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Kedves Pilisi Polgárok!
A tavasz vége, nyár eleje is bővelkedett rendezvényekben - a teljesség igénye nélkül-  
Könyvtári esték, Hősök napja, Gyermeknap, Trianoni megemlékezés, Gubányi Gála, 
Nyugdíjas találkozó. Az idén is nagyon jól sikerült a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 
tartott gyermeknap. Sok pilisi szervezet vett részt a rendezvényen, színesebbé téve a gyerekek 
szórakozását. Egy érdekes kezdeményezés volt a Vatyai úti játszótéren a baba-mama börze 
június 16-án. Erre azok a kisgyermekes családok jöttek el, akiknek a gyerekek által kinőtt, de 
még használható ruháik, eszközeik vagy játékaik voltak. Itt nem csak adni-venni lehetett, 
hanem cserélni is. Nagyon jó ötletnek tartom, remélem lesz folytatása. Június 22-én a Vidám 
Tavasz Nyugdíjasklub szervezésében tartották meg Pilisen a nyugdíjas klubok találkozóját, 
amelyre több mint tíz településről, kétszáznál több résztvevővel érkeztek csoportok. 

A Bölcsőde üzemelésére és működtetésére felkészült a működtető Evangélikus egyház. A személyzet június 
közepétől dolgozik. A Bölcsődébe természetesen minden kisgyermeket várnak, akik a bölcsődés korhatárba 
tartoznak. Sajnos a bürokrácia útvesztői kiszámíthatatlanok. Az időben megkért engedélyek egy része még mindig 
nem érkezett meg, ezért jelenleg gyermek felügyeletként üzemel, ez alatt az idő alatt is segítve a kisgyermekek 
beszoktatását a bölcsődei életbe. Ennek a költségeknek nagy részét Pilis város Önkormányzata vállalta.
Mostanában kevesebb pályázatra van lehetőség, mint néhány éve, ezért miden lehetőségre figyelnünk kell. Az 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kávai úti Meserét Óvoda homlokzatának és nyílászáróinak felújítására. 
Reméljük, hogy a döntés pozitív lesz és megújulhat az óvoda épülete.   
Bár jelenleg igen meleg napokat élünk, de az elmúlt hetekben gyakran voltak igen heves záporok, zivatorok és 
jégesők is. Június elején volt olyan vihar, amikor cseresznye nagyságú jég verte a pilisi határt. Ebben az évben is 
dolgozik egy közmunkás csapat a pilisi szikkasztó- és vízelvezető árkok tisztításán. Ennek a munkának 
eredményeként, a lehullott nagymennyiségű csapadék ellenére sem alakult ki veszélyhelyzet Pilisen, az árkok nagy 
része bírta a terhelést. Ahhoz, hogy ez így is maradjon az ingatlan tulajdonosok közreműködése is nagyon fontos. 
Kérem, hogy a házak előtti árkok tisztántartásában és a fű nyírásában, az előírásoknak megfelelően segítsenek. 
Sajnos volt olyan est, hogy fontos levezető árok átereszét az árkokba bedobált szemét és műanyag palackok zárták 
el, szerencsére még időben kitisztították. Vigyázzunk értékeinkre közösen az árkok tisztántartásával.
Az idén is júliusban kezdődik a felkészülés a Szüreti Felvonulás és Bál-ra. Az első tánc próba július 6-án szombaton 
10 órakor lesz a piactéren. Várunk minden kedves fiatalt, aki részt kíván venni ezen az idén 20. éve megrendezésre 
kerülő rendezvényen 
Végül szeretném tájékoztatni a tisztelt Pilisieket arról, hogy Pilis város Polgármesteri Hivatalában július 15. és 
július 19. között igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart, anyakönyvi ügyekben a hivatal kapujára kiírt 
telefonszámon tartanak ügyeletet.

Kívánok minden Pilisinek szép nyarat, munkában sikereket, pihenésben feltöltődést.    

A pilsi pletykák ellenére :
Pilis Város Önkormányzata sosem végzett és

tervezett és a jövőben sem tervez semmilyen „betelepítést”. 

A pilisi pletykák ellenére :
A Gólyahír utcai új Bölcsőde minden

bölcsődés korú kisgyermeket vár. 

A trianoni megemlékezés képei
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2013. évtől két új adónemmel bővült a vállalkozások 
által választható adónemek palettája. A bevezetésre 
került új adónemek, a kisadózó vállalkozások tételes 
adójának (KATA) és a kisvállalati adónak (KIVA) 
szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a 
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 
tartalmazza. 

Az említett adónemeket választó adózóknak az 
önkormányzati adóhatóság felé két kötelezettséget is 
teljesíteniük kell: a változás bejelentéssel és a lezárt, 
előző időszakra vonatkozóan a záróbevallás megtéte-
lével kapcsolatos kötelezettséget is rendezniük kell.

