese tén gya kor lat ban is tud ja
al kal maz ni a fer tôt le ní tô szert (a pi li si har mat vi zet) fáj da lom csil -
la pí tás ra. Ez után rö vid hely tör té ne ti is mer te tôt hall gat hat tak
meg a részt ve vôk a Be lez nay Fe renc (1812-1967) ál tal épí tett va -
dász kas tély ról, ami 1882-tôl Gu bá nyi Mi hály (1835-1889), majd
1919-tôl Gu bá nyi Ká roly (1867-1935) tu laj do na volt. Ô volt az,
aki 10 ka taszt rá lis hold bir to kán min ta gaz da sá got ala kí tott ki, és
mint a te ra szos mû ve lés meg ho no sí tó ja le ven du lát, man du lát,
ba rac kot, cse me ge szô lôt és di ót ter mesz tett. Volt itt egy or szá -
gos hí rû ba rom fi te le pe is, in nen ered a Ka kas hegy el ne ve zés.
Min den kép pen em lí tést ér de mel az Iker fe nyô ül te tô je, Gu bá nyi-
Schi ek Emil is, aki Gu bá nyi Ká roly ne velt fia volt. A fe nyôt
1934-ben, a ne ve lô ap ja ha lá la elôt ti év ben ül tet te el.

Utun kat a Me lich-sa rok érin té sé vel a do li nai nagy ré ten foly tat -
tuk a Sas-he gyig. So kan itt hal lot tak el ôször ar ról, hogy itt egy
nagy bir ka te nyé szet volt még a 70-es évek ele jén is. Ezen a te -
rü le ten állt a ju hász há za, amit a rajz ta nár, Ba lázs Jó zsi bá csi
tus raj zon örö kí tett meg még 1948-ban. A részt ve vôk a rajz ról
ké szült fo tót is meg te kint het ték, va la mint egy má sik ké pet,
amelyen a Sas-hegy alat ti volt szé na tá ro ló és az ak ko ri föld tu -
laj do nos va dász tár sa ság tag jai lát ha tók 1957-ben.

A do li nai nagy völ gyön to vább ha lad va foly tat tuk utun kat, ahol
bal ra a Bosz nia-völgy, jobb ra a Pö rös-völgy ta lál ha tó. Rö vid
sé ta után már is a Ja sze nyi na-völ gyi be já ró hoz ér kez tünk. Itt
már a me net le las sult, mi vel az út vi szo nyok igen meg rom lot -
tak, ugyan is a de cem be ri ónos esô je len tôs ká ro kat oko zott az
amúgy is rossz ál la pot ban lé vô er dô rész ben. Saj nos, ha ma ro -

„BÖGRE TÚRA” 
A DOLINÁBAN
Január 3-án délelôtt fél 10-kor a hegyeki pincesor-
ról 47 pilisi, monori, monorierdei, gyömrôi ter-
mészetet szeretô ember indult el a Dolina túrára.

san már nem Ja sze nyi na-völgy, ha nem si ra lom völ gye lesz ez
az ôsök ál tal ko ráb ban szé pen gon do zott és tisz tán tar tott te -
rü let. Ezen a lát vá nyon a tú rá zók is meg döb ben tek. Úgy néz
ki, mint ami nek nincs gaz dá ja, pe dig osz tat lan kö zös tu laj don -
ban van. Azok nak, akik lát hat ták eze ket az er dô ré sze ket
an no a 60-as, 70-es évek ben, most bi zony el szo rul a szí vük
et tôl a lát vány tól!

Az Al ber tir sá ról ki in du ló Bics kei úton tar tott rö vid pi he nô után
rá for dul tunk a Ha tár út ra. Ez Pi lis – Pánd – Ká va köz igaz ga tá -
si ha tá ra. In nen a ki lá tó egy más old alát mu tat ja meg, nem azt,
amit a pi li si em be rek sze me ál ta lá ban meg szo kott. Kis kút-
völ gyén le eresz ked ve el ér tük a volt kis kú ti ré tet. Saj nos itt is
be nôt te a bo zó tos azt a te rü le tet, ami va la ha szép le gel te tô- és
ita tó hely volt és ide jár tak ví zért a kör nyék be li föl de ken dol -
go zó em be rek is. Itt nem csak egy tég lá val ki ra kott kút, ha nem
egy vé ko nyan csor do gá ló pa tak is vár ta ôket, aho vá az is ko lá -
sok va la ha tá bo roz ni, csa lá dok, ba rá tok ki rán dul ni jár tak.

