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Kedves Pilisi Polgárok!
2012 első Hírnök újságát tartják kezükben, ezért szeretném Önöket néhány fontos változásról
tájékoztatni. A világban és Európában játszódó folyamatok és a magyarországi helyzet is igen
komolyan befolyásolják a települési önkormányzatok helyzetét. Ez alól Pilis sem kivétel. A
folyamatosan romló gazdasági körülmények között egy-egy település helyzete sem javulhat.
Sajnos ez Pilisen is érezhető. Emiatt 2011 végén Pilis Város Önkormányzata nagyon nehéz
döntéseket hozott.
Sokat gondolkodtunk, vitatkoztunk, de a kényszer nagyúr. Nehezen bár, de meg kellett tenni
ezeket a lépéseket. Több éve nem emelkedett a kommunális adó, ezt most emelnünk kellett, így a
belterületen évi 17.000.- Ft, a külterületen pedig 15.000.- Ft. A 70 éven felülieknek eddig járó

kommunális adó kedvezmény megmarad ugyan, de mértéke 100%-ról 50%-ra módosul, így nekik évente 8.500.- Ft-
ot, illetve 7.500.- Ft-ot kell fizetniük. Az eddig a 70 éven felülieknek alanyi jogon járó a szociális és jövedelmi
viszonyaiktól független szemétszállítási díj kedvezményét szociális alapokra helyezte az Önkormányzat, így ezután
a kuka méretétől függően kell a szemétszállítási díjat fizetni, de a szociális rendeletben meghatározott feltételek
esetén kérhető a díj mérséklése. Sok évvel ezelőtt az Önkormányzat a 2%-os iparűzési adót 25%-al csökkentette
annak reményében, hogy jelentős mértékben bővül majd ennek hatására a pilisi gazdasági tevékenység. Ez sajnos
nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért 2012-től évtől az iparűzési adó mértéke újra 2% lesz.
Az Önkormányzatról szóló törvény kimondja, hogy egy-egy településnek elsősorban a kötelező feladatait kell
ellátnia és a nem kötelező feladatokat csak a saját bevételeiből finanszírozhatja. Az elmúlt években egy ilyen nem
kötelező feladatot, nevezetesen a pilisi háziorvosi rendelőben eddig teljes egészében a város költségvetéséből
finanszírozott szakorvosi rendelést tudtunk fenntartani. Ehhez sem OEP, sem más támogatást nem kaptunk. Úgy
gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos feladat. Ezt mindenképpen továbbra is működtetni szeretnénk, de ehhez
szükség van a rendelést igénybevevők költség-hozzájárulására is. Továbbra is működik a sebészet és a
reumatológia, valamint a fizikoterápia és vérvételi laboratórium. Ezek igénybevétele esetén a sebészet és a
reumatológia esetében alkalmanként ezer forintot, fizikoterápia és vérvétel esetében pedig alkalmaként háromszáz
forint költség-hozzájárulást kell fizetni.

Az elmúlt hetek igen hideg és havas időjárására tekintettel Pilisen is igyekeztünk segíteni a rászorulóknak. Pilis
Város Önkormányzata az Evangélikus Egyházzal, a Vöröskereszttel és a Családsegítő Szolgálattal közösen a
Dózsa Gy. u. 33. sz. alatt egy éjjel-nappal és hétvégén is nyitva tartó melegedőt üzemeltetett. Ennek működése kettő
héten keresztül folyamatos volt. Elég sokan vették igénybe ezt a szolgáltatást úgy, hogy bizony nemcsak nappal,
hanem sokszor éjjel is ott tartózkodtak, de nemcsak Pilisről, hanem a rendőrök Nyáregyházáról is hoztak be olyan
embert, akit ez a lehetőség a fagyhaláltól mentett meg.
Tüzelővel is igyekeztünk segíteni a rászorulóknak, így 2011-ben majdnem 800 mázsa, 2012-ben, csak januárban,
135 mázsa fát osztottunk szét a rászorulóknak. Ezen kívül az Evangélikus Szeretetszolgálattal összefogva február
közepén, az ő anyagi támogatásukkal és Pilis város eszközeivel, sok nehéz helyzetű család tüzelő-gondján tudtunk
enyhíteni.

Hogy vidám hírekkel is szolgáljak: 2012-ben is sok érdekes, zenés, kulturális és sport program várja a Pilisi
lakosokat, amelyek közül több - tekintettel népszerűségére - már évek óta megrendezésre kerül. A teljesség igénye
nélkül néhányat említek csak: Nyári Nyáry Muzsika, Jótékonysági koncert, Roma Kulturális nap, Kempo
Bajnokság, Városi Gyermeknap, Életmód-Sziget, nyárbúcsúztató koncert, szüreti felvonulás, a Kármán József
Városi Könyvtár rendezvényei, adventi gyertyagyújtás..

Településünk nagy múlttal rendelkezik, küzdelmes jelennel és hogy jövője is legyen, az csak mindannyiunk közös
összefogásával lehetséges! Szabó Márton polgármester

FEBRUÁR 25. – A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Álljon itt néhány adat a világ kommunista országaiban elkövetett rémtettekről, a meggyilkolt
emberek számáról: Latin-Amerika 150 ezer, Kelet- Európa 1 millió, Vietnám 1 millió,„
Afganisztán 1,5 millió, Afrika 1,7 millió, Kambodzsa 2 millió Észak-Korea 2 millió,,
Szovjetunió 20 millió, Kína 65 millió halott. Ez összesen megközelíti a százmillió halottat. A
számok mögött nagyon különböző helyzetek húzódnak meg. Vége-hossza nincs a leninizmus-
sztalinizmus bűneinek, amelyeket szinte ugyanúgy lemásol Mao ce-tung, Kim Ir Szen, Pol Pot
rendszere is. (Stéphane Courtois: A kommunizmus vétkei.) Ezekre milliókra is emlékezünk”
ezen a napon! Szabó Márton
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Pilis. Számomra ez a név közel húsz éve a
testi-lelki otthonomat jelenti. Ekkor
költöztem Szentendrére a Pilis-hegység
lábához, a Duna partjára. Éppen ezért
nagyon örültem tavaly decemberben,
amikor jegyzőként bizalmat kaptam Pilis
Város Képviselőitől, hogy ezután a mun-
kahelyem is Pilis lesz.„ ”

1990-ben végeztem el a Szegedi - akkor
József Attila- Tudományegyetem jogi karát. 1999-ig
pénzügyi jogászként dolgoztam a Magyar Nemzeti Bankban,
kereskedelmi bankoknál és a bankfelügyeleten. 1999-től
tevékenykedem a központi és a helyi közigazgatásban. 1999-
2000-ben a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon jogtaná-
csosként, 2000-2003 között az Oktatási Minisztérium jogi
vezetőjeként dolgoztam. 2001-ben Európai Uniós másod-
diplomát szereztem a Budapesti Gazdasági Főiskolán.
2003-tól fővárosi kerületi és vidéki - Pest, Fejér és Veszprém
megyei - községi önkormányzatoknál voltam jegyző. A
községekben kicsi a hivatali apparátus, ezért szinte minden
hatáskört a jegyzőnek személyesen kell gyakorolnia. Ez
azonban azzal az előnnyel járt, hogy sok embert
megismerhettem személyes élettörténetével, problémáival
szembesülhettem. Jegyzői munkám mellett EU-szakértőként
közel 400 millió forint pályázati fejlesztésben működtem
közre, voltak ebben felújított iskolák, középületek csakúgy,
mint tartós munkanélkülieknek szakmát adó képzések.
Pilis az első város, ahol jegyzőként dolgozom, nagyobb,
összetettebb feladat, mint egy község hivatalának a vezetése.
Ráadásul nagyon nehéz a helyzetünk, csakúgy, mint az egész
ország helyzete. A nehézségek a gazdasági válságból
fakadnak, vagyis elsősorban pénzügyi természetűek. De ha
egy helyi közösségben megvan az elszántság, az összetartás, a
szolidaritás, egyszóval: az erkölcsi erő, akkor a közösség
erejével minden anyagi nehézség legyűrhető Még csak.
néhány hete dolgozom Pilisen, de meggyőződésem, hogy
ebben a városban, az itt lakókban megvan ez az erő, amivel
közösen, összefogva legyőzhetjük a gazdasági nehézségeket
és sikeressé tehetjük Pilis Városát. Ebben a munkában
szeretném kivenni a részem a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények minden dolgozójával együtt.

Tisztelt Pilisi Lakosok!

Dr. Labundy Norbert jegyző

I. A 46/2011. /XII.19./ számú önkormányzati rendelet értelmében a
KOMMUNÁLIS ADÓ összege, valamint az adómentesség mértéke
2012. január 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint változott.

1./Akommunális adó mértéke adótárgyanként 17.000,- Ft/év.

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

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

II.Az IPARŰZÉSIADÓ mértéke 1,5%-ról 2%-ra változott!

III. A GÉPJÁRMŰADÓ mértéke nem változott, továbbra is a
2010. január 1-jével hatályba lépett, 1991. évi LXXXII. sz.
gépjárműadóról szóló törvény alapján számítjuk , az alábbiak
szerint:

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

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

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

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

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

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

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

Amozgáskorlátozottság miatti mentesség továbbra is 13.000,- Ft-
ig vehető igénybe, 100 KW teljesítményt el nem érő
személygépkocsi után.

Felhívom figyelmüket, hogy a 2012. évben a korábbiakban
„hétpontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló
adómentesség legkésőbb 2012. június 30-ig áll fenn! Ezt követően
a menetesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a
kérelmező igazolja a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását
a következő dokumentumok egyikével:

- mozgásszervi fogyatékosságot igazoló – fogyatékossági
támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar
Államkincstár) határozat másolata,

- mozgáskorlátozott (18 életév alatti) gyermek esetén az 5/2003.
(II.19.) ESzCsM rendelet 3. sz. melléklet szerinti igazolás tartósan
beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermekről,

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott,
legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99
vezető diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy mind a gépjármű-, mind a
kommunális adó két részletben fizetendő, a befizetések határideje
március 19-e, ill. szeptember 17-e.

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

A helyi adókról
Lasán Judit, adóügyi irodavezető

A Pilisi Egészségházban 2012. január 01. napjától –

határozatlan időre szünetel a szemészet és a fül-orr-–

gégészet szakrendelés.
Az alábbi egészségügyi szakellátások után 2012. január
hó 01. napjától ún. egészségügyi költség-hozzájárulás
megfizetése szükséges:

TISZTELT LAKOSSÁG!
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I. A Képviselő-testület a 2011. november
23-án megtartott ülésén az alábbi
határozatokat és rendeleteket fogadta el:
Beszámoló a ceglédi székhelyű Erkel
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény pilisi telephelyének (pilisi zene-
iskola) 2010/2011. oktatási tanév műkö-
déséről:
„ A gyermeklétszám alakulása: 2010/2011-
es tanév. 70 növendék., 2011/2012-es tanév:
71 növendék.”
Beszámoló a Móricz Zsigmond Közösségi
Ház 2011. évi szakmai feladatellátásáról,
működéséről:
„Az intézmény 2011. évben az alábbi
rendezvényeket szervezte meg: nemzeti
ünnepek, Tabányi Mihály 90. születés-
napjának megünneplése, Május 1.- Tavaszi
Kupa, Városi Gyermeknap, Városi Peda-
gógusnap, Trianoni megemlékezés, Tavaszi
Hangverseny, Nyári- Nyáry Muzsika,
Várossá avatás 6. évfordulója.”
Beszámoló a Kármán József Városi
Könyvtár 2011. évi szakmai feladatel-
látásáról, működéséről:
„A könyvtár 2011. október végéig 739 mű
780 példányát vette állományba. Pályázaton
nyert összegből év végéig helytörténeti
szoba került kialakításra. A könyvtárnak
október végéig 2200 beiratkozott olvasója
volt, a tényleges használók száma ennél
alacsonyabb kb. 800 fő. A 18 éven aluli
olvasók 1668 alkalommal keresték fel az
intézményt és 2742 könyvet kölcsönöztek
ki. A könyvtár által 2011. évben rendezett
kulturális programok: 2 olvasási verseny,
Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja,
Népmese Napja, III. Béla király életéről
történelmi előadás, „Nyitott kapuk ren-
dezvény sorozat”, Ökotörténet / Klímatör-
ténet, Egészségünk védelmében/ a szűrő-
vizsgálatokról.”
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi
pénzügyi tervének I-III. negyedévi
teljesítéséről:
„ A Képviselő-testület az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1 877 387 e Ft-ban,
azaz Egymilliárd-nyolcszázhetvenhét-
millió-háromszáznyolcvanhétezer forint,
b) kiadási főösszegét 1 877 387 e Ft-ban,
azaz Egymilliárd-nyolcszázhetvenhét-
millió-háromszáznyolcvanhétezer forint
összegben állapítja meg.
Pilis Város Önkormányzata 2011. évi
felújítási és felhalmozási feladatai: 372 158
e Ft.”
Javaslat Pilis Város Önkormányzata,
valamint a Pilisi Labdarugó Klub között
fennálló használatba adási szerződés
felülvizsgálatára:

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által meghozott 264/2011. (XI.23.)
sz. önkormányzati határozat alapján, a Pilisi
Labdarugó Klubbal egyeztető tárgyalások
került lefolytatásra.
Javaslat Pilis Város Önkormányzata,
valamint a Pilisi Polgárőr Egyesület között
fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által meghozott 265/2011. (XI.23.)
sz. önkormányzati határozat alapján, a Pilisi
Polgárőr Egyesülettel az egyeztető tárgyalás
még nem került lefolytatásra, folyamatban
van.
Javaslat Pilis Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési koncepciója
elfogadására:
„Az Önkormányzat jogszabályi kötele-
zettsége az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a
alapján, hogy a Képviselő-testület a
tárgyévet megelőző év november 30.
napjáig megismerje és elfogadja az
Önkormányzat következő évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját.
AMagyar Köztársaság Országgyűlése 2011.
év őszén kezdte tárgyalni a Magyar
Köztársaság Nemzetgazdasági Minisztere
által benyújtott állami költségvetési
törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó
módosító, kiegészítő indítványokat.
A jelen Koncepció kidolgozását ezért
nehezítette az tény, hogy a benyújtás
határidejéig az állam még nem rendelkezett
elfogadott 2012. évi Költségvetési
törvénnyel. Több - az Önkormányzat, illetve
általában: a települési önkormányzatok
bevételeit jelentősen befolyásoló - tételnél
(mint például a települési önkormányzatok
jövedelem differenciálódásának mérsék-
lése) kizárólag a központi előirányzat volt
meghatározva. A költségvetési törvény-
javaslat végszavazása 2011. december
hónap utolsó napjaiban történt meg.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri
Hivatal jegyzője által előkészített, a
település polgármestere által beterjesztett,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját, a tervezet szerint bruttó 1 225
646 e Ft bevételi főösszeggel, és bruttó 1 254
042 e Ft (működést és kötelezettségvállalást
tartalmazó) kiadási főösszeggel, várhatóan
bruttó 28 396 e Ft forráshiánnyal,
elfogadja.”
Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel fennálló
folyószámlahitel szerződés érvényes-
ségének (időbeli hatályának) meghosz-
szabbítására:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által meghozott 268/2011. (XI.23.)
sz. önkormányzati határozat alapján az OTP
Bank Nyrt.-vel a folyószámlahitel szerződés
aláírásra került.
Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel fennálló

munkabérhitel szerződés érvényes-
ségének (időbeli hatályának) meghosz-
szabbítására:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által meghozott 269/2011. (XI.23.)
sz. önkormányzati határozat alapján az OTP
Bank Nyrt.-vel a munkabérhitel szerződés
aláírásra került.
Javaslat a Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft. által üzemeltetett, a településen
működő szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek további működésével kapcsolatban:
A Képviselő-testület által meghozott
272/2011. (XI.23.) sz. önkormányzati
határozat alapján, a Hírös Hulladékgaz-
dálkodási Kft 2011. december 31. napjával -
figyelemmel azok nagymértékű szennye-
zettségére, valamint arra, hogy Pilis város
lakossága elsősorban a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést részesíti
előnyben – az alábbi szelektív hulladék-
gyűjtő szigeteket szüntette meg:
a./ a Táncsics utcában kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtő sziget,
b./ a Toldi utcában kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtő sziget,
c./ a Kávai úton kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtő sziget.
Rendeletek:
A helyi iparűzési adóról szóló 34/2011.
(X.31.) sz. önkormányzati rendelet:
„ Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó évi mértékének
felső határa 2012. január 01. napjától az
adóalap 2%-a.”
A magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 35/2011. (X.31.) sz. önkormányzati
rendelete:
„A 70 éven felüli egyedülálló magánszemély
lakóhelyéül szolgáló ingatlan 50%-ban
mentes.”
A vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak
megállapításáról és a díjak alkalmazá-
sának feltételeiről szóló 39/2011. (XI.28.)
sz. önkormányzati rendelet:
„A vízdíj és a szennyvízdíj fizetésének
alapjául ún. kéttényezős díjrendszer szolgál,
amely az alábbi elemekből tevődik össze:
a . / A l a p d í j : v a l a m e n n y i , a
közműszolgáltatóval szerződésben álló
fogyasztót terheli, a fogyasztás, valamint a
nem fogyasztás (nullás fogyasztás)
mértékétől függetlenül, továbbá
b./ Fogyasztási díj: valamennyi, a
közműszolgáltatóval szerződésben álló
fogyasztót terheli a fogyasztás mértékével
arányosan.
A díj fizetésének alapjául szolgáló
ivóvízmennyiséget vízmérővel kel l
meghatározni. A díj fizetésének alapjául
szolgáló mennyiséget a szennyvízelvezetési
helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő
szennyvíz mennyisége az adott helyen
fogyasztott /fogyasztási díjként számlázott/
vízmennyiség alapul vételével állapítható

(kivonatos tájékoztatás)

Képviselő-testület 2011. évi
novemberi és decemberi önkormányzati

határozatai és rendeletei
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meg, - a szennyvíz átalány megállapítá-
sának esetét kivéve.”
II. A Képviselő-testület a 2011. december
15-én megtartott nyilvános és rendes
ülésén az alábbi határozatokat fogadta
el:
Jegyzői álláshely betöltése:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete eredményes pályázati eljárást
követően, titkos szavazással dr. Labundy
Norbert szentendrei lakost választotta meg
Pilis Város Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala jegyzőjének. Dr. Labundy
Norbert, a Képviselő testület előtt az esküt
2011. december 15. napján letette.
A Településfejlesztési, Városgazdál-
kodási és Közbiztonsági Bizottság
lemondott külsős bizottsági tagja helyére
új személy megválasztása:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településfejlesztési, Városgaz-
dálkodási és Közbiztonsági bizottságban
Nagy Tibor lemondott külsős bizottsági tag
helyére, Nagy Attila pilisi lakost választotta
meg, aki 2011. december 15. napján tette le
az esküt.
Beszámoló a Közterület- felügyelet 2011.
évi tevékenységéről:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 297/2011. (XII.15.) sz.
önkormányzati határozatában elfogadta a
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügye-
letének 2011. év II. féléves működéséről
szóló beszámolót.
Tájékoztatás a Klímabarát Kör 2011. évi
tevékenységéről:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 298/2011. (XII.15.) sz.
önkormányzati határozatában elfogadta a
Klímabarát Kör 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Javaslat a Klímabarát Kör által koor-
dinált, a településen születendő gyer-
mekek részére ültetendő fák ültetésének
helyszínére:
1./ Pilis Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a

pilisi Klímabarát Kör által szervezett, a
településen születendő gyermekek részére
ültetendő fák ültetésének helyszínéül az
alábbi ingatlant jelölte ki:
Pilis Város ingatlan nyilvántartásában
751/7-es hrsz. alatt felvett, kivett
rendeltetésű, 6.344 m alapterületű2

belterületi ingatlan.
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
az 1./ pontban foglalt ingatlan területének
teljeskörű (durva, finom) tereprendezésével
összefüggő feladatok ellátására a Polgár-
mesteri Hivatal kérjen be árajánlatot 2012.
február 15. napjáig és terjessze be azokat
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szakbizottságai, valamint a
Képviselő-testület 2012. február havi
rendes ülésére.
Tájékoztató a Monor és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2011. évi működéséről:
A Képviselő-testület a 300/2011. (XII.15.)
sz. önkormányzati határozatában elfogadta
a Monor és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 2011. évi
működéséről szóló írásbeli beszámolót.
Javaslat 2011. december hónapjától
történő közfoglalkoztatással összefüggő
intézkedések meghozatalára:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pilis
Város Önkormányzatának az Önkormány-
zat 2011. december 09. napjától 2012.
február 08. napjáig (két hónapig) terjedő
időszak alatt a városüzemeltetési feladatok
ellátása céljából 13 fő, napi 6 órás
munkaidejű közfoglalkoztatottat szerződ-
tet, a hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz
szükséges forrást az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének terhére biztosítja.”
Rendeletek:
Az egészségügyi szolgáltatásokról szóló
45/2011. (XII.19.) sz. önkormányzati
rendelet:
Pilis Város Önkormányzata által fenntartott
és működtetett egészségügyi szakellátások
tekintetében egészségügyi költség hozzá-
járulás(ok) mértéke (2012. január 01.-

2012. december 31. ) „lásd: 3.oldal“
Amagánszemélyek kommunális adójáról
46/2011. (XII.19.) sz. önkormányzati
rendelet:

Az adó évi mértéke
„ 6. § Az adó évi mértéke 2012. január 01.
napjától kezdődően adótárgyanként, illetve
lakásbérleti jogviszonyonként ,- Ft /17.000
év.

Adómentesség
7.§ Adómentes:
a) Az építésügyi hatóság igazolása
alapján beépítésre alkalmatlan, vagy
beépítési tilalom alá eső földrészlet.
b) A 70 éven felül i egyedülál ló
magánszemély lakóhelyéül szolgáló
ingatlan 50%-ban mentes.

Adókedvezmények
(2) A kommunális adó évi mértékéből

2.000.- Ft adókedvezményre jogosult az az
adóalany, aki a külterületen álló építmény
tulajdonosa, bérlője vagy tényleges
használója.
(3) A kommunális adó évi mértékéből
2.000.- Ft adókedvezményre jogosult az az
adóalany, aki a külterületen nem
magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik.”