1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 
A KATA alanyát az önkormányzati adóhatóság felé 
bejelentési kötelezettség terheli arról, hogy az iparűzési 
adóban az adóalap tételes összegű meghatározásával 
kíván élni. Ezt a bejelentést az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített bejelentési, bevallási 
nyomtatványon köteles megtenni, a KATA hatálya alá 
tartozástól számított 15 napon belül. 
Az adóalap tételes összegben való meghatározását a 
kisadózó vállalkozási lét teljes időszakára lehet 
választani és ez a döntés mindaddig nem változtatható 
meg, amíg a vállalkozó iparűzési adó-alany kisadózó 
vállalkozásnak minősül. 
A kisadózó vállalkozás döntését tartalmazó bejelent-
kezési, változás-bejelentési nyomtatvány végrehajtható 
okirat, e dokumentum alapján lehet megállapítani a 
fizetendő adó összegét. Ebben az esetben az adó alapja 
székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 
2,5-2,5 millió forint.
Ha a vállalkozó év közben dönt arról, hogy a KATA 
szerinti adózási módot választja, és egyben dönt arról is, 
hogy az iparűzési adóban a tételes iparűzési adó-alap 
alapján számítja ki adóját, akkor az adóéve első napjától 
a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló 
adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő 
időszakról bevallást kell benyújtania, az adóévet követő 
év május 31-éig. A bevallásban feltüntetett fizetendő 
adót is eddig kell megfizetni, illetve – ha az adóévben 
megfizetett adóelőleg több, mint a fizetendő adó – a 
túlfizetés ekkortól igényelhető vissza.
A KATA-t választóknak – változatlan tényállás esetén – 
iparűzési adóbevallási kötelezettségük nem lesz a 
jövőben. 

2. Kisvállalati adó (KIVA)
A KIVA választása esetén a vállalkozás mentesül a 
társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a 
szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, de 
nem mentesül a helyi iparűzési adó bevallása és 
megfizetése alól. Az adó mértéke – e közterhek 
kiváltására is figyelemmel – az adó alapjának 16%-a. 
A kisvállalati adóalanyiság a választás - állami adó-

hatósághoz történő - bejelentését követő naptári év első 
napjával jön létre. Az új adó hatálya alá január 15-ig 
lehetett bejelentkezni a NAV-nál. Ezt követően kellett az 
önkormányzati adóhatóság felé bejelenteni a választást, 
legkésőbb 2013. január 15-ig, ugyanis ez az adózási mód 
adóévre választható, a határidő jogvesztő.  
A kisadózó vállalkozás dönthet akként is, hogy az 
iparűzési adó alapja tételes összegű legyen. Ez a döntése 
viszont csak és kizárólag arra az időszakra vonatkozhat, 
ameddig a kisadózó vállalkozásnak minősül. További 
feltétel, hogy ameddig a kisadózó vállalkozás e 
minősége fennáll és a vállalkozás korábban a tételes 
iparűzési adóalap-megállapítás lehetőségét választotta, 
akkor ez a döntése már nem változtatható meg.
Az adóalany a kisvállalati adót 2013. adóévben a helyi 
iparűzési adóbevalláson vallja be, melynek benyújtási 
határideje az adóévet követő év május 31-e. Az adóévre 
megállapított adót a bevallás benyújtására előírt 
határidőig kell megfizetni, illetve a visszajáró adót 
szintén ezen időponttól lehet visszaigényelni. 

Szeretném tájékoztatni az érintetteket, hogy a 2013. 
május 31-ig benyújtandó helyi iparűzési adó bevallások 
feldolgozása során megállapítottuk, hogy a KATA-t 
választó adózók nem tettek eleget maradéktalanul 
bejelentkezési, ill. bevallási kötelezettségüknek.
Több esetben előfordult például, hogy KATA-t 
választók a 2012. évi bevallást éves bevallásként 
nyújtották be, ill. sok adózó nem jelezte, hogy áttért a 
KATA-ra!
Kérem az érintett ügyfeleket, hogy amennyiben 
bejelentési-, ill. bevallási kötelezettségüket elmulasztot-
ták, azt pótolni szíveskedjenek! 

Bármilyen kérdésük van a helyi iparűzési adóval, ill. az 
egyéb helyi adókkal kapcsolatban, kérem, hogy 
telefonon (06-29/696-324), ill. ügyfélfogadási időben 
személyesen keressék az adóügyi iroda munkatársait!

Változások a helyi iparűzési adóban

Lasán Judit, adóügyi vez.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása nyújtásának, a 
támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjéről szóló 7/2013. 
(III. 10.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozta (a 
továbbiakban: R.) a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos 
eljárási rendet.
A Képviselő-testület az R. 1. §-ában foglalt alapelv megvaló-
sítása érdekében, az R. 4. §-ban évente a költségvetés tárgyalását 
követően, a tárgyévre vonatkozóan ún. pénzügyi támogatási 
alapot állított fel.
Ezúton tájékoztatjuk Pilis Város Lakosságát, hogy Pilis Város 
Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Sport és Kommuni-
kációs Bizottsága 2013. április 18-án megtartott zárt ülésén 
meghozott 35-36-37-/2013. (IV.18.) sz. önkormányzati határoza-
tokban úgy döntött, hogy a következő Egyesületeknek nyújt 
2013. évben támogatást:
-Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület: 170.000.-Ft. 
-Pilisi Zenész Egyesület:                130.000.-Ft.
-Pilisi Nép- és Gazdakör:                120.000.-Ft. 
-Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub:                 80.000.-Ft.

TájékoztatásTájékoztatás
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy

2013. július 15. napjától – 
2013. július 19. napjáig 

a Polgármesteri Hivatalban
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz, 

Ebben az időszakban a Hivatal zárva 
lesz, kizárólag halotti anyakönyvi 

ügyekben tart ügyeletet!