A kis kú ti rét után az Ökör já rá si-völgy mel lett el ha lad va is mét
be ér tünk a do li nai Nagy völgy be. A Sas-hegy nél még ké szült
egy kö zös fo tó, majd irány a pin ce sor! Itt a ki szá radt tor ko kat
meg le he tett lo csol ni a he gye ki pin cék fi nom le vé vel. 

Ez a 9,5 ki lo mé ter tú ra re mél he tô leg össze ko vá csol ta a ter mé -
szet sze re tô ket. Bí zom ab ban, hogy me ga la kul majd a PI LI SI
TER MÉ SZET JÁ RÓK BA RÁ TI KÖ RE és a jö vô ben több ki rán-
 du lá son ve szünk majd részt együtt.

SZA BÓ ZOL TÁN 2
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Rendôrségi hírek
n 2015. év sze mé lyi vál to zá sok kal kez dô -
dött a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság te rü le -
tén. A Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság
ve ze tô je, Dr Mi hály Ist ván rend ôr dan dár tá -
bor nok 2014. de cem ber 31-i hat állyal el -
kö szönt Szmo dics Ró bert rend ôr alez re des -
tôl, a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Ve ze tô jé -
tôl és he lyé re 2015. ja nu ár 1-jétôl Ba ár
Pál ren dô rez re dest ne vez te ki.

n Az el múlt évet ér té kel ve el mond hat-
juk, hogy a Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sai
2014-ben is igye kez tek lel ki is me re tük nek
és tu dá suk nak meg fe le lô en vé gez ni mun -
ká ju kat. Az utób bi év ben ugyan je len tô sen
nôtt a rend ôr ség re ru há zott fel ada tok meny-
nyi sé ge, de en nek el len ére to vább ra is a
lel ki is me re tes és hoz zá ér tô szak mai mun-
ka ke rült elô tér be, mely nek kö szön he tô en
ki vá ló ered mé nye ket si ke rült el ér nünk!
Min de ze ket egy kis sta tisz ti ká val kí vá nom
szem lél tet ni: 
Pi lis vá ro sá ban 364 bûn cse lek mény vált is -
mert té 2014-ben, amely 13%-os csök ke -
nést mu tat a 2013. évi 418-as szám hoz
ké pest. Ezek bôl a leg na gyobb há nya dot
még min dig a 246 va gyon el le ni bûn cse lek -
mény tet te ki, de ez is ke ve sebb a 2013-
ban be kö vet ke zett 220 eset hez ké pest.
Az el múlt év ben ki emelt fi gyel met ka pott
a la kos ság szub jek tív biz ton sá gér ze té nek
ja ví tá sa és a leg in kább köz fel há bo ro dást
kel tô, be tö ré ses lo pá sok szá má nak csök -
ken té se. Így e te rü le ten is jó ered ményt ér -
tünk el, a ko ráb bi 23 eset szám 12 eset re
csök ken t!

n A kö vet ke zôk ben az el múlt két hó nap ban
tör tént bûn cse lek mé nyek rôl sze ret ném tá -
jé koz tat ni Önö ket:

K. And rea pi li si la kos fel je len té se alap ján
bün te tô el já rás in dult is me ret len tet tes el -
len, aki no vem ber 23-án 0 óra és 8 óra kö -
zöt ti idô ben a fel je len tô Ha le szi Szô lô II.
dû lô ben lé vô, tel je sen kör be ke rí tett in gat -
la na ud va rán ta lál ha tó mel lék épü let be do -
log el le ni erô szak kal be ha tolt, és on nan
kü lön bö zô ér té ke ket, va la mint 2 db ke rék -
párt tu laj do ní tott el. A bûn cse lek ménnyel
56.000 Ft, a ron gá lás sal 3.000 Ft az oko -
zott kár. A nyo mo zás so rán az el kö ve tô fel -
ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek ered ménnyel
jár tak, az el tu laj do ní tott ke rék pá rok le fog la -
lás ra és a tu laj do nos nagy örö mé re vissza -
adás ra ke rül tek. Az el kö ve tô K. Já nost el fo -
gá sa után ôri zet be vet tük. 

n Bün te tô el já rás in dult a Bün te tô Tör vény -
könyv rôl szó ló 2012. évi C. tör vény 178. §
(1) be kez dé sé be üt kö zô és az (5) be kez dés
a) pont ja sze rint mi nô sü lô – ter mesz tés sel
elô ál lí tás sal, meg szer zés sel cse kély meny-
nyi ség re el kö ve tett ká bí tó szer bir tok lá sa –
vét ség, meg ala po zott gya nú ja mi att. A Pi li -
si Rend ôr ôrs sa ját szer ve zé sû, a ven dég lá -
tó egy sé gek el len ôr zé sét cé lul tû zô ak ci ó-
já ban a Pi li si MÁV ál lo más vá ró ter mét is
át vizs gál tuk. A je len lé vô sze mé lyek el len -