Szabó Márton polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Pilisen 2011. október
31. napjával szabályszerűen befejeződött a 2011. évi
népszámlálás.
Anépszámlálás során 2011. október 1-től 2011. október 31-ig
Pilis városban 46 fő számlálóbiztos együttműködve 8 fő–

felülvizsgálóval és 1 fő népszámlálási előadóval - 4688
meglévő címet ellenőrzött, majd a lakott címekből 3285 db
belterületi ingatlanban 8225 775 dbösszesen főt,
külterületi ingatlanban 1666összesen főt írt össze. A
Polgármesteri Hivatalban 2011. november 8-áig pótösszeírás
keretében lehetőség volt a még hiányzó és utólagosan leadott,
kérdőívek rögzítésére, mely lehetőséggel több lakos is élt.
A kötelességtudó, jogkövető pilisi lakosok eleget téve a
törvényből eredő kötelezettségüknek, segítőkészen adtak
választ az összeírók kérdéseire, legtöbben még a nem
kötelező ún. szenzitív kérdéseket is készségesen„ ”

megválaszolták. Ennek eredményeként a városban senki
ellen nem kellett szabálysértési eljárást indítani.
A népszámlálási feladatok sikeres lezárása után
köszönetemet fejezem ki a népszámlálással kapcsolatos
lelkiismeretes számlálóbiztosi, felülvizsgálói, népszámlálási
előadói munkáért és nem utolsósorban a pilisi lakosok
segítőkész és együttműködő hozzáállásáért!

dr. Ágh Mariann aljegyző

népszámlálás

Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid! Móra Ferenc
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„Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt,
kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret.”
Zsid-12,1
A Pilisi Kempo Klub a2011. december 17-én
németországi Halle városában megrendezésre kerülő
XXI. Shorai-do Kempo Kupán vett részt, ahová 11
versenyzőt delegáltunk a 24 fős magyar válogatottba. A
Pilisi versenyzők megállták a helyüket és kitűnő
eredményeket értek el, a számunkra kissé ismeretlen
versenyszámokban. Helyezéseink: egy 1. hely, három 2.
hely, két 3. hely, egy 4. hely.
Nagyszerű felkészülési lehetőség volt az idén február 3-
5 között Tökölön megrendezésre kerülő Kempo
Világbajnokságra, ahol a Pilisi kemposok 13 fővel
képviselték hazánkat. A nagy mezőnyben nem várt
eredményeket értünk el. A kimagasló teljesítmény
minket, csapatvezetőket is meglepett, de titkon
reméltük, hogy ezek a gyermekek megcsillogtatják
tudásukat. Büszkén képviselték hazájukat, városukat és
iskolájukat.
Valóban kitartással, hősiesen és becsülettel helyt álltak,
méltán büszkék lehetünk mi Pilisiek ezekre a
gyermekekre és szülőkre, akik odaáldozzák idejüket,
energiájukat ezért a kis közösségért. Példát vehetünk
róluk, odaadó munkájukról!
Összesített eredmény: 7 arany, 12 ezüst, 6 bronz
érem:
Technikai számok
Formagyakorlat: Kenyó Krisztián, Magyar Kristóf,
Czinkós Viktória II. hely, Finta Rebeka III. hely, Erdős
Melinda, GengelickiAndrás IV. hely.
Önvédelem: Czinkós Viktória, Magyar Máté III. hely.
Törés: Magyar Zoltán II. hely.
Küzdelmi számok
Light contact: Magyar Máté, Czéh Sándor, Erdős
Melinda I. hely, Csikós Dávid, Finta Rebeka II. hely,
Kenyó Krisztián, Czinkós Viktória III. hely, Benkó
Dávid IV. hely.
Chikara Kurabe: Magyar Kristóf, Czinkos Viktória,
Magyar Máté, Csikós Dávid I. hely, Kenyó Krisztián,
Ficsúr Tamás, Czéh Sándor, Finta Rebeka, Erdős
Melinda II. hely, GengelickiAndrás III. hely.
Knock Down: Pallag Norbert II. hely.
A , ja közül22 ország 34 csapatának 375 induló
kimagasló eredménnyel zártunk. Ez a kis város 7 új
világbajnokot köszönthet és elmondhatjuk magunkról,
hogy beírtuk magunkat a küzdősportok könyvébe.
Tudomásul kell venni, hogy velünk számolni kell!
Ami végképp feltette a három fergeteges napra a
koronát, az a világbajnoki csapateredmény kihirdetése
volt, amelyen a Pilisi Kemposok (PSE) II. helyezést
értek el. Magyar Zoltán, PSE Elnök

A versenyzőknek szívből gratulálunk!
szerk.

7 ARANY

Városunk dísztermében állófogadással egybekötött
ünnepséget tartott a győzteseknek

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam Önöknek Pilis Városért
Közalapítványt.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon szándékától
vezérelve, hogy elősegítse településünk fejlődését a Polgári Törvénykönyvről
szóló, többszörösen módosított 1959 évi IV. tv. 74/G. §-ának /1/ bekezdésében
foglaltak alapján hozta létre a Pilis Városért Közalapítványt azzal a céllal,
hogy az általa meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi
megvalósításához adományokat gyűjtsön.Az alapító szeretné a közalapítvány
anyagi eszközeinek felhasználásával kiemelt feladatának tekinteni:
a./ Vatyai út - Rákóczi út közötti Sportpark bővítését.
b./ A város arculatának formálását- a közterületek rendezését, utcák, terek
parkosítását, fásítását, ezek folyamatos ápolását, a város központjának
kialakítását.
c./ A helyi kulturális és nemzetiségi örökség megóvása, „tájház” létrehozása
és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának
támogatása, egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése,
támogatása.
d./ Az önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás és vidékének,
tórendszerének helyreállítása, az itt honos állat és növényvilág megóvása.
A fenti célokon túl évente programokat szervezünk, melyek szintén Pilis
lakóinak nyújtanak lehetőséget, értékes szabadidő eltöltéséhez.Kérjük,
támogassák alapítványunkat 2011. évi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával! Adószám: 18678015-1-13.
Tisztelettel köszönjük a 2011. évben felajánlott adományokat, a 2011. évi
Életmód sziget rendezvényhez nyújtott anyagi, tárgyi, természetbeni
felajánlásokat! Továbbra is várunk céljaink megvalósításához „célzott
adományokat”.
2012. évben is kiemelt feladatunk a pilisi sportegyesületek esetleges
támogatása, a sporttevékenységek támogatása, a helyi rendőrőrs munkájának
támogatásához adománygyűjtés. Kérjük, lehetőségeikhez képest segítsék a
közalapítvány munkáját adományaikkal. Bankszámlaszám: 11742238-
20004628. A közlemény rovatba kérjük a támogatni kívánt célt beírni.

Csekket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján, a Titkárságon és Simó
Gáborné elnöktől igényelhetnek. Segítségüket tisztelettel köszönöm a
Kuratórium nevében!

Tisztelt pilisi Lakosok!

Simó Gáborné
Pilis Városért Közalapítvány Elnöke
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Elkezdődtek a hittanórák…

A DIFFER óvodai mérés gyakorlati alkalmazása mindhárom
óvodánkban megtörtént. Ezek eredményeiről, illetve a gyermekek
aktuális fejlettségi állapotáról tájékoztattuk a szülőket.
Január első hetének feladata volt a tanköteles korúak iskolaérettségi
vizsgálatának eredményétől függően, a további vizsgálatra
küldendő gyermekek névsorának összeállítása.
Az óvodapedagógusok folyamatos szakmai fejlesztés céljából
külső- és belső továbbképzéseken vesznek részt.
Az Intézményi Minőségirányítási Program részeként a 2011/2012-
es nevelési évben folyamatos a teljes körű intézményi önértékelés
előkészítése és megvalósítása. A gyermeki tevékenységek
szervezésénél figyelembe vesszük a Kompetencia elvű óvodai
nevelésünk alapelveit: sokrétű tapasztalatszerzés, vizsgálódás,
összehasonlítás (pl. téli időjárás, téli csapadék).
Lehetőséget kaptunk a Kármán József Városi Könyvtár vezetőjétől,
hogy csoportjaink betekintést nyerhessenek a könyvek
birodalmába. Pogány György könyvtár-vezető bemutatta a felújított
és kibővített olvasó- és internetező termeket. Röviden ismertette az
„olvasóház” történetét és egy szép mesével is kedveskedett. A nem
mindennapi élményt ezúton is köszönjük!
Farsang havában a Gézengúz együttes műsorát tekinthetik meg
óvodásaink. Február 17-én jelmezes ovis farsangot tartunk, majd
29-én Kisze-báb égetésével és mókás mulatsággal elűzzük a telet.

A szülők eddigi segítségét megköszönve ismét kérjük, hogy
AZ ADÓJUK

1%-val Támogassák Óvodáink Alapítványait!

OVIS HÍREK

Szegedi Brigitta, óvodapedagógus

Attila úti óvoda:
Szivárvány Telepi Óvodai Alapítvány
Adószám: 18681639-1-13

Kávai úti óvoda
Napsugár Alapítvány
Adószám: 18681347-1-13

Rákóczi úti óvoda
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Adószám:18685671-1-13

J
J

J

2011. 90 újszülöttévben lakossal bővült városunk,

57 házasságkötés 141 halálozásvolt a településen, történt, ebből

64 haláleset volt Pilisen.

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Magyar Kultúra Napját 1989. január 22-én hirdették meg
első alkalommal, emlékezésül arra, hogy 1823-ban azon a
napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Elindítói
szándéka az volt, hogy a magyarság emlékezzen meg nemzeti
fohászunk keletkezéséről, illetve forduljon fokozott figyelem

az ünnepségeken a
magyar művelődés
kiemelkedő alko-
tásaira, szemé-
lyiségeire. Az idei
Magyar Kultúra
Napja megem-

lékezésre január 22-én vasárnap került sor a református
templomban a Kármán József Városi Könyvtár szervezésében.
Rendezvényünk középpontjába Kölcsey és a Himnusz–

mellett egy már-már elfeledett, vagy pontosabban–

fogalmazva a magyar kulturális emlékezetben háttérbe szorult
jeles erdélyi tudós, a háromszáz éve született Bod Péter életét

Magyar Kultúra Napja 2012

és munkásságát állítottuk. Az 1712 és 1769 között élt tudós a
korai felvilágosodás kiemelkedő képviselője volt, életműve
átfogja a mai történeti és irodalmi, nyelvészeti tudományok
széles területét. Működését persze nem lehet a mai
tudományszakok szerinti rendszerezésben tárgyalni, hiszen a
modern tudományágak a XVIII-XIX. század fordulóján
alakultak ki. Bod Péter a – korabeli elnevezéssel – „historia
litteraria” művelője volt. Magyarra lefordítva ez 'iroda-
lomtörténet' lenne, azonban a mai 'irodalomtörténet'
fogalomba lényegében csak az esztétikai értékkel rendelkező
szépirodalmi szövegekkel foglalkozó, azok fejlő-
déstörténetét, műfaji jellegzetességeit vizsgáló diszciplínát
soroljuk. A XVIII. században a historia litteraria
gyűjtőfogalom volt: az írásbeliséggel és az írásos kultúrával
kapcsolatba hozható intézményekkel (egyházak, iskolák,
könyvtárak, különféle gyűjtemények, nyomdák stb.)
foglalkozó és még nem önállósuló szakterület összefoglaló
megnevezésére használták. Bod Péter munkássága így
beletartozik az egyháztörténet, az irodalomtörténet, a
nyelvtudomány, a könyvtártudomány, az iskolatörténet
magyarországi fejlődéstörténetébe. Ugyanakkor gyakorló
lelkész volt, az erdélyi református egyházban fontos
tisztségeket töltött be és hivatásához kapcsolódóan teológiai
szövegeket is írt magyar és latin nyelven.
Bod Péter itthon, Erdélyben folytatta tanulmányait, majd
Hollandiában szerzett magasabb képesítést és korszerű
ismeretekkel felvértezve tért haza szülőföldjére. Kapcsolatba
került kora erdélyi és magyarországi) főuraival, így a(
Bethlen-családdal, mindenekelőtt Árva Bethlen Katával,
akinek udvari lelkésze lett és úrnője gazdag könyvtárában
végezhette kutatásait. De támogatták a Telekiek és a Rádayak
is. Bod Péter mintegy negyven könyvet írt, ezeknek fele
nyomtatásban is napvilágot látott, közel húsz kézirata
azonban erdélyi gyűjteményekben maradt fenn és máig
kiadatlan.
A megemlékezésen Morva Ákos nagytiszteletű úr köszöntése
után Pogány György könyvtárvezető ismertette életútját és
néhány művével részletesebben is foglalkozott. Bod egyik
munkája a Biblia kialakulásának történetét mutatja be, külön
kitérve a nemzeti nyelvű kiadásokra. Értelemszerűen a
magyar nyelvű Szentírással részletesebben foglalkozott;
egyes megállapításai, adatai még ma is alapvetőek. Mai
értelembe vett szépirodalmi szöveget Bod Péter nem írt,
hacsak nem tekintjük annak Szent Hilárius című példá-
zatgyűjteményét, amelyben közmondásokat, anekdotákat,
nevelő célzatú gyakran humoros kicsengésű történeteket,
gyűjtött egybe. Legismertebb munkája a Magyar Athenas, az
első magyar nyelvű irodalmi lexikon, a több mint 500 magyar
író és tudós életrajzi adatait tartalmazó összeállítás.
Az előadáshoz kapcsolódóan a Pilisi Zenész Egyesület és a
Zeneiskola tanárai, növendékei Solymosi Sebestyén
vezetésével a korhoz kapcsolódó zeneműveket szólaltattak
meg. Az énekkar előadott két zsoltárt is, köztük a Bod Péter
számára különösen fontos 102. is elhangzott. De a
megjelentek hallhattak a XVIII. századi udvari zeneéletet
reprezentáló darab részletét Joseph Haydntól és a maga
korában népszerű főúri komponista, gróf Sztáray Mihály egy
műve is felcsendült Hacheleva Ludmilla tolmácsolásában.
Kölcsey Ferenctől a Himnuszon kívül két verse hangzott el
Sedró Áron és Kapás Győző tolmácsolásában.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott megemlékezés a
Szózat közös éneklésével fejeződött be.