Az igazgatási szünet utáni első 
ügyfélfogadási nap:

2013. június 22. (hétfő), 
ügyfélfogadás ezen a napon:

12.30-18 óráig

Az idei évben immáron rendhagyó módon - már 
negyedik alkalommal - újra megrendezésre került a 
Városi Gyermeknap. 

A gyermeknap megvalósulását egy Jótékonysági Est 
előzte meg, amely 2013. május 4-én került meg-
rendezésre a Pilisi Evangélikus Gyülekezeti Teremben. 
Az esten fellépett az Országút Társulat, előadásukban 
rendkívül szórakoztató Karinthy Frigyes jeleneteket 
adtak elő a család témakörében, amit a Joydance 
táncbemutatói követtek. Az estét egy nagyon jó 
hangulatú, táncos, szabadtéri, a Signal Zenekar által 
adott koncert zárt.

2013. május 25-én a Gyermekjóléti Szolgálat által 
megálmodott és megvalósított program az idei évben 
még több segítő és támogató által valósult meg.  
Fenntartók, Egyházak, Civil Szervezetek, Egyesületek, 
és Önkéntes segítők tevékenykedtek azon, hogy Gyer-
meknap alkalmából, színvonalas, tartalmas, élmények-
ben gazdag programot varázsoljanak kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Az idei évben mintegy 100 
önkéntes segítő vett részt, akik a nap folyamán aktívan, 
örömmel, figyelemmel fordultak az érdeklődők felé. A 
gyermekek a szervezetek által biztosított „állomásokon” 
különböző ügyességi, problémamegoldó, ismeret-
terjesztő feladatok elvégeztével ajándékban részesültek, 
így az aktív szabadidő eltöltése mellett sikerélményben 
is volt részük. Az idei évben a rendezvényen 268 
gyermek váltott menetlevelet.

A színpadon a Joydance tánciskola bemutatóit csodál-
hattuk, valamint fellépett Juhász Kata gyermek műsor 
előadó. Illés Tibor vezetésével Kyokushinkai Karate 
bemutatót is láthattak az érdeklődők, majd a Szent 
László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
katonai bemutatója következett. A rendezvényt Jeruska 
László cukorka esője zárta.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
támogatóinknak:

Együttműködő partnereinknek:
Félkör Alapítvány – drog prevenciós foglalkozás, 
Virgonczkodó Játszópark, Pilisi Sport és Szabadidő 
Egyesület – KEMPO Magyar Zoltán vezetésével, 
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
Oriflame Csapata, KlímaBarát Kör, Összefogás 
Egyesület, Játékország Óvoda – óvónői, Római 
Katolikus Gyülekezet, Pilisi Petőfi Vadász Társaság, 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Evangélikus 
Gyülekezet, Kiút Egyesület, Református Gyülekezet, 
Napsugár Nőtagozat, Barátság Nyugdíjas Klub, Magyar 
Vöröskereszt pilisi képviselete, Tűzoltóság, Rendőrség, 
Polgárőrség.
És önkéntes segítőinknek: Oláh Cintia, Malik Katalin, 
Rácz Gábor, Balázs Mihály, Kupai Norbert, Vajda 
Mária, Vajda Mihály, Forgács Zsolt, Magyar Richárd, 
Goll Bence, Kámán Krisztina, Kámán István, Boda 
Lászlóné, Boda Bence, Sebők Zsuzsanna, Deák Katalin, 
Szemők Kitti, Grozditsné Salamon Erna, Hényel 
Krisztiánné, Illés Zsuzsanna, Illés Dániel, Deákné 
Danielfy Tímea Zsófia, Deák Dóra, Pekker Kyra, Strázsi 
Mihály- szakács, segítői: Károly Annamária, Károly 
Anna.

Városi Gyermeknap

Pilis Polgármesteri Hivatalának–

Szabó Márton Polgármester Úrnak,

a Kulturális, Oktatási, Sport és 

Kommunikációs Bizottságnak –

Polgárné Czerjak Judit munkájáért, támogatásáért,

az Evangélikus Gyülekezetnek, 

akik a Jótékonysági Est bevételével támogatták

 a programot és Pángyánszki Ágnes 

lelkésznek, aki a Gyermeknap háziasszonya volt,

a Kistérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnak –

Ispány János intézményvezetőnek.

Gyermekjóléti Szolgálat Munkatársai

Amíg az ember gyerek, addig köszönettel elfogadja,
 amit kap, és igyekszik érte hálás lenni (...). Aki gyerek, 
az hallgasson a szüleire, engedelmeskedjen nekik, 
mert nyilván nem fejlődött még ki az ítélőképessége, 
és nem tudja egyedül eldönteni, mi jó neki, és mi nem.