ôr zé se kor J. Ele mér szol no ki la kos ru há za -
tá nak át vizs gá lás köz ben ká bí tó szer gya nús
nö vé nyi anya got fe dez tünk fel. J. Ele mér
elô ál lí tás ra ke rült, majd vi ze let min ta vé te le
után a nö vé nyi anyag le fog la lá sát kö ve tô en
sza ba don bo csá tot tuk.

n A Pi lis Rend ôr ôrs no vem ber 21-én a „19
me gyés” el ne ve zé sû ak ci ó ban vett részt.
Az ak ció so rán az es ti órák ban 8 fô vel meg -
je lent a Ho mo ki I. dû lô ben, mi vel ott Zs.
Ger gely a Bu da pes ti Kör nyé ki Tör vény szék
ha tá ro za ta el len, 5 év le töl ten dô bör tön -
bün te té se le töl té se elôl el rej tô zött. A Ho -
mo ki I. dû lô ben a be szer zett in for má ci ók
alap ján fel tér ké pe zés re ke rült az in gat lan,
ahol fent ne ve zett tar tóz ko dott. Az in gat lan
kör be ke rí té se után Zs. Ger gely el fo gás ra
ke rült, majd a Fô vá ro si Bün te tés Vég re haj -
tá si In té zet be kí sér ték mun ka tár sa ink.

FON TOS, hogy a ha té kony bûn meg elô -
zés re csak kö zö sen va gyunk ké pe sek!
Ké rem, hogy Önök is te gye nek meg
min den ma guk tól tel he tôt an nak ér -
de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse lek -
mé nyek ál do za tá vá, il let ve hogy má -
sok sem – kü lö nö sen az idô sek – ne
vál ja nak az zá!

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr fô had nagy
a Pi li si Rend ôr ôrs Pa rancs no ka 

A mezei ôrszolgálatról Közterületeink 
rendjéért Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta 2014. szep tem ber 1-jén lét re hoz ta a fegy -

ve res és in téz ke dés re is jo go sult ha tó sá gát, a Me zei ôr szol gá la tot. 

Pi li sen a kö vet ke zô sze mé lyek lát -
ják el a me zô ôri fel ada to kat:
Be rinsz ki Jó zsef: 06-20/221-6203,
Ho lecz Ró bert: 06-20/221-5975, 
Nagy Dá vid: 06-20/342-7298.

n Az ôr szol gá lat cél ja meg aka dá lyoz ni a
kül te rü le ti fa- és ter mény lo pá so kat, fel -
tár ni és meg elôz ni a bûn cse lek mé nye ket.
En nek ér de ké ben, tör vé nyi fel ha tal ma zás -
sal a me zô ôr jo go sult sá gai a kö vet ke -
zôk: fel tar tóz tat hat, iga zol tat hat, jár mû vet
át ku tat hat, kény sze rí tô in téz ke dést al kal -

n Pi lis vá ros Kép vi se lô-tes tü le te az
el múlt idô szak ban a Pol gár mes te ri
Hi va tal lét szám bô ví té sé rôl dön tött.
A hi va ta li ap pa rá tust 1 fô köz te rü let-
fel ügye lô vel nö vel ték, így 2015 már -
ci u sá tól már 2 fô köz te rü let fel ügye -
lô fog ja szem mel kí sér ni, el len ôriz ni
a vá ro sunk ut cá i nak, köz te rü le te i nek
rend jét!

Je len leg e fel ada tot Nagy Sán dor
köz te rü let-fel ügye lô lát ja el. 
For dul ja nak hoz zá bi za lom mal!
Tel.: 06-20/771-0398

maz hat, vég sô eset ben pe dig fegy vert is
hasz nál hat. Le fog lal hat ja to váb bá a tisz -
tá zat lan ere de tû ter ményt, árut, és az el -
kö ve tés hez hasz nált esz kö zö ket is.

Fel hív juk min den ki fi gyel mét, hogy bár mi -
lyen kül te rü le ti vagy bel te rü le ti fa ki vá gás,
fa ki ter me lés ha tó sá gi en ged ély hez kö tött,
amely en ged élyt a me zô ôr nek be kell mu -
tat ni! Amennyi ben en ged ély nél kül ke rül a
fa ki vá gás ra, a me zô ôr el ko boz hat ja azt!