Pogány György
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Csodálatos, ahogyan ránk szakadt ez a tél. Kicsit későn
kezdődött így februárban, hirtelen jött, nagy hideggel, de
mégis csodálatos. Nézem a hóban egymást fürdető
iskolásokat, a Gerjénél korcsolyázó gyerekeket, a
háttérben a ná-
dassal, a jégbe
fagyott fűzfák-
kal. Igazi falusi tél. Gyönyörű…

Ittas férfit hoznak be arendőrök a hideg ellen
kialakított Melegedő -be, amit az Önkormányzat, a„ ”

Vöröskereszt, és az Evangélikus Szeretetszolgálat
nyitott meg. Nem is idevalósi. Megfagyott volna, ha nem
hozzák. Morog egy sort, aztán ledől egy matracra és
átalussza az éjszakát. Másnap újra nekiindul a világnak.
A pincék előtt a friss hóban lábnyomok. Kint sétálok,
látom futók jártak előttem. Sűrűn hull a hó, a felettem
repülő fenyőrigók hasa még így is megvillan. Tapintható
a nyugalom. A vadászháztól egész a kilátóig tart a béke.
A frissen hulló hó lassan betakar mindent, vetést, tanyát,
házakat.
Olajradiátort viszünk éppen az idős nénihez. Elzárták
nála a gázt, nem tudott fizetni. Nincs fűtés a -13 fokban.
Az olajradiátor átmeneti megoldás, ameddig ki nem
kapcsolják az áramot is. Vajon miben reménykedhet
még? Mi élteti őt, mi ad neki erőt a következő nap
túléléséhez? Vajon mi jön előbb, az áramszolgáltató
vagy a tavasz?
Fehér és fekete. Amikor este a fotelben ülve egy
pillanatra becsukom a szemem, vibrálnak előttem a
képek. Fehér-fekete-fehér-fekete. Mintha ez a tél, a hó, a
hideg, még inkább kontrasztossá tette volna a valóságot.
Mintha most még jobban látszana, mekkora a távolság
ember és ember között. Mennyire más a szobából, a
cserépkályha elől, teával a kézben nézni a hóesést, vagy
az életért küzdeni, napi adag fát, meleget ennivalót
szerezni.
Mi lesz? A fekete egyre feketébb, a fehér egyre
fehérebb? Teszünk valamit egymásért? Vagy megvárjuk
a tavaszt, az enyhülő időt, a plusz fokokat, amikor a fehér
és a fekete kontraszt már nem is olyan zavaró?

Fehér- kontrasztokfekete

Krámer György evangélikus lelkész

Ősszüleinktől kezdve érezte az ember, hogy szükség van
áldozatokra. Oltárokat építettek és különböző féleképpen,
sokfélét áldoztak. A Biblia első lapjain olvashatunk arról,
hogy Kain áldozott a föld terméséből.Acélja az lehetett, hogy
jobban teremjen a föld. Kialakult ezután az a felfogás, hogy
ha bármit el akar érni az ember, amire önerőből képtelen,
akkor áldozatot kell bemutatnia az isteneknek. Egyes népek
saját gyermekeiket áldozták fel, azaz ölték meg és égették el
az oltáron, hogy isteneiket kiengeszteljék. Isten a zsidó
népnek azt parancsolta, hogy ha valaki bűnt követ el, akkor
egy állatot vigyen az oltárhoz, és a pap azt áldozza fel, hogy
bűnére bocsánatot nyerhessen. Ma is áldozunk önkéntesen
sokféle istennek sokféle oltárán. A különbség a régi
áldozatokkal szemben az, hogy mi hatalmas dolgokat
áldozunk fel, egészen kis dolgokért. Sokszor hivatkozunk
arra, amikor csalódunk, hogy nem láttuk előre áldozásunk

következményét, de ha látjuk is a magunk, vagy mások
életében, akkor sem változtatunk. Ez a Sátánnak, a sötétség
fejedelmének a becsapása. Ő felállított sok oltárt, hogy egyre
több áldozatra késztesse az embert, mindig többet ígérve, és
kevesebbet adva.
Alegtöbb áldozatot a Mammonnak, a pénz-istennek mutatjuk
be. Odaáldozzuk neki emberszeretetünket, becsületünket,
hazaszeretetünket, egészségünket, baráti kapcsolatainkat. És
mit kapunk cserébe? Félelmekkel teli, magányos és
örömtelen életet.
Az önmegvalósítás oltárán feláldozzuk a lehetőségét annak,
hogy emberi kapcsolatainkban egymást szeretettel formálva,
alakítva, segítve, a bennünk lévő rosszat legyőzve boldogan
éljünk. A pillanatnyi élvezetek oltárán feláldozzuk a családi
boldogság örömét. Egy jó pillanat, rövid boldog érzés elérése
különböző szerekkel, és már is fel áldoztunk egy reményteli
életet. Az önzés, a kényelem és a siker oltárán feláldozzuk
gyermekeinket. Hatalmas az abortuszok száma, és ideális lett
a gyermek nélküli, vagy az egy gyermekes család. Mit
kaptunk cserébe? Népünk elöregedett, fogy, a nyugdíj-
rendszer csődben van.
A mi Istenünk nem ilyen áldozatot vár. Ő engedte, hogy a
bűnös ember felállítson egy oltárt ezen a földön, és ez a
kereszt. Jézus önmagát adta értünk, bemutatva egy olyan
áldozatot, amelynek az eredménye az egész világ megváltása
lett. Jézus Krisztus nem valamit adott az emberiség számára,
hanem önmagát. Az Istennek kedves áldozat sem lehet más,
mint önmagunk odaáldozása az Isten oltárán, embertársaink
javára. Ma annyi szeretetre éhes ember él. Nem arra van
szükségük, hogy odadobjunk valamit nekik, hanem hogy
legyen, aki önmagát, szeretetét megértését adja.Aházasság is
csak akkor lehet tartós, ha a férj és feleség nemcsak a maga
50-50%-ával járul hozzá a közös élet gondjaihoz –

örömeihez, hanem mindkét fél életének 100%-át áldozza oda
a másiknak.
Amikor a cikket írom, egyre hangzik a felhívás, hogy a zord
tél miatt figyeljünk egymásra, nézzük, hogy kinek nem füstöl
a kéménye. Tehát önmagunk gondjaira való figyelés helyett
áldozzuk oda figyelmünket, időnket, pénzünket a másik
ember számára. Nyíljunk meg őszintén embertársaink felé és
merjük odaáldozni magunkat. Visszaélnek vele? Csalódni
fogunk? Nem baj, mert lesznek olyan tapasztalataink,
amelyek boldogítanak és gazdagítanak minket. Igazán
gazdag és örömteli életet csak az adhat, ha önmagam teljesen
fel tudom áldozni az Isten oltárán. Sokszor hallom
emberektől: velem nem törődik senki, így engem sem„

érdekel senki . Ez a felfogás tesz sokakat magányossá” ,
életunttá, depresszióssá. Mindenki szeretne boldog lenni, és
ezért sok mindent meg is tesz, pedig igazi boldogságot csak az
Isten oltárán embertársaim számára feláldozott élet biztosít.

Pálmai Zoltán, Magyar Pünkösdi Egyház

Az -túra szervezői köszönetet mondanak azV. "Bejgli-Égető"
alábbi magánszemélyeknek és szervezeteknek: Bathó Géza,
Csikós János, Erdélyi Csaba, Hadasné Marika, Holánszki József,
Melich István, Nagy János, Ocztos Ferenc, Nyíri Sándor, Pálinkás
György, Pásztor János Attila, Rávágyi János, Reis József,
Zábrácki László, Falka-Team, Képüsz Kft., Pilis Város
Önkormányzata, Albertirsa Barátainak Köre - Természetvédelmi
Szekció.
Nélkülük nem lehetett volna sikeres - az eddigi legemléke-
zetesebben lezajlott, Pilisről induló, az egészséges életmódot
hirdető, természeti és épített környezetünket bemutató program.

Pintér Sándor
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Pilis nem a Pilis. Vagyis nem a hegység, hanem a dombság Pest
megye DK-i csücskében. A Pilisi KlímaBarát Kör és az albertirsai
természetbarátok közös évbúcsúztató túráján vehettem részt
december 30-án. A főszervező Pintér Sándor és a két túravezető:
Pilisről Pálinkás György,Albertirsáról Pásztor JánosAttila volt.
A túra a Pilisi Pincesorról, Szent Orbánnak, a szőlőhegyek
védelmezőjének a szobra elől indult. Az összegyűlt kb. 70 jókedvű,
tettre kész fiatal és javakorbeli résztvevő lendülettel indult
felfedezni vagy újrajárni a téli dombokat. Ki hitte volna, hogy a
vonatablakból kis hullámoknak látszó kiemelkedések a természet
érintetlen szépségét őrzik.
Mindenek előtt a Pincesor. A Hegyeki Pincesor homokdomb
oldalában sorakozó igényes nyárilakok és villák sora, gondozott
előkertekkel és a hegy belsejében vendégmarasztaló pincékkel.
Érződik, hogy szívesen járnak ide a pilisi gazdák. Tán versengenek
is.
Utunk először a Kilátódombra vezetett, ami korábban katonai
objektum volt, és ahonnan a táj szép időben a Mátrától a budai János
hegyig belátható. Az elő-előbukkanó Nap fényében most csak a
belátható dombok és szántók hullámzó vonulatát élvezhettük.
Útközben kökény és hecsedli bokrok kínálták szokatlanul nagyra
nőtt bogyóikat. Ahogy a fagyott föld kezdett kiengedni, az utak
egyre sárosabbakká váltak, néha kilós koloncokat cipeltünk a
csizmánkon.
A szántókról az erdő rejtett ösvényein jutottunk el a
madáretetőkhöz, amelyeket az Albertirsai Természetvédelmi
Csoport vezetőjének irányításával telepítenek, hogy minél több
gyerek ismerhesse meg, hogyan kell a madarakat gondozni és
segíteni, hogy a telet átvészeljék.
A közelben az albertirsai természetbarátok egyik kedves tagjának
halálakor a barátai emlékoszlopot faragtak. A kopasz dombtetőn
szélkerék épült a megújuló energiatermeléshez.
Nagy meglepetés ért, amikor a Golyófogó völgy tisztásán egy erdei
pihenőhöz értünk, mert itt az albertirsai asszonyok forralt borral,
teával, rostélyon pirított kenyérrel és rávalóként padlizsánkrémmel,
meg májas libazsírral fogadtak. Amikor jóllaktunk, Erdélyi Csaba
albertirsai evangélikus lelkész megáldotta az erdei pihenőházat, és
közösen elimádkoztuk a Miatyánkot.
A pihenőhely fölötti dombon három megtermett tölgyfa nőtt,
amelyeknek a tövében három nevezetes albertirsai embernek,
köztük Zólyomi Bálint akadémikusnak a képét és élettörténetét
helyezték el. Nehezen hagytuk el ezt a marasztaló helyet.
Továbbhaladva, a Dolinavölgy igazi hegyvidéki tájat idézett,
élénkzöld mohos ágak feküdtek a vízmosás fölött, egészen
vadregényes hangulatot árasztva.
Mielőtt a pincesorhoz értünk, fölmentünk Gubányi Károlynak, a
Keletet járó mérnöknek és utazónak valamikori nyaralója
maradékaihoz, ahol a XX. század elején kialakította a teraszos
kertművelést.
A túra Csikós János és Rávágyi János úr pincéjében végződött
forralt bor, friss töpörtyű és adalékmentes kenyér fogyasztásával.
Az egyik legnagyobb élményt a résztvevőkkel való beszélgetés
jelentette. Ilyen sok elkötelezett természet-szerető emberrel ritkán
találkozhat az ember.