Szabó Magda



5. oldalXIX. évf. 3. sz. Hírnök

Magyarország kormánya az Új Széchényi Terv keretében 
meghirdette a TÁMOP 2.1.2. projektet, melynek alapvető célja a 
felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, 
valamint a munkaerő-piaci és elhelyezkedési esélyeinek javítása 
a képzettség emelésével.
A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és 
azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a 
munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális 
ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a 
munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális 
ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság 
számának növelését. A projekt megvalósításával csatlakozunk az 
Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás 
igényének kialakításáról szóló programhoz. Az Európai 
Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja 

Képek a városi gyermeknapról

Informatikai és idegen nyelvi képzés az 
Skc-consulting Kft. Szervezésében

ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és digitális 
kompetenciák fejlesztését is sorolják.
A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben 
(idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét 
betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási 
intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt 
képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők). A projekt 
kiemelten kezeli a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007.(XI.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján 
a hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel és/vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezőket, valamint a 45 éven felülieket, 
felső korhatár nélkül.
A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális összege 
90.000 Ft. Minden képzésben résztvevő személy önrész 
befizetésével járul hozzá képzésének díjához Az önrész mértéke a 
hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj 
összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-
a. A képzésben részt vevő személyek esetében a támogatás 
mértéke a képzési díj 95-98% a lakóhelytől függően. Az a 
személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, a teljes 
regisztrációt követően a projekt időtartama alatt maximálisan 
bruttó 90.000 Ft (azaz kilencvenezer forint) képzési támogatás 
felhasználására válik jogosulttá. Természetesen ezt a lehetőséget 
akkor lehet teljes mértékben kihasználni, ha van még elegendő 
pénz a projekt költségvetésében. Az idegen nyelvi és/vagy 
informatikai képzésen az Európai Uniótól nyert támogatással 
lehet részt venni. A regisztrációt követően az informatikai 
rendszer a nyilatkozatok alapján megállapítja a jogosultságot és 
kiszámítja az önrész és a támogatás mértékét.  A projekt 
időtartama alatt egy személy maximum 90.000 Ft támogatásban 
részesülhet és a meghirdetett képzés díjának minimum 2%-át 
önrészként fizeti be, amennyiben hátrányos helyzetű településen 
él. A részvételi feltételeknek megfelelő minden más személy 
minimum 5% önrészt fizet. A befizetett önrész mértéke lehet 
nagyobb a kötelező 2 illetve 5%-nál. 
A program egyik lebonyolítója az SKC-Consulting Kft. A Kft 
előzetes felmérést kezdeményezett Pilis városában informatikai, 
illetve kezdő német és haladó angol nyelvi tanfolyam indításáról. 
Az SKC-Consulting KFT Pilis városában 90 órás informatikai 
képzést és 60 órás nyelvi képzés megszervezését tervezi. Utóbbi 
keretében német nyelvből kezdő szinten, angol nyelvből viszont 
haladó, B2-es szintű tanfolyam indításáról van szó. Az 
informatikai képzés 20 fős csoportokban történik, a nyelvi képzés 
12 fős. Lehetőség van több csoport indítására.
A z SKC-Consulting Kft az előzetes igényfelméréssel a Kármán 
József Városi Könyvtár és Közösségi Házat kereste meg. Azzal a 
kéréssel fordulunk a T. Lakossághoz, hogy valamelyik képzési 
formában történő részvételi szándékát jelezzék az intézmény 
munkatársainak; a Közösségi Házban Puskáné Illanicz Dórának 
(2721, Pilis, Dózsa György út 2., 29-498-115, email: 
kozossegihaz.pilis@gmail.com) vagy a Könyvtárban Malik 
Károly Tamásnénak (2721, Pilis, Kávai út 1., 29-498-851, 
email:konyvtar.pilis@gmail.com).
Az előzetes igényfelmérést követően dönt az SKC-Consulting 
Kft a tanfolyamok meghirdetéséről, a képzés konkrét indításáról. 
A tanfolyamok előreláthatóan az esti órákban lesznek, a 
számítógépes képzés helyszíne az előzetes elgondolások szerint a 
Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai telephelyén, az 
idegen nyelvi képzés pedig a Könyvtárban lesz. Az órabeosztás a 
hallgatói igényekhez rugalmasan alkalmazkodik. Az előzetes 
tervek szerint szeptemberben indulnak a képzések.
Mivel roppant kedvezményes képzési formáról van szó, 
javasoljuk a részvételt mindazoknak, akik az előzetes jelentkezési 
feltételeknek megfelelnek.  

Pogány György, könyvtárvezető
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Játékország Óvoda dolgozói 

Óvodai hírek

Április hónapban a Játékország Óvoda Gézengúz és 
Csillagszem csoportjában megvalósításra került a 
kompetencia programmal bevállalt témahét "Rajtad is 
múlik" és projekt "A hulladék nem szemét". Ismer-
kedtünk a szelektív hulladékgyűjtéssel, a természet-
védelemmel, a természet szeretetével, a szemét újra-
hasznosításával. Sokat kertészkedtünk, kirándultunk a 
Gerje tájvédelmi körzetbe.
A Föld napján, április 22-én az óvodák apraja-nagyja 
virágokat és különféle cserjéket ültetett az udvarokon. 
Ezzel is védve a gyerekeket a portól és zajtól.
Rendőrségi nyílt napot tartottak a Pilisi Rendőrőrsön a 
nagycsoportosok részére április 26-án „Bűnmeg-
előzés”címmel, ahol rendőrkutya bemutató, rendőrautó 

kipróbálása és ujjlenyomat készítésére volt lehetőség.
Május első hetében az Anyák napi és Apák napi nyílt 
napjainkat tartottuk meg, sok anyuka, apuka és 
nagymama részvételével. Játszó délelőtt, vagy délután 
keretén belül, közös ajándékkészítéssel, játékkal.