Kérjük a lakosokat, hogy a mezôôreink
munkáját mindenben segítsék!

n A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény ész le lé se ese tén bár mely idôpont -
ban hív ják a „jár ôr mo bilt” a 20/771-0411 mo bil te le fon szá mon, vagy mun ka i dô -
ben a 06-29/498-128-as szá mon a Pi li si Rend ôr ôr söt. 

n Hív ha tó még a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság a 06-29/410-72 szá mon, il let ve a
107-es se gély hí vó te le fon szám! 

n Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak Kiss Zol tán r.ftôrm te le fo nos el ér he tô sé ge:
06-20/412-2490. Fog adó órát tart min den pá ros hét csü tör tö kén 08.00-12.00
kö zött a rend ôr ôrs épü le té ben.
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vi lá gon na gyon sok he lyen, köz tük Ma gyar or szá gon is
több száz mil lió em ber nek oko zott szen ve dést a kom mu -

nis ta dik ta tú rák ural ma. So rol hat nánk Ku bá tól Kí ná ig, vagy
Szov jet unió tól Kam bo dzsá ig, hogy mi kor, hol, mi lyen bor zal -
mak tör tén tek. 

2015-ben meg kell em lé kez nünk a ma gyar tör té ne lem egy
má sik ke vés bé is mert idô sza ká ról is, amely ép pen 70 éve tör -
tént és akar va vagy aka rat la nul, de min den fé le képp mél tat la -
nul ke vés szó esik ró la. 

Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira

Pilisi Akvarista Klubról

Az Országgyûlés 2000-ben határozott arról,
hogy minden év február 25-én tartják 
„a kommunizmus áldozatainak emléknapját”.

1945 el sô hó nap ja i ban Bu da pest ost ro ma köz ben és után,
a szov jet kom mu nis ta ve ze tés na gyon sok ár tat lan ci vil ál do-
 za tot kö ve te lô rém ural ma kez dô dött. En nek kö vet kez té ben
– hogy töb bek kö zött egy újabb óri á si ha zug sá got lep lez ze nek –
a II. vi lág há bo rú so rán több mint 600 ezer ma gyart (ka to nát és
ci vilt egya ránt) szál lí tot tak a Szov jet unió kü lön bö zô tá bo ra i ba
kény szer mun ká ra, akik nek majd nem a fe le so sem tért ha za…
Em lé kez zünk meg ró luk is!

Mi lan Kun de ra cseh író sze rint: „A jö ven dô nem ze dé kek
elôtt kö te les sé günk fel je gyez ni a 20. szá zad bû ne it és biz to-
 sí ta ni, hogy azok so ha nem is mét lôd het nek.”

(A cikk tel jes ter je del mé ben a pi lis.hu hon la pon ol vas ha tó! szerk.)
SZA BÓ MÁR TON 2

Sze re tet tel kö szönt jük önt az Ak va ris ták Ma gyar-
or szá gi Egye sü le té nek Pi li si Ta go za ta ne vé ben!

z ak va risz ti ka ta lán a leg bo nyo lul tabb, de egy ben a leg -
szebb hob bi is. Ichi ti o ló gia, zo o ló gia, bi o ló gia, tech no -

ló gia, és még ki tud ja hány ko moly tu do má nyág áll össze
egy üveg fal lal össze tar tott víz koc ká vá. De ez a víz koc ka
ma ga az élet. Sok szor mond juk, ak vá ri um nél kül az ott hon
csak egy la kás!

2015. év ja nu ár já tól meg nyi tot tuk Pi li sen az Ak va ris ta Klub -
dél után ja in kat, me lye ket min den va sár nap 14 órai kez dés -
sel tar tunk a Le hel ut ca 24. szám alatt.

Cél ja ink, ame lye ket ma gunk elé tûz tünk:
• A több mint húsz éves szak mai ta pasz ta la ta ink kal sze ret -

nénk tá mo ga tást nyúj ta ni a kör nyék be li ak va ris ta tár sa -
da lom, kez dô és ha la dó ak va ris tá i nak.

• Le he tô sé get sze ret nénk te rem te ni a szak mai is me re tek
el sa já tí tá sá ra.

• Ér té kes és hasz nos esz me cse rék kel sze ret nénk gaz da gí -
ta ni a részt ve vô ket.