Bejgli Égető

Subai Józsefné, Budapest Nyék-Kurucles Egyesület

A világon a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak az
antibiotikumok, amelyek a szervezetben megtelepedett
baktériumokat elpusztítják, vagy szaporodásukat gátolják. Ebből
kifolyólag bakteriális fertőzések kezelésére vagy megelőzésére
használják őket az arc- és a homloküreg-gyulladás, a tüszős:
mandulagyulladás, a középfülgyulladások, a hörghurut és a
tüdőgyulladások nagy része, a vesemedence gyulladás, a húgyúti
fertőzések, az agyhártyagyulladás, a kötőhártya-gyulladások jó
része, és a vérmérgezés.
Az Országos Alapellátási Intézet Antibiotikum Aranyszabályok
elnevezéssel felvilágosító kampányt indított útjára, amely három
egyszerű lépésben, mindenki számára érthetően foglalja össze a
tudnivalókat a témáról.
1.Aranyszabály: Csak orvosi receptre!
Az ezekben a napokban tomboló, megfázásos tüneteket okozó
betegségek legtöbbször vírusos eredetűek, ezért ezekre nézve az
antibiotikumok hatástalanok. Általános szabályként megfogal-
mazható, hogy az antibiotikum szedését csak az orvos írhatja elő,
bakteriális fertőzés esetén. Az influenzavírus okozta fertőzés esetén
orvosi javaslat nélkül bevett antibiotikum a vírust nem pusztítja el,
viszont a szervezetben az antibiotikumra érzékeny baktériumok
elhalnak és helyüket a gyakran sokkal veszélyesebb, az
antibiotikummal szemben ellenálló baktériumtörzsek foglalják el,
így az influenza súlyos szövődményeit az antibiotikum szedése
elősegítheti. Fontos tudni még, hogy megmaradt gyógyszert soha,
semmilyen esetben sem szabad bevenni, még akkor sem, ha esetleg
a jelentkező tünetek megegyeznek azzal, amit a beteg korábban
észlelt.
2.Aranyszabály: Mindig vegye be az előírt mennyiséget!
Az antibiotikumok a szervezetben rövid idő alatt hatástalanná
válnak, vagy hamar kiürülnek, ezért szükséges meghatározott
időben és a pontosan előírt adagban bevenni őket. Otthoni kezelés
esetén a láz megszűnése után sokan hajlamosak abbahagyni a
gyógyszer szedését. A nem kellő ideig tartó gyógyszerszedés oka
lehet a betegség kiújulásának, mert a teljes gyógyulás a tünetek
javulásától független dolog.
3.Aranyszabály:Antibiotikumhoz szedjen probiotikumot is!
A korszerű komplex antibiotikus kezelés nem csak a betegség
legyőzésére, hanem a szervezet gyors regenerálására is kiterjed,
hiszen az antibiotikumok mérséklik a bélflóra működését, ami a
betegség utáni regenerálás elhúzódásához vezethet. Széles
spektrumú antibiotikumos kezelés mellett mindig ajánlott a bél
baktériumflóráját probiotikus gyógyszerrel segíteni. A probioti-
kumok jótékony hatású baktériumok, javítják a bélflóra működését,
elősegítik a problémamentes emésztést, erősítik az immunrendszert
és segítik a vitaminhiány megszűnését.
További információk: www.aranyszabaly.hu
Forrás: VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda
Összefoglalva, ezúton is felhívjuk a figyelmet a gyógyszerszedés
szabályainak betartására! Kiemelném a gyermekek gyógyszer-
szedését! Gyermeknek gyógyszer beadása a szülő feladata és
felelőssége! Vényköteles készítményeket, köztük az antibiotiku-
mot csak és kizárólag az orvos utasításának megfelelően adagolják!
Ne kezdjenek el a „házi-patika” maradék szereiből vagy a
szomszédasszony javaslatára, esetleg internetes oldalak leírásai
alapján gyógyszert beadni gyermeknek! A gyermekek állapota
egyik óráról a másikra változhat pozitív és negatív irányba is! Ha
szükséges naponta lássuk a gyermeket, kritikus állapotban akár
naponta 2x is! A vírusfertőzéseknél az első szövődménymentes
napokban nem indokolt az antibiotikus terápia megkezdése, ezért
szükséges a kontroll vizsgálat, amennyiben az állapot indokolja,
akkor írja fel az orvos a szükséges gyógyszert!
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal háziorvosukhoz!
Ahogy én szoktam mondani: „Nincs buta kérdés, csak fel nem tett
kérdés”.

Kampány indul az antibiotikum helyes szedésért!

Simó Gáborné, Körzeti-közösségi szakápoló
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A rendőrőrs teljes személyi állománya
megfeszítéssel dolgozott, hogy Pilisi
Rendőrőrs teljes illetékességi területén olyan
közbiztonsági és bűnügyi helyzetet sikerüljön
teremteni, ami legalább a tavalyi szintet eléri
növelve ezzel az lakosok közbiztonság-
érzetét.
A 2011-es évről is elmondható, hogy a
korábbi évek tendenciájának megfelelően
ismét jelentősen nőtt a Pilisi Rendőrőrs
állományának leterheltsége. Egy kiemelt és
rendkívüli feladatokban „gazdag” év van
mögöttünk. A teljesség igénye nélkül
említhetőek az állami ünnepek, a Forma I.
Magyar Nagydíj, a halottak napi fokozott
bűnmegelőzési tevékenység, fokozott
közterületi jelenlét, a pirotechnikai eszközök
felhasználásával kapcsolatos ellenőrzések,
vadászati ellenőrzések, a különböző
közlekedési, közbiztonsági és bűnügyi
akciók, az egész évben zajló közbiztonsági
„háló”, az ún. „segíts túlélni” közlekedési
akciók, a helyi szinten szervezett fokozott
ellenőrzések, a színesfémgyűjtő telepek
ellenőrzése, a jogszabályi változásokkal
kapcsolatos új feladatoknak való megfelelés,
stb.
Az egyik legkiemelkedőbb, legtartósabb és
egyben prioritást élvező feladatok közé
sorolható a rendőrőrs munkájának első
félévét nagymértékben meghatározó EU
soros elnökséggel kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
Pilis Város és a szomszédos települések
viszonylatában mindenképpen meg kell
említeni a helyi rendezvényeket, a szüreti
felvonulásokat, szüreti és farsangi bálokat, a
vasadi falunapot és ezek mellett a megannyi
országos és helyi akciót, melyek nagyszámú
rendőri jelenlétet követeltek meg.
Igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni az
állampolgárokban legnagyobb felháboro-
dást kiváltó és a közbiztonságot leginkább
veszélyeztető bűncselekmények megelőzé-
sére, felderítésére. Ezek közül legfontosabb a
betöréses lopások, lopások, gépkocsi
feltörések és egyéb közterületi bűncselek-
mények visszaszorítása. A Pilisi Rendőrőrs
állománya a 2011-es évben is a törvényesség
és lehetőség szerint a társadalmi elvárások-
nak megfelelően igyekezett végezni mun-
káját.
A 2011-es évben a Rendőrőrs illetékességi
területén az ismertté vált bűncselekmények
száma a Neo rendszer adatai alapján: Pilis 381
(348), Nyáregyháza (85), Csévharaszt84 48
(45), Vasad (33) )53 , össz.: (511)566 db
A bűnügyi helyzet tekintetében elmondható,
hogy a bűncselekmények nagy részét – az
országos helyzetnek megfelelően - még
mindig a vagyon elleni bűncselekmények
teszik ki. Az ismertté vált bűncselekmények
alakulását elemezve megállapítható, hogy
emelkedés tapasztalható az elmúlt évhez
képest. Pilis Város viszonylatában az ismertté
vált bűncselekmények 2011- ben 9%- kal
emelkedtek.

A tervezett és szakszerű
bűnügyi, közbiztonsági és
parancsnoki munkának kö-
szönhetően a 2011-es évben a
vagyon elleni bűncselek-
mények száma stagnált az
előző évhez képest.
Jelentős eredményként köny-
velhető el, hogy a társadalmat

leginkább érintő és legnagyobb közfelhá-
borodást keltő számabetöréses lopások 20
%-kal csökkent a tavalyi évhez képest,
számszerűen vált ismertté előttünk43 db
(2011-ben 54 db). Tekintettel arra, hogy egyik
alapvető célként fogalmazható meg minden
évben az, hogy a betöréses lopások számában
sikerüljön csökkenést elérni, valamint arra,
hogy kiemelt figyelmet fordítunk ezen
bűncselekményi kategóriára, pozitívumként
értékelhető, hogy a Pilis Városában az
ismertté vált, fenti kategóriájú bűncselek-
mények száma a 2009-es évtől kezdődően
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
A vagyon elleni bűncselekmények közül
elsősorban a lopások a jelentősek, amelyek
elemzése során megállapítható, hogy sok
esetben a sértettek magatartása, figyelmet-
lensége, felelőtlensége is „elősegíti” az ilyen
jellegű bűncselekmények bekövetkeztét. Itt
elsősorban a gépkocsi, bevásárló kocsi
tetejére tett pénztárcákra, a kocsiban hagyott,
nagy értékű tárgyakra, a tömegközlekedési
eszközökön őrizetlenül hagyott értékekre
gondolok.
Pilis Városában jelentős gondot okoztak a
MÁV állomáson található kerékpár tárolóból
eltulajdonított kerékpárok. Az elkövetésekre
reagálva akciókat és figyelő szolgálatokat
szerveztünk ezen bűncselekmények felderí-
tése, megszakítása érdekében. Megkereséssel
éltünk az önkormányzat felé, hogy a
térfigyelő kamerák közül egyet helyeztes-
senek át, annak érekében, hogy a tároló
fokozottabb felügyelet alá kerüljön és az
esetleges felderítést elősegítse. A végrehajtott
felderítési és megelőzési cselekményeknek 3
elkövetői kört is sikerült felderíteni és elfogni,
akik kapcsolatba hozhatók voltak a fenti
jellegű bűncselekmények elkövetésével.
Sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy az
elkövetők helyébe rövid időn belül új/régi
személyek lépnek, de megígérhetem, hogy a
2012-es évben még inkább fokozni fogjuk a
környék ellenőrzését, igaz civil jellegű
gépkocsi hiányában az operatív lehetőségeink
szűkösek, de találékonysággal ezen tudunk és
fogunk is javítani.
A rendőrőrs a 2011.évben is több „foglyos”
üggyel dolgozott. Az előterjesztésünkre 11 fő
került és 24 főtelőzetes letartóztatásba
vettünk 2 főt pedigbűnügyi őrizetbe,
közbiztonsági őrizetbe. A kényszerin-
tézkedések foganatosítása, egy esetet kivéve
vagyon elleni bűncselek-mények elkövetői
ellen történt, ezen belül is betöréses
lopásokban.
Érdekesség gyanánt, a teljesség igénye
nélkül, említenék néhány ügyet, amelyben
jelentős sikereket és eredményeket értünk el,
különös tekintettel arra is, hogy sok esetben