Május 10-én a Madarak és fák napja alkalmából a Gerje 

Tájvédelmi területre látogattunk el. Megfigyeltük a 
madarak előfordulását, élőhelyét, viselkedési szokásait.
A lovardalátogatások jó hangulatban zajlottak, ahol 
mindig nagy élmény a lovaglás és az állatok etetése.  - 
Köszönjük Zsuzsi néni!

Bio napunkon (május 13.) beszélgettünk a helyes 
táplálkozási szokásokról és egészséges ételeket, italokat 
készítettünk és fogyasztottunk.

A szülőkkel közös kirándulást minden csoport szer-
vezett, voltak, akik a fővárosba, a Parlamentbe, az 
Elevenparkba, az Állatkertbe, a Margitszigetre ki-
rándultak, de voltak olyan csoportok is, akik az 
Ikerfenyőhöz lovaskocsikáztak ki és töltöttek ott egy 
vidám, élményekkel, túrákkal teli napot.

A Föld projekt keretében, ebben az időszakban ismer-
kedhettek a gyermekek hazánkkal, Magyarországgal.
Nevelési programunk adta lehetőségeket kihasználva, 
előtérbe került a hazaszeretetre nevelés, néphagyo-
mányok ápolása - népi játékok, néptánc, népmesék -, 
melyek megjelentek a családi nappal egybekötött évzáró 
és ballagási ünnepségeken is.

Ezúton köszönjük a nevelési évben nyújtott közre-
működést és szülői részvételt!

Óvodák zárva tartása a nyári szünetben
Hétszínvilág székhelyóvoda: 

2013.07.15.-2013.08.09.
Meserét tagóvoda: 

2013.07.01.-2013.07.26.
Gesztenyéskert tagóvoda:
 2013.07.01.-2013.07.26.

Mindhárom óvoda zárva:
 2013.07.15.-2013.07.26.

Tisztelt Pilisi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Pilisen immár sokadik alkalommal 
2013. augusztus 19-én 16 órától 

ismét megrendezésre kerül 
a nyárvégi zenei fesztivál a 
Vatyai úti Sportparkban.  

Fellépők:
 Pilisi Zenész Egyesület, 

LLP és Szuli, 
Soundsix zenekar, 
Black Magic Band, 

Hipp–Hopp Zenekar, 
Signal Zenekar.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tanítókat, tanáro-
kat, óvodapedagógusokat, az oktatási és közművelődési 
intézmények valamennyi munkatársát a pedagógusnap 
alkalmából.
Évszázadokon át tekintély volt a tanár, a tanító, legyenek 
bár bencés szerzetesek, kiket Géza fejedelem hívott 
Szent Márton hegyére több mint ezer éve, s akik 
megtanították a magyarokat nem csak műveltségre, de 
kereszténységre, a jó értékű európaiságra, akik ebből a 
heves vérű, hirtelen természetű népből országot meg-
tartó, azt belakó, minden jövevényt befogadó, magába 
olvasztó, európai rangú népet neveltek. Sorra említ-
hetnénk a századokon át munkálkodó, nevükben is 
"barátokat", akik nevelték és adták a kiművelt főket az 
országnak.
S persze nem csak az egyháziak, de Eötvös törvényétől 
kezdve a néptanítók is masszírozták a gyermekfejeket. 
Egy nevében nem magyar gróf, aki tízéves miniszter-
sége alatt többet tett a magyar oktatásért és kultúráért, 
mint halála óta eltelt nyolcvan év alatt bármelyik utóda.
Kölcseyvel szólva: hatott, alkotott és gyarapított s nem 
rajta múlt, hogy a haza nem fényre derült, de hol 
tartanánk ma Klebelsberg Kuno nélkül?
A tanító, a tanár ezer évig volt szolgája a nemzetnek 
skapuláréban, csuhában, vagy csak csizmában, 
nadrágosan, ahogyan azt Vas Gereben jól írta, a nemzet 
napszámosa volt mindig, s a napszám, amit a nemzettől 
kapott, anyagiakban bár kicsiny volt, de erkölcsiekben a 
legnagyobb.
A tanítónak tekintélye volt, mert ez a melléknévi 
igenévből lett főnév az egyik legfontosabb emberi 
tevékenységet jelöli, a tudás átadását.
Mert a tudás olyan, mint a kovász, meg kell őrizni és át 
kell adni, mert ha elvész, sokkal nehezebb újra a 
semmiből megalkotni.
Ez a mester és tanítvány örök kapcsolata. Semmit nem 
lehet jól csinálni, csak ha az ember eltanulja a 
mesterétől, mert mindenkinek kell, hogy mestere 
legyen.
A politikai útvesztőkben sokszor zavaros világ épült, 
nehéz igazodni, összeszedni magunkat. Az ünneplés 
sem tudja bennem elhallgattatni azt a véleményt, hogy a 
pálya presztízse mennyire elveszett, már nem csak 
anyagiakban, de megbecsülésben sem részesültek 
tanáraink, tanítóink.
S hová jutottunk mára?
Nem a köszöntő részét képezi a beinduló gondolatsor, 
hiszen ma ünnepelni jöttünk. Hihetetlen mélységekből 
kell mindent újraalkotni. Mindent az alapoktól, a legalsó 
szinttől kell felépíteni, s ez a legnagyobb feladat, mert 
minden nemzet felemelkedésének alapja a kiművelt 
emberfők minél nagyobb száma.
Ehhez tanárok, tanítók, óvodapedagógusok és az ő 
munkájukat segítő asszisztensek, dajkák, képzett 