Ér dek lôd ni le het a 06-20/9909-919 te le fon szá mon!
Záb rác ki né Zsa dá nyi Ág nes és Záb rác ki Lász ló
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Az ál la tok vé del mé rôl és kí mé le té rôl szó ló tör vény el ren -
de li, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat eb ren dé sze ti fel ada -
ta i nak el lá tá sa ér de ké ben, il let ve a ve szett ség el le ni ol tás
jár vány vé del mi vo nat ko zá sa i ra va ló te kin tet tel há rom éven te
leg alább egy al ka lom mal ebössze í rást vé gez zen.

te le pü lé si ön kor mány za -
tok há rom éven kén ti eb-

össze í rá si kö te le zett sé gét a
2011. évi CLVI II. tör vény 7.
§-a ve zet te be, mely 2012. ja -
nu ár 1. nap já tól ha tá lyos. Eb -
bôl ere dô en az ön kor mány zat
ebössze í rá si kö te le zett sé gé nek
2015. ja nu ár 1. nap já ig kel lett
ele get ten ni.

A 2013. ok tó ber 3-án kelt
fel hí vás ban az ebek tu laj do no -
sa it/tar tó it tá jé koz tat tuk ar ról,
hogy min den négy hó na pos -
nál idô sebb eb rôl, az „Ebösz-
sze í ró adat la pot” ki tölt ve leg -
ké sôbb 2013. no vem ber 30.
nap já ig szí ves ked je nek el jut -
tat ni az ön kor mány zat hoz.

A kedv te lés bôl tar tott ál la tok
tar tá sá ról és for gal ma zá sá ról
szó ló 41/2010. (II.26.) Korm.
ren de let elô ír ja, hogy négy
hó na pos nál idô sebb eb csak

transz pon der rel (csip pel) meg-
je löl ve tart ha tó.

Amennyi ben az eb tu laj do -
nos vagy eb tar tó a kö te le zô en
elô írt adat szol gál ta tást nem,
vagy nem a jog sza bály ban elô -
ír tak nak meg fe le lô en tel je sí ti,
il let ve meg ta gad ja, ab ban az
eset ben a ren de let ér tel mé ben
leg alább 30 ezer fo rint ál lat vé -
del mi bír ság gal sújt ha tó.

Ezú ton sze ret nénk tá jé koz -
tat ni a la kos sá got, hogy a bír -
ság ki sza bá sá ra 2015. ja nu ár
1-jét kö ve tô en ke rül het sor és
csak azok kal szem ben al kal -
maz ha tó, akik a fen ti adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gük nek
ko ráb ban még nem tet tek ele -
get, így aki be je len tet te az
ál ta la tar tott ebet, il le tô leg
ebe ket an nak azt nem kell
meg is mé tel nie.

TÓTH LÁSZ LÓ 2 jegy zô

Tisztelt ebtartók és
ebtulajdonosok!
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Or szág gyû lés 45/2014. (XII. 17.) ha tá ro za ta ér tel mé ben 
már ci us 16. a ma gyar zász ló és cí mer nap ja!

isz te let tel kér jük az in téz mé nye ket, szer ve ze te ket, és egyút tal a pol gá ro kat
is, hogy a nem ze ti kul tu rá lis örök sé günk ré szét ké pe zô ma gyar zász ló és

cí mer meg be csü lé sé nek ki nyil vá ní tá sa ként, 2015. már ci us 16. nap já tól kezd ve
ezt a na pot kö zö sen, mél tó ke re tek kö zött ün ne pel jük meg.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Bôvebb képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu oldalon. Fotó: Princz Mihály
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MEGHÍVÓ
Pilis Város Önkormányzatának 

Képviselô-testülete nevében tisztelettel 
meghívom, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére rendezett

2015. március 15-én 10 órakor
tartandó városi ünnepségre.

Az ünnepség helye: Pilis, Petôfi park
Az ünnepséget megnyitja Simó Gáborné 

Pilis város polgármestere

Ünnepi mûsort ad a Gubányi Károly 
Általános Iskola, közremûködik a Pilisi Zenész 

Egyesület zenekara és mazsorett csoportja.

A nemzeti ünnepen 
koszorúzással emlékezünk a forradalom 

és szabadságharc hôseire.
Az ünnepséget megelôzôen 9 óra 30 perckor 

az Önkormányzat Képviselô-testülete 
koszorút helyez el Petôfi Sándor 

és Sárkány Sámuel emléktáblájánál, 
az evangélikus templom kertjében.

Hagyományos eljárással készített 

akácfa tüzeléses kemencében sütött 

ADALÉK-ANYAGOKTÓL MENTES
egészséges kenyér és pékáru kapható üzletünkben.

ESKÜVÔRE, RENDEZVÉNYRE ÁRENGEDMÉNY!

Pilis, Virág u. 2.

WEB://holanszkipekseg.gportal.hu

TELEFON: 06-70/212-6880