sikerült az eltulajdonított tárgyakat részben
vagy egészben lefoglalni és a sértetteknek
visszaszolgáltatni:
Büntetőeljárás indult B. Lajos feljelentése
alapján ismeretlen tettes (ek) ellen, aki (ik)
pontosan meg nem határozható időben
ajtóbefeszítéssel behatoltak a Pilis, Haleszi
szőlő II. dűlőben lévő hétvégi házba és onnan
kályhát, hűtőgépet, gáztűzhelyt és egyéb
tárgyakat tulajdonított el. A lopási kár:
280.000 Ft.
A nyomozás során beszerzett információk
alapján a Pilisi Rendőrőrs munkatársai
elfogtak és őrizetbe vettek három pilisi lakost,
akik megalapozottan gyanúsíthatóak a fenti
bűncselekmény elkövetésével. A nyomozás
során megállapítást nyert, hogy szintén a fenti
személyek gyanúsíthatók azzal, hogy
ajtófeszítés módszerével behatoltak Sz.
Lászlóné Pilis, lévőHaleszi szőlő II. dűlőben
hétvégi házába és onnan kéziszerszámokat és
más használati tárgyakat tulajdonítottak el. A
lopási kár: 25.000 Ft.
Büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen,
aki 2011.03.30-án a délelőtti órákban az
Erdőszöv Zrt. Telephelyéről vasúti csillét
tulajdonított el.Alopási kár: 40.000 Ft.
A járőrök az értesítést követően a helyszínre
vonultak, az adatgyűjtések során beszerzett
információk alapján a helyszíntől nem messze
elfogták, majd a Pilisi Rendőrőrsre
előállítottak három pilisi lakost, ellenük lopás
vétsége miatt indult büntetőeljárás.
Gyanúsítotti kihallgatásuk megtörtént, az
eltulajdonított tárgy lefoglalásra került, így a
lopási kár megtérült.
A Gerje Forrás Kht. Képviselője útján
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011.04.12 és 2011.04.13 közötti időben
kerítésbontás módszerével behatolt a vízmű
telephelyére és onnan vasanyagot tulajdo-
nított el.Alopási kár: 18.000 Ft.
A nyomozás során beszerzett és tudomá-
sunkra jutott információk alapján a
bűncselekmények elkövetésével gyanúsít-
ható két fő fiatalkorú került. Azelfogásra
eltulajdonított és egyéb vasanyag az
elkövetőktől lefoglalásra került. A nyomozás
során megállapítást nyert, hogy az elkövetők
korábban szintén követtek el hasonló
bűncselekményt, mely során a Pilis, Bényei
utcában található ház udvaráról tulajdo-
nítottak el vastáblákat 10.000 Ft értékben.
Az eltulajdonított és lefoglalt tárgyak a
tulajdonosok részére kiadásra kerültek. A
büntetőeljárás kétrendbeli jogtalan behato-
lással elkövetett szabálysértési értékre
elkövetett lopás vétsége miatt folyamatban
van.
Büntetőeljárás indult B. Ferenc feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki a Pilis,
Homoki szőlő I. dűlőben lévő ingatlanának
melléképületébe ajtóbenyomás módszerével
behatolt és onnan 1 db elektromos láncfűrészt
és 1 db búvárszivattyút tulajdonított el. A
lopási kár: 27.000 Ft.
A nyomozás során beszerzett információk
alapján a Pilisi Rendőrőrs munkatársai
elfogták a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható pilisi lakost. Az

Tisztelt Lakosság !
RENDŐRSÉGI HÍREK
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eltulajdonított értékek a házkutatás során
megtalálásra kerültek, így a lopási kár
megtérült.
Büntetőeljárás indult ismeretlen tettes
ellen, aki ajtókifeszítés módszerével behatolt
a ,Pilis, Rákóczi úton lévő ajándékboltba
ahonnan készpénzt tulajdonított el, illetve
szintén ajtókifeszítés módszerével a Pilis,
Vágóhíd utcában lévő önkormányzati
telephelyre, ahonnan mosószert és egyéb
tárgyakat tulajdonított el.
A fenti két ügyben a forrónyomon üldözés
eredményeképpen egy fő pilisi lakos
elfogására, majd őrizetbe vételére került sor.
Gyanúsított kihallgatása megtörtént, mely
során beismerő vallomást tett.
Büntetőeljárás indult B. Lászlóné feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
2011.12.31-én a Pilis, szám alattiPándi u. 50.
házába dolog elleni erőszakkal behatolt és
onnan műszaki cikkeket és egyéb tárgyakat
tulajdonított el.
A Pilisi Rendőrőrs munkatársai forrónyo-
mon üldözés eredményeképpen 2elfogtak
pilisi lakost, akik megalapozottan gyanú-
síthatók voltak a fenti bűncselekmény
elkövetésével. Az elkövetők őrizetbe vételére
és előzetes letartóztatásukra sor került. Az
eltulajdonított értékek nagy része megtalálás-
ra került.
Összegezve elmondható, hogy a települések
bűnügyi fertőzöttsége – beleértve Pilis
Városát is – megfelel az országos átlagnak,
attól nem rosszabb, sőt az ismertté vált
betöréses lopások alakulása, csökkenése
kedvezőbb eredményt mutat. Pilis Városá-
ban jelentős tényezőt képviselnek a dűlők,
ahol – a járőrökön kívül - önálló körzeti
megbízott is teljesít szolgálatot
Az tekintetében – a tavalyielfogások
célkitűzéseknek megfelelően - emelkedés
tapasztalható a 2010-es évhez képest.
Számszerűen (2010-ben 59 fő). Ez82 fő 39
%-os növekedést jelent. 2011-ben is kiemelt
figyelmet fordítottunk a működési területen
tartózkodó körözött személyekre. Minden
hónapban, folyamatosan ellenőrzésre kerül-
tek feltételezett tartózkodási helyeik, illetve a
települések vendéglátó egységei. Kiemelt
feladat a 2012-es évben, hogy ezen
intézkedési forma emelésére továbbra is
törekedni kell, főként az ide tartozó
tettenérések számában. Az előállítások
száma emelkedett 2011-ben32 %- kal 200
eset (152).
Kiss Zoltán r.ftőrm Pilis Város körzeti
megbízottjának működési területén (dűlők,
Zsolt, Botond, Lehel utca környéke) az
ismertté vált bűncselekmények száma 80 db
volt. A nyomozásokat a jelentős részükben,
85 %-ban ő folytatta le, de több esetben az őrsi
nyomozó is besegített neki. Az elemzések
során megállapítható, hogy az ismertté vált
bűncselekményekből - a 13 dűlőt is magába
foglaló - működési területén betöréses18 db
lopás történt, illetve vált ismertté a 2011-es
évben. A többi bűncselekményt a különböző
lopások és személy elleni bűncselekmények
teszik ki.
A 2011-es év a szakmai munkáját tekintve

már bázisévnek mondható. Az év nagy
részében jelentős figyelmet fordítottunk arra,
hogy személyét megismerjék a dűlőkben és
bizalommal forduljanak hozzá. Ezzel
kapcsolatban elmondható, hogy ezen
törekvésünk sikerült is, hiszen a közbiz-
tonság témában megtartott közmeghal-
lgatáson pozitív visszajelzést kaptunk a helyi
lakosoktól.
Kiemelkedő jelentőségű, hogy a körzeti
megbízott technikai ellátottsága fejlődött. A
2011-es év végén szolgálati mobiltelefont és
kézi EDR rádiót kapott, ami nagymértékben
megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi
munkáját, igaz a rádió sok esetben nem
használható megfelelően a külterületi
részeken. 2011-es évben egy segédmotor
kerékpárral is ellátásra került, melyet a nyári
hónapokban több alkalommal használt is, de
természetesen igazán csak kisegítő jelleggel.
Kiemelkedő jelentőségű tervként a dűlők
közbiztonsági és bűnügyi helyzetének
javítása jelentkezett a 2011-es évben. Ennek
érdekében a bűnügyi és közbiztonsági
helyzetértékelésre reagálva, valamint a
lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése, a külterületi dűlőkben elkövetett
bűncselekmények megakadályozása, a
közbiztonságot súlyosan veszélyeztető
jogsértések visszaszorítására és a közrend
megszilárdítására intézkedési sorozat került
meghatározásra a Pilisi Rendőrőrs működési
területén, ezen belül a város dűlőiben 2011.
április 15-től december 31. időszak közötti
időben, havi rendszerességgel.
A fenti intézkedési terv célja volt Pilis város
területén található közterületek, jelentősebb
forgalmi útvonalak, pályaudvarok, parkok,
játszóterek rendőri ellenőrzése, a garázda
jellegű vagy a lakosságot leginkább irritáló
közterületi jogsértések megakadályozása,
körözött személyek felkutatása, ittas
járművezetők kiszűrése, elfogása érdekében.
A fentieken túl fő feladatként volt megha-
tározva a város külterületi részeinek (dűlő-
inek) közbiztonsági és bűnügyi ellenőrzése,
az ott lakó személyek, potenciális elkövetők
feltérképezése.
A MÁV állomás környékén a járőrök feladata
a közbiztonság szempontjából veszélyes
személyek kiszűrése, igazoltató lapon történő
rögzítése, a pályaudvar környezetében
elhelyezett gépkocsik vagyonbiztonságának
megőrzése. A dűlők ellenőrzése során az
akcióban résztvevők fokozottan figyeltek a
pincehelyiségek épségére, a falopások
megelőzésére, az esetleges elkövetők
elfogására.
A fentiek alapján megtartott fokozott
ellenőrzések, akciók havi 3-5 alkalommal
kerültek végrehajtásra 5-8 rendőr bevoná-
sával, amelyek közül 4 alkalommal nagyobb
létszámmal (25 fő) és a társszervekkel együtt
végeztük az ellenőrzéseket.
Segítséget kaptunk Pilis Város Önkor-
mányzatának munkatársaitól – akiknek
ezúton is szeretnék köszönetet mondani
munkájukért -, és a társszervektől (TIGÁZ,
DÉMÁSZ, Tűzoltóság, ÁNTSZ, Fogyasz-
tóvédelem). Az ellenőrzések során vala-

mennyi dűlő ellenőrzésre került közbiz-
tonsági, bűnügyi, építési hatósági és egyéb
lehetséges szempontból.
Tervek szerint a fenti ellenőrzési sorozatot
folytatjuk az idei évben is és reagálva az
aktuális közbiztonsági és bűnügyi helyzetre
hasonló ellenőrzésekre kerül majd sor.
Ezúton is szeretném felhívni a Tisztelt
Gépjárművezetők figyelmét, hogy az időjá-
rási - és útviszonyokra való tekintettel foko-
zottabban figyeljenek a haladási sebesség
megfelelő megválasztására és az esetleges
rossz látási viszonyok melletti közlekedésre.
A Monori Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályának munkatársai
rendszeres jelleggel végeznek sebesség
ellenőrzést Pilis belterületén a közlekedési
balesetek megelőzése érdekében.
Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre
csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy
Önök is megtesznek minden maguktól
telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak
bűncselekmény áldozatává.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény
észlelése esetén kérem Önöket, hogy hívják
munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi
Rendőrőrsöt: , azon kívül a06-29/498-128
Monori Rendőrkapitányságot: 06-29/410-
726, 107-esilletve a telefonszámon.
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss
Zoltán r.ftőrm 06-20/412-24-elérhetősége:
90 szám, fogadóórája minden páros hét
csütörtökén között kerül08.00-10.00
megtartásra a rendőrőrs épületében. Egyben
szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a
Pilisi Polgárőr Egyesület tagjaihoz is
bizalommal fordulhatnak - illetve az általuk
használt szolgálati telefonszámra (06-70/339-
9154) is élhetnek jelzésekkel, információval -
akik majd továbbítják felénk azokat annak
érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket
megtehessük.
Ezúton is szeretném megköszönni a Pilisi
Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak, a
Képviselő-testület tagjainak, a települések
törvénytisztelő lakosságának a megértését,
segítségét, amit a Pilisi Rendőrőrs
állományának nyújtottak a szolgálati
feladataik elvégzéséhez.
Köszönetet szeretnék mondani a Pilisi
Polgárőr Egyesület és a Pilis Város
közterületfelügyeleti szolgálatának kitartó
és állhatatos munkájáért, amelyet a telepü-
lésük biztonsága érdekében fejtettek ki 2011-
ben, valamint végül, de nem utolsó sorban a
Gerje Forrás Kft-nek, akik rendkívül sok
segítséget nyújtottak a rendőrőrs épületének
üzemeltetésében.

Bízom benne, hogy a segítségükre a
jövőben is számíthatunk és együtt tesszük
biztonságosabbá településeinket!