technikai személyzet összehangolt, jól irányított, 
szervezett munkájára van szükség.
Sosem feledkezhetünk meg a kulturális élet számos 
területén dolgozó szakemberekről sem.
Mindannyiunk közös felelőssége a szülőkkel karöltve, 
hogy egész életünkkel, tudásunkkal, tanításunkkal 
hassunk a tanítványainkra.
Hisz az a jó tanár, aki nem csak szóval, de egész élete 
példájával tanít és nevel.
           
/Becsöngettek - Jávor Béla jegyzete nyomán/

Polgárné Czerjak Judit Pedagógusnapi köszöntője

Elismert pedagógusaink:
Füredi Istvánné - Kiváló Pedagógus cím

Sedró Sándorné - Ezüst Toll - díj
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A Pilisi Evangélikus Gyülekezet június első vasárnapján 
ünnepelte mindazokat, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak. Az 
ünnepi hálaadó istentiszteleten igét hirdetett Dr. Keveházi 
László ny. esperes-lelkész, aki az 50 évvel ezelőtti konfir-
mandusokat is konfirmálta. Örömmel adjuk közre Laci bácsi 
ünnepi igehirdetését.
Köszönjük mindenki közreműködését és a csodálatos közös 
ünnepet!

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje 
az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de 
görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki 
benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember 
pedig hitből fog élni.” (Róma 1,16–17)

Keresztyén Testvéreim! Kedves Ünneplők!

A mai alkalom külön meghívottjai az 50 évvel, mondjuk úgy 
mintegy félévszázaddal ezelőtt konfirmáltak (1963). Mivel 
ez az alkalom különleges színe, ezért hadd kezdjem egy pilisi 
konfirmációi emlékkel. Konfirmáció volt aznap. Délután 
elmentem egy kedves családhoz a Bicskei út végére, szinte 
már a bicskei úti tanyákra.  Abban a családban is volt 
konfirmandus? - erre nem emlékszem. De emlékszem egy 
kedves, akkor idős, özvegy (80?)  asszony-testvérre, aki 
betegen feküdt. Beszélgettünk a konfirmációról. Egyszer 
csak azt kérdezte: elmondjam, a konfirmációi vallástételt? 
Persze, megkértem rá. Ünnepélyesen felült ágyába, kezét 
összetette és hibátlanul elmondta! Nem tudom, ma itt ki tudná 
elmondani? Bevallom Nektek: én sem. Ezért ragadott meg az 
idős testvér hitvallása. S még azt is elmondta, ami az ő 
kérdése és felelete volt. Ez a testvérünk nincs már közöttünk 
persze, de emlékeimben élénken él. Neki a konfirmáció 
valóban életre szóló emlék volt. 

Hogyan kapcsolódik ehhez mai igénk? – kérdezhetné 
valaki. Egyszerűen úgy, hogy ez az ige is hitvallás. A Római 
levél „összefoglalása,” summája, de Pál apostol hitvallása, 
életének, szolgálatának meghatározása is. Azt hiszem, hogy 
mai igénk minket is hitvallásra akar indítani. Ez a hitvallás 
az evangélumról szól. És ez a hitvallás is konfirmálni, 
megerősíteni akar bennünket is minden istentiszteleten, ma 
talán különösen is, akár jubilánsok vagyunk, akár nem. 
Nézzük meg együtt, miről szól ez a hitvallás, más szóval 
miről szól az evangéliummal kapcsolatban igénk.

„Nem szégyellem, hiszen Isten ereje az.” – olvassuk. Az 
evangélium erő. És nem emberi erő, ami sokféle van, de 
behatárolt. „Isten ereje az.” Szeretném, ha elgondolnátok 
arról, hogy ki vallja ezt? Az a Pál, aki Saul korában üldözte a 
keresztyéneket. Voltak olyanok, akiket ezért börtönbe is 
juttatott. Ilyen céllal indult Damaszkuszba is. És ez lett az ő 
„damaszkuszi útja.” Isten lehajolt hozzá és az üldözőből 
apostol lett. S ez nem csak régi történet, hanem ismétlődő is. 
Isten hatalma, ereje bele tud nyúlni az ember életébe, és meg 
tudja változtatni azt. 

A napokban kaptam meg azt a levelet, élettörténetemet, amit a 
Teológiára jelentkezésemkor írtam. (1948)  Megírtam, hogy 
katonatiszt akartam lenni, aztán pedig tanár. Isten egyiket sem 
akarta. Egy súlyos betegségből felgyógyulás után 
Gyenesdiásra kerültem, ahol akkor evangélizációk, 

konferenciák voltak. Ott került kezembe igazán a Biblia. És 
ott láttam meg, Isten szándéka nem az, hogy katona, vagy 
tanár legyek. Gyenge példa, biztos hallottátok is már. De talán 
arról szól ez is, hogy Isten le tud győzni, meg tud ragadni.