Kiss Gábor r. őrnagy, Őrsparancsnok

„És ha jobbá tetted a jelent, akkor az is, ami
utána következik, jobb lesz. Felejtsd el a
jövőt, s éljed életed minden napját a
Törvény tanítása szerint, és abban a hitben,
hogy Isten gondoskodik gyermekeiről.
Minden nap magában hordozza az
Örökkévalóságot.„ Paulo Coelho
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A mai gazdasági helyzetben.. - halljuk mindenhonnan ezt a
mondatot. Már-már szállóigévé vált, mondhatnánk közhellyé.
GAZDASÁGI VÁLSÁG. Csupa nagybetűvel. Nem, nem megyek
bele a politikába, eszemben sincs, hiszen fogalmam sincs róla és
amihez nem értek, abba nem igen szoktam belevágni. Viszont
úgy gondolom ez a helyzet ez a válság vonz magával mást is.„ ” „ ”

Azt vettem észre, hogy az emberek eddigi fásultsága kezd
átcsapni intoleranciába, agresszivitásba. Eddig csak szimplán
nem törődtek egymással az emberek, most már egymásba is
rúgnak. Szerintem bárkinek a családjában körülnézhetnénk,
biztosan akad mindenhol vagy egy kisnyugdíjas, aki nem tud
tüzelőt venni, vagy egy álláskereső férfi, aki depresszióban
szenved, egy gyes-ből visszatért anyuka, egy csellengő tizenéves.
De ha ezek nem is, éhes szájak és sárga csekkek mindenhol
vannak.
Mégis. Sőt, inkább azt mondom főleg most jött el az ideje annak,
hogy összefogjunk. Sajnos a politikához kicsik vagyunk, az állam
döntéseit nem mi hozzuk, a múltat megváltoztatni és a múltban
elkövetett hibákat helyrehozni nagyemberek helyett nem„ ”

tudjuk. Viszont egymásért harcolni tudunk, szeretni tudunk,
odafigyelni tudunk, mosolyogni tudunk!
Egészséges lelkű gyerekeket kell faragnunk a palántáinkból, meg
kell őriznünk öregjeink méltóságát, támogatnunk kell egymást a
társunkkal. Ez a család. Nem szabad azt hagynunk, hogy a mi kis
egységünk, a közösségünk érzelmi válságba jusson. Mert sajnos
az anyagi problémák nagyon könnyen elfajulhatnak és
tragédiákhoz vezethetnek. Egyik nap a tévében azt láttam, ahogy
egy vak férfi elmeséli, megtámadták, elvették a pénzét és meg is
szúrták. Másik hírben iskolás fiúk vallottak, hogy a többi
gyerektől védelmi pénzt szednek. Hallom az elkeseredett
emberektől, hogy zsákkal mennek fát lopni az erdőbe és bizony,
ha egymás útjába kerülnek, kemény verekedésbe fulladhat a
lopott fa birtoklási vágya. Mások öregekhez törnek be és volt,
ahol malacot loptak.
Már nincs erkölcsi gát? Hát agyon kell vernünk egymást egy
szelet kenyérért? Nem hiszem. Tudom, látom, tapasztalom a saját
bőrömön, hogy milyen nehéz megélni most. Mindenkinek.
Mindenki fél. Nem csak mi kisemberek, de ettől még nem egymás
torkának kellene ugrani. Hova tesszük az erkölcsi mércét, ha lopni
küldjük a családtagjainkat, ha elvesszük az öregek nyugdíját, ha a
sárga csekkek kígyószeme rávesz minket bármire? Mire
taníthatjuk így a gyerekeket? Mit látnak? Milyen példát? Hogy
anya meg apa csak veszekedni tudnak, vagy ami még ennél is
rosszabb, egymáshoz sem szólnak, vagy érnek. Azt látják, hogy
felemésztődik mindenki és minden ebben a pénz-lázban és a
valódi értékek kiszorulnak.
Miért nem fordulunk egymás felé egy kicsit? Egy beszélgetés elég
bármelyikünknek, elég kezdetnek. Megkérdezni: mit érzel?
Hogy vagy? Ezt őszintén tenni és figyelni a válaszra. Felelősek
vagyunk azért a helyért is, ahol élünk. Ha szemetelünk, attól még
nem lesz jobb a közérzetünk, nem lesz több pénz a zsebünkben.
Védjük meg egymást, az utcáinkat, a házainkat, a szívünket. Ne
engedjük, hogy elvegyék tőlünk az igaz értékeinket!
A szeretet, odafigyelés, hit, remény, tanítás, érintés csak rajtunk
múlik, de ha hagyjuk így elfajulni a dolgokat, semmink nem lesz.
Én szeretném megőrizni a szívemben a jó dolgokat és olyan jó
lenne arra ébredni, hogy tavasz van és mindenki jól van
körülöttem. Csodás lenne, ha egy napig nem történne semmi rossz
senkivel és ha válások helyett arról hallanánk, kik kötötték össze
az életüket
Jó lenne, ha nem mindig azt látnánk, hogy félig üres a pohár,
hanem, hogy félig tele! Ez csak rajtunk múlik. Én ezen
leszek.

Érzelmi válság, ha hagyjuk..

Majoros Ildikó

olvasóink írták...

Az országban már több, mint kétszáz település
megnevezése van rovás írással kitáblázva, Pilis határában is
látható a tábla. A magyar rovás több ezer éves múlttal
rendelkező jelkészlet, használatáról a feltárt leletek
bizonyítanak. Ezekből néhányat említve: az Erdély
területén, Tatárlakán talál helyi agyagból égetett írásos
agyagtáblácskák, melyek korát legalább 7000 évre becsülik;
a kb. 1200 éves szarvasi tűtartó a címerpajzsos pécsi kő, a;
kiskunhalasi rováspálcák. Ezen tárgyak feliratainak
olvasata magyar nyelven egyértelműen maghatározható.
Vannak olyan leletek, mint például a híres nagyszentmiklósi
aranyedények melyek magyar eredete, így a rajtuk lévő írás,
magyar feliratkénti olvasata is vitatott volt.
Különböző országok tudósai, török vagy görög nyelvű
olvasatával nagyon erőltetetten hangzott mai nyelve-
zetünkre való átírása. Majd Baráth Tibor próbálta magyar
nyelvű szövegként értelmezni, melynek eredményeként
sikerült minden jel felhasználásával a történelmi valóságnak
megfelelő szöveget kapnia. Így ezen világegyedi tárgyak is
bizonyítékául szolgálnak annak a magas műveltségű
kultúrának a létezéséről, melyhez őseink és rováshagyo-
mányunk által is hozzá tartozunk.
A rovásos leletek olvasatához segítenek az írásos emlékek,
mint például a Rudimenta, azaz a hunok régi nyelvének„

elemei 1598-ból, a reformáció korából, amikor újra”

előtérbe kerültek a magyar anyanyelvű igehirdetések Bél;
Mátyás 1798-ból származó kiadása, melyben a Mi Atyánk
olvasható magyar nyelven, rovott formában.
Bátran mondhatjuk azt, hogy a magyar rovásírás ősidők óta
létező kincsünk, melyet legtovább székelyföldön
használták, ezért is nevezzük székely-magyar rovásnak. Az
írás tudása egész népünkre kiterjedt volt. A papír feltalálása
előtti időkben általában botokba róttak ilyen volt például az,
egymás közti elszámolást biztosító, elhasított számrovásbot
is, melynek felét a számadó juhász, a másik felét a számvevő
juhász tartotta magánál. Ismételt találkozásukkor
összeillesztették a hosszában kettéhasított rovásbotot.

Aki maga is szeretné kipróbálni és elsajátítani ezen ősi
kincsünket, annak a gyakorlati használathoz érdemes tudni
a következőket:
- jobbról-balra írunk,
- a kis- és nagybetűket egyformán jelöljük,
- a kétjegyű betűkre (cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs) egyjegyű
rovásjeleink vannak,
- a nyelvünkben idegen eredetű x latin betűt k és sz betűkkel
helyettesítjük.
Az itt közölt rovásjelkészlet jelei nemzetközi
szabványtervezet (Unicode) jelein alapulnak.

Kívánom, hogy ezen rövid ismertető által közelebb
kerüljenek közös kultúrális örökségünkhöz, a rováshoz.

Nagy Márta  nagy.m@t-online.de,

ROVOTT TÁBLÁK
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2011-ben első alkalommal került
kiosztása a RichterAranyanyu Díj.
Az elismeréssel a nők munkájának
társadalmi megbecsülését kíván-
ják növelni, idén az oktatás és az
egészségügy területén dolgozó
nők kerültek a figyelem közép-
pontjába. Egy személyes élmény
leírásával bárki ajánlhatott az
említett szakmákban dolgozó nőket, akik megtestesítik a
köztünk élő hősnő fogalmát. Több mint négyszázan küldték el
ajánlásukat, melyek alapján kategóriánként öt döntős
Aranyanyut választottak ki a díj alapítói.
Simon Csilla pilisi lakos is a 15 Aranyanyu jelölt között
szerepelt. Csilla idősgondozóként dolgozik a fővárosi
Jászberényi úti idősotthonban. 4 gyermeke van. Jelenleg pár
hónapos ikerfiaival van otthon. Többgenerációs családban
nőtt fel, nagyszülei nevelték. Gondozottjai nagyon szeretik,
mert mindig kedves, türelmes velük és megadja nekik azt a
szeretetet, amire egy idős embernek szüksége van.
2011-ben Simon Csilla vehette át azAranyanyu Különdíjat.
Gratulálunk neki!

Aranyanyu Pilisen

Romanek Tímea

A só az élettani megfigyelések szerint az emberi élet egyik
lételeme. Réges-régen az iskolában- talán a kémia órán- még
vegyületnek hívtuk a sót, NaCl, KCl, esetleg MgCl rövidítéssel.
Úgy emlékszem az előbbi a nátriumklorid,
az utolsó a magnéziumklorid rövid neve.
Mindenesetre elég bizarr, hogy mondjuk
főleg nátriumkloridot szórunk a zsíros
kenyérre. Egy vegyületet. (Bár nem is tudom, eszünk-e még zsíros
kenyeret, vagy talán úgy kell feltenni a kérdést, hogy már azt sem
eszünk? Ezt most talán hagyjuk.)Az úgy nevezett (konyha)só, vagy
hívhatjuk tengeri sónak is tisztán NaCl-ből áll. Ma ezt lehet
vásárolni. Egy pici hozzáadott jód és fluor is van benne. Ezekre is
nap mint nap szükségünk van. De: amire igazán szükségünk lenne
az a t e r m é s z e t b e n előforduló só (kristály). Ez azért lenne fon-
tos, mert abban vagy hetven féle olyan anyag is van, ami számunkra
egyszerűen nélkülözhetetlen. Azonban a természetes kristályos
sóhoz nem jutunk hozzá.
Amihez viszont hozzájutunk az agyonfinomított, kilúgozott szinte
száz százalékos nátriumklorid (NaCl), ami közönséges s e j t m é r e
g. Tehát vajon mi van az ételeinkben? Hát az konyhasó, ami
nátriumklorid vegyületből áll, az a só ami agyontisztítás után
mondjuk ki még egyszer: komoly sejtméreg. Ettől kezdve, mivel
ebből sokat eszünk, ha akarunk ha nem, sok minden bajunk innen
eredhet.
Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a megvásárolható ételek zöme
mind roppant sósak, legyen az konyhakész étel, felvágott, konzerv,
de ha nem, akkor bizony mi magunk sózzuk halálra.
Hozzászoktunk már. Jó alaposan megsózzuk, persze azzal, amit
venni lehet: a sejtméreg nátriumkloriddal.
Na már most, mivel folyamatosan mérgezzük magunkat, könnyen
kialakulhat valamilyen anyagcsere betegség. Például az, ami
napjainkban világszerte járványszerűen terjed: a cukorbetegség.
Ma már minden hatodik magyar ember cukorbeteg. Minden
másodiknál ez kimutatott. Akinek amúgy nincsen semmi belső
gyulladása, vagy lappangó rákbetegség a szervezetében, annál is
kialakulhat ez az anyagcsere betegség. Az okokról nincs
magyarázat. Ez annál is tragikusabb, mert a cukorbetegség bizony
nem gyógyítható Persze, ha valaki kicsit, vagy sokat eszik meg a.
sejtméreg NaCl-ből, mivel más egészséges sóhoz nem jut hozzá és
ebből ered bármilyen anyagcsere betegsége, ez ma még nem

Imecs László

bizonyított.Az ellenkezője sem. Talán nem is olyan sokára meglesz
a bizonyíték. Vannak becslések tehát, hogy a mai Magyarországon
valószínű minden hatodik ember vérében egészségtelenül magas a
szőlőcukor értéke. A szőlőcukor számunkra maga az élet,és ezért
mindenből amit megeszünk vagy iszunk, a sejteket tápláló,
szőlőcukrot igyekszik belőle kinyerni a bennünk működő
feldolgozó lánc. Még egyszer: az emberek fele már tud róla, hogy
magas a cukra, a másik még nem. A magas vércukor olyan mint a,
rozsda, azzal a különbséggel, hogy még a rozsda szépen lassan, de
mindenképpen látványosan és végérvényesen pusztítja a vasat, a
cukor áldatlan hatása sokáig nem érezhető és nem is látszik, de a
szervezet egészét roncsolja, mint a rozsda a vasat.
Míg tehát a rozsda munkája rögtön látszik, a magas vércukor aljasul
pusztít: eleinte (ez lehet 10 év is ) csak az van, hogy minden olyan
f á r a s z t ó, a t a n u l á s, a m u n k a egyáltalán ez é l e t. Ezért is,
kapott a cukorbetegség sok-sok nem igazán hízelgő becenevet, az
egyik például a csendes gyilkos. Csak így lazán.
A világban meg mi folyik? Az egyik orvos kutat a másik mindig,
életmódváltozást javasol, a harmadik meg mindig csak felírja a
gyógyszert. Mivel a gyógyszer sem gyógyít, csak kitolja a tragikus
véget, jó lenne már végre az okot is megtalálni. Lehet, hogy a sok só
az oka? Ki tudja? Együnk tehát kevés sót. Készítsük újra magunk
ételeinket! Szerezzünk be reformsót. Már lehet kapni. Mindazokat
benne hagyták amit a természet eleve belerakott. Sokat segít,
rajtunk és a családunkon. Úgyis van más elég baj.

Vannak olyan országok, ahol az energiaital normál italként
történő forgalmazása nem lehetséges pl: Olaszország,
Franciaország, Norvégia, Dánia.
De mit is tartalmaznak az energiaitalok? Több fontos
összetevője is van pl.: Koffein, Taurin, Guarana, Ginszeng B2,
B5 vitamin, Niacin stb. Ezen anyagok hatásai lehetnek
kedvezőek és károsak is. Kedvezők, ha kis mennyiségben
alkalmazzák, de veszélyes lehet, ha többet fogyasztunk el
belőle, mint a napi megengedett mennyiség.
A Taurin napi túlzott fogyasztása elvonási tüneteket,
gyomorfekélyt, a Ginszeng túlzott fogyasztása álmatlanságot,
orrvérzést, fejfájást, idegességet, hasmenést, bőrkiütéseket és
hányingert okozhat. A koffein egyszeri 250 mg feletti adagja
veszélyes lehet, növeli az infarktus, ill. az agyvérzés
kockázatát.
Az energiaital egy bizonyos ideig fokozza az emberi szervezet
anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. Azonban
hosszútávon tartós fogyasztása már a szervezetre ártalmas
hatásokat idézhet elő. A folyamatos „pörgés” biztosításához
egy idő után növelni kell az adagokat és már nem elég napi 1-2
doboz energiaital a várt hatás eléréséhez, hanem mindig több
kell. Sajnos a szervezet el tud jutni arra a pontra is, ahol
visszájára fordul a folyamat, és amikor nem kapja meg a kívánt
mennyiségű serkentőszert, akkor fáradt, levert, álmos lesz.
Nekünk felnőtteknek kell figyelemmel kísérni, hogy az
uzsonnára adott pénzen mit vett aznap a gyermekünk és
példamutatással azt lássa, hogy a szülők sem energiaitalon
élnek.
Az OTH az energiaitalok egészségre gyakorolt káros
hatásairól, veszélyeiről, valamint a fiatalok fogyasztási
szokásairól információkat gyűjtő kérdőívet készített. A
kérdőív bárki számára elérhető a www.antsz.hu honlapról. A
kérdőív kitöltése önkéntes és sokat segít az egészségfejlesztés
területi munkájában, ezért kérjük, hogy minél többen töltsék
ki.

dr. Vass Csaba, mb. kistérségi tiszti főorvos
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A Pilisi Rendőrőrs büntetőeljárást
indított ismeretlen tettes ellen több
rendbeli bűntetténekRABLÁS
elkövetése miatt. A nyomozás

során beszerzett adatok alapján a bűncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható elkövető elfogásra, majd
előzetes letartóztatásba került, esetleges társai
felderítése folyamatban van.

A rendelkezésre álló adatok alapján fenti
személy (ek ) a pilisi MÁV állomáson, annak
környékén és a Budapest-Pilis között
közlekedő vonaton több személy sérelmére
követtek el rablásokat. A sértetteket leszó-
lították és fenyegetés alkalmazásával,
„útonállásszerűen” az értékeik átadására
kényszerítették őket.

A büntetőeljárás teljeskörű lefolytatása
érdekében szükséges, hogy jelentkezzenek
azok a sérettek, akik hasonló bűncse-
lekmény áldozataivá váltak és esetleg nem
tettek feljelentést az ügyükben!
Ezért kérem, hogy hívják hivatali
munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-
29/498-128-as, azon túl a Monori Rendőr-
kapitányságot a 06-29/410-367-es vagy a
107-es telefonszámon. Kiss Gábor r. őrnagy

Őrsparancsnok

F E L H Í VÁ S !
Önkormányzat
Pilis Város Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., tel.: 696-
310, fax: 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és
12.30-16.30, P: 8-12.30,
Polgármester:Szabó Márton, 498-142, , üf.: Sz:15-18,polgarmester@pilis.hu
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, malaferenc@dunakanyar.net,
Jegyző: dr. Labundy Norbert, 496-826, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12,
Aljegyző: dr. Ágh Mariann, 696-311, aghmariann@pilis.hu,
Adóügyi iroda: vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu,
Építéshatósági és M. Iroda: vez.: Balatoni Pál, 696-328, muszak@pilis.hu,
Gazdálkodási iroda: vez.: Magyar Katalin, 696-318, penzugy@pilis.hu,
Hatósági iroda: vez.: Gaálné Czinkos Judit, 696-312, igazgatas@pilis.hu,
Szociális és Gyámügyi iroda: vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu,
Közterület-felügyelők: 696-326,
Gerje-Forrás Kft.: Temesvári u. 0251/28., tel: 499-261, fax: 499-262, e-
mail: gerfor@monornet.hu, , üf – Temesvárihibabejelentés: 06-80/620-399
u.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12, üf – Közösségi Ház: SZ: 8-14,
Szlovák Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2691
Cigány Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692,
Társhatóságok:
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, CS,P: 8-12,
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H: 8-12 és 13-17.30, K,P: 8-12, SZ: 8-12
és 13-16,
Szociális Intézmények
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth. L. u. 49., 498-108,
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-130,
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852,
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673,
Oktatás
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 30., 498-123,
pazi@monornet.hu,
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. u. 31., 696-122,
pkastely@freemail.hu
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42., 498-153, ovodapilis@freemail.hu,
http://pilisiovodak.uw.hu/index1.php,
Művelődés
Kármán József Városi Könyvtár: Kávai u. 1., 498-851,
konyvtar.pilis@freemail.hu, http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html,
(fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat),
Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115,
mzskh@freemail.hu,
Egészségügy:
Rendelőintézet: Szent István park 1.,
Háziorvosok Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,: Dr. Ecsedi László: 498-133,
Dr. Labancz Anita Dr. Tóth Tibor: 696-882,: 696-881,
Gyermekorvosok Dr. Legeza Margit Dr. Nagy Ildikó: 696-884,: : 498-149,
Védőnők: 496-587
Fogorvosok Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba: Dr. Bálint Nagy Ildikó:: 496-105,
696-883,
Labor Sebészet Reumatológia, Fizikoterápia: 496-385, : 696-885, : 496-
347,
orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül).
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. u. 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-
0057,
Közbiztonság (107)
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán
r.ftőrm: 06-20/412-2490,
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154,
Egyházak
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., 498-134, Krámer György
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi u. 15., 498-126, Virágh József
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán,
palmaiz55@gmail.com,
Egyéb Szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14,
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651,
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu,
Kéményseprő Vállalat: 2730 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2., 490-304,

A Magyarországi Evangélikus Egyház a téli hidegre való tekintettel
tűzifát adományozott Pilisen a rászorultaknak. 200 mázsa tűzifa
érkezett, amelyet a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálattal, a Pilisi
Evangélikus Gyülekezettel és Pilis Város Önkormányzatával együtt
osztottak ki. A segélyakció ünnepélyes megnyitójára 2012. február 14-
én került sor az Evangélikus Templomkertben. Ünnepi köszöntőt
mondott Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, Buda Annamária, az
Evangélikus Diakónia vezetője és Szabó Márton polgármester. Isten
áldását kívánjuk mindazok életére, akiknek segítséget jelentett ez az
adomány és köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház
segítségét!

Krámer György evangélikus esperes-lelkész, püspök-helyettes



15. oldalXVIII. évf. 1. sz. Hírnök

- a kiszámítható efektetésb
A gazdasági válság óta az érdeklődés középpontjába kerültek a
befektetési nemesfémek. Ezek, mint vagyontárgyak, amelyeknek
értéke független a nemzetközi helyzettől, a devizaválságtól és a
bankoktól is. Bárki számára elérhetőek, könnyebben, mint
gondolná. Számos vásárlási és megtakarítási lehetőség közül
választhat. Az értékén túl kényelmi szolgáltatások és
balesetbiztosítás is kapcsolódik a vásárláshoz teljesen ingyen. Az
alábbi rövid összefoglaló után, ha érdeklik a részletek, kérem,
keressen és személyesen beszélünk.

Mi az előnye:
- biztosan tartja az értékét és további értéknövekedés várható,

- nem terheli kamatadó, csak egyszeri a kezelési költség,
nincs apróbetű,

- egyösszegben és részletekben is vásárolható,
- bármikor pénzzé tehető, nincs kötelező futamidő,

nincs lejárati idő,
- visszavásárlási garancia, de bárhol a világon értékesíthető,

- örökölhető, bármikor átruházható,
- interneten keresztül nemesfémjei értéke

napra pontosan követhető,
- otthonába kérhető vagy Bécsben trezorban is tároltathatja,

- nem kell külföldre utazni, bankszámát nyitni,
minden otthonról intézhető.

Kinek ajánlom:
- aki biztonságra, kézzelfogható értékre vágyik,„ ”

- aki nyugdíjas éveire vagy gyermekeinek,
unokáinak akar tartalékolni,

- aki hosszabb, mint egy évre szeretne félretenni,
takarékoskodni,

- vállalkozóknak, cégeknek, ha befektethető pénzük van,
Keressen, beszéljünk kötelezettség nélkül:

Dr. Tóth Tibor 06-20/9155-345

Hornyák Éva
0-24 óráig

2721 Pilis, Rákóczi u. 71.

06-29/497-915;  06-20/9739-029

INGYENES HALLÁSSZŰRÉS (beutaló nélkül)

SZŰRÉS HELYE: Egészségház
Földszinti Laboratórium Helyisége

Pilis, Szent István Park 1.
SZŰRÉS IDEJE:

2012. március 01., csütörtök
10-18 óráig

INFORMÁCIÓ: 06-20/801-3102
www.hallokeszulek.hu

Amennyiben a jelzett időpont nem megfelelő,
kérjük, hívjon a fenti telefonszámon!

Anna Karolina
Várjuk Kedves Pilisi megrendelőinket lakodalmas házunkban

kedvező árakkal, akár saját anyagok beépítésével.
Kérjen egyedi árajánlatot telefonon vagy email-ben!

Látogassa meg honlapunkat: www.lakodalmashaz.com
tel.: 06209581012; email.: info@lakodalmashaz.com



Néma várás ül ma a nagy világon.
Csókos szellő rengeti vágyam árját,
És kínzott szívek panaszos beszéde

Tör ki belőlem.
Vérszopó, vad zsarnok a tél. Nem enged

Szóhoz jutni. Ámde uralma tűnik
S a tavasz kegyes keze nyújt nekem most

Írt sebeimre.
Merre jártatok, kicsi, zöld gyümölcsök,
Illatos bimbók, fakadó rügyek, mind?

Mért nem jöttetek hamarább? Mi vártunk
Egyre tirátok.

Dsida Jenő: Tavasz kezdetén

Aszeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem
fuvalkodik fel.

1Kor 13, 4