Nemrégen egy lelkésztestvér temetésén voltam. Évfolyam-
társam volt. Ő írja le egy fiatalkori emlékét: „1945 telén 
Budán dolgoztam. Késő éjjel, az utolsó járattal utaztam. A 
Móricz Zsigmond körtéren kiinduló villamos lépcsőjén is 
lógtak az emberek. Fölugrottam, de visszaestem volna… kéz 
nyúlt ki a fejek fölött és behúzott, mielőtt a közeledő 
vasoszlop lesodort volna.” Akkor tapasztalta meg először 
Isten életmentő tettét.

Igen, az evangélium Isten megmentő, életmentő ereje. Nem 
régen otthonunkban, ahol most élünk, meghalt valaki. Nem 
tudom, hogy hívő ember volt-e? Ahogy ő mondta és sokan: „a 
maga módján.” De szívesen imádkozott velem, mindig 
kezembe kapaszkodva. Utolsó napján az otthon lelkészével 
beszélgetett. Elmondta, hogy ő emberileg nem érzi bűnösnek 
magát, de tudja, hogy Isten előtt bűnös. Mit kell tennie? A 
lelkész ezt mondta: semmit. Bízza magát Istenre, ő lehajol 
hozzá is. Így ment el.

Igen, az evangélium Isten ereje. Nem mindig érezzük ezt, 
emberi szót hallunk, pedig ezen keresztül Isten hajol le, ragad 
meg. Most is, Hozzád is. Aki 50 évvel ezelőtt itt térdeltél, 
vagy aki itt vagy ezen az istentiszteleten. Azért vagy itt, mert 
Isten le akar hajolni, és meg tud menteni. Gyenge szavaimon 
keresztül Isten keze nyúl Feléd, és ki tud emelni, újjá tud tenni 
Téged is.

De igénk folytatódik: minden hívő üdvösségére. Mert az 
evangélium nem csak egyeseké. Nemcsak Pál apostolnak 
szólt, sőt nem csak a választott népnek, amely ma sem akarja 
meghallani. Minden embernek. Sőt: kivétel nélkül. Amikor 
én ezt először hallottam, úgy éreztem: misszionáriusnak kell 
lennem. Azt is elmondom: a mohamedánok közé készültem. 
Mert az evangélium mindenkié! Azóta is hirdettetik a 
világban. Ha volna egy olyan készülék, amelyik megmutatná, 
hogy most hány helyen és kiknek szól az ige, csodálkoznánk! 
Hány nyelven hirdettetik! A napokban egy ünnepélyen 
voltam, ahol kiállítást nyitottak ezzel a címmel: Luther 
magyarul. De így is mondhatnám: az evangélium 
magyarul. 1541-ben egy Sylvester János nevű prédikátor 
fordította le először az egész Újtestámentumot magyarra. S 
benne az előszóban olvashatjuk a régies nyelven írt ajánlást:

Próféták által szólt rígen néked az Isten,
Az kit igírt, ímé, végre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ezáltal,
Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess,
Az ki zsidóul és görögül és vígre deákul
Szól vala rígen ,szól néked az itt magyarul:
Minden nípnek az ű nyelvén, hogy minden az isten
Törvínyinn íljen, minden imádja nevít.

Istenünk minden nyelven és minden embernek hirdettetni 
akarja megmentő evangéliumát. Csak az Útmutató ma már 50 
nyelven jelenik meg és Biblia még több nyelven.  De jó lenne, 
ha meghallanád: ebben a mindenkiben Te is benne vagy!  
Nem tudom, milyen szívvel ültél be, mit hoztál Magaddal. De 
Isten evangéliuma Neked szól, bárki vagy itt. Aki azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, Téged is meg tud és meg is 
akar menteni.

50 éve konfirmáltak jubileuma
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És még arról nem is szóltunk: „minden ember üdvösségére.”  
Az evangélium valóban Isten mentőkötele, vagy mentő öve. 
És semmi más nem tud az életre menteni, csak az evangélium! 
Senki más nem tud Veled maradni, amikor indulnod kell, csak 
Jézus. A mai nap evangéliumi igéje a gazdag és Lázár 
története. Mindketten meghaltak, mindkettőt eltemették. 
Ezután jött a különbség:egyik a szenvedésre, a másik az 
üdvösségre jut. A halál nem pont. Nem is kérdőjel, hanem 
kettőspont. Valami következik. De Isten azt akarja, és ezért 
tett meg mindent, hogy Te Vele legyél a paradicsomban! Ezért 
hallod a szót, ezért szólal meg az evangélium itt és mindenütt. 

„Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből 
hitbe.”  – olvassuk tovább. Nem tudom, de biztosan 
hallottátok erről Luther „toronyélményét”. Éppen ezzel az 
igével foglalkozott. Amikor „Isten igazságát” olvasta, 
elrémült.” Gyűlöltem ezt a szót – írta. Hiszen, ha Isten igaz, és 
ítél, neki vesznie kell. És egyszerre megértette: Isten 
igazsága: Jézus Krisztus. Ráhárult minden büntetés, hogy 
minket Isten „igaznak” fogadjon el.  „Akkor felugrottam, és 
körbe szaladtam a kis szobát örömömben. Mintha a 
mennyország ajtaja nyílott volna meg előttem.” Ez az 
evangélium tartalma. Isten kínra, szenvedésre, halálba adta 
Fiát, hogy Téged megmentsen. Urunk olyan bíró, aki nem 
kiszabja, hanem magára vette büntetésünket. Neked pedig 
meg vannak bocsátva bűneid.  Erről szólt a konfirmáció és 
erről szól a mai istentisztelet is. Indulhatsz örömmel, új 
lélekkel, élettel tovább. 

Csak egyet kérek: fogadd ezt hittel. De nem is jól mondom, 
mert ez sem követelés, hanem Isten ajándéka. „ Adjon az Isten 
fényeket, temetők helyett életet - nekem a kérés nagy 
szégyen, adjon, úgy is, ha nem kérem." József Attila így 
fejezte ki Isten ajándékozó szeretetét. Elfogadhatod, a Tiéd. 
És innen élhetsz: hitből hitben. Holnap már nem a mai hittel 
kell és lehet élned, mert Isten az új napon új hitet tud és akar 
Neked adni. Ezt jelenti: hitből hitben.

Ha már Lutherről szóltam, akkor még elmondom befejezésül. 
Kezdetben követőit „lutheránusoknak” nevezték, Luther 
tiltakozott ellene. „Rólam ne nevezze senki magát, vagy más 
ember őket!.”S ha már név kell – hadd mondjam itt németül – 
„evangelisch” legyen a nevük. S ez alatt nem „evangélikust”, 
hanem „evangéliumit” értett. Olvastam egy kis versikét 
egyszer: „én evangélikus vagyok, halálomig az maradok.” 
Szép,  de Is ten többet  akar,  hogy mondhasd:  én 
„evangéliumi” vagyok, mostantól abból élek.  És: fogok 
élni. 
Ámen.

Dr. Keveházi László, ny. esperes-lelkész

„Az Úr Lelke van énrajtam, ... hogy evangéliumot hirdessek a 
szegényeknek, ... a szabadulást hirdessem a foglyoknak...”  
Lk 4,18

Kétezer évvel ezelőtt Jézus felolvassa a régi ézsaiási igét és 
hosszú magyarázat helyett csak ennyit mond: Bennem 
teljesedett be ez a prófécia. Erre a názáretiek felháborodnak 
és kizavarják a városból.
Azóta sok minden történt. Mit teszünk mi Pilisen, 2013-ban, 
mikor ezt a bibliai igét olvassuk?
Vajon szükség van manapság evangéliumra, örömhírre? 

Aktuális?

Vannak közöttünk szegények? Vannak köztünk foglyok?
Aki ismeri az embereket, tudja, hogy nagy szegénység van. 
Városunk aktív dolgozóinak ismerősek a szavak: alacsony 
jövedelem, nehéz munka, fárasztó utazás, mégsem elég... És 
hányan érzik magukban a lelki ürességet, hiányt, amit Jézus 
lelki szegénységnek nevez!
De tudjuk azt is, milyen sokféle sérelem, félelem, szenvedély, 
babonaság, kényszer kötöz meg sokakat. Olyan szokások, 
emlékek, melyektől hiába próbálnak, nem tudnak szabadulni.
Jézus ma is ezt az igét mondja nekünk. Mert a mai embernek 
nem a pénztelenség, a munkanélküliség, az ökológiai és 
egyéb világválság a legnagyobb problémája. Hanem, hogy 
nincs élő kapcsolatban azzal a Jézus Krisztussal, aki az 
egyedüli visszaút Istenhez.
Miért visszaút? Mert volt idő, mikor ez a kapcsolat felhőtlen 
volt. Mikor Isten és ember természetes módon élt, közel 
egymáshoz. A Teremtő szépen elmondta, hogy mi-miért van, 
hogyan lehet használni, hogy az embernek boldog élete 
legyen. Csakhogy az embernek, mint egy kamasznak, elege 
lett a mennyei rendből. „Majd én megmutatom!” és kitört 
ebből a kapcsolatból. 
Ebben van az emberiség 2013-ban. Lelki szegénységben, 
vágyak és különféle erők fogságában. Szép kis szabadság!
Jézus ma is él. Most éppen NEKED mondja: Az Úr Lelke van 
énrajtam, ... hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, ... 
a szabadulást hirdessem a foglyoknak...”  
Szerinted aktuális?                                            Morva Ákos, ref. lelkész

„A gyűlölet versengést szerez, a szeretet azonban minden vétket 
elfedez.” (Péld10,12) 
Ez a bibliavers két emberi érzést állít egymással szembe és leírja 
azok hatását az emberi kapcsolatokra. A gyűlölet az emberi szívből 
indul ki valamilyen külső hatásra és fokozható, gerjeszthető. Olyan 
naggyá tud nőni, hogy megvakítja az ember lelki szemeit és 
képtelen meglátni a valóságot. A szóösszetétel is azt mutatja, hogy a 
harag „gyűl” (összegyűl, felgyülemlik) az emberben és egy idő 
múlva már „öl”- örömöt, békességet, kapcsolatot, embert.
„A gyűlölet versengést szerez.” Nem nemes versengést, hanem 
veszekedést, viszályt, embertársunk tönkretevését. Az egymást 
megvető emberek aligha tudnak békében élni és dolgozni.
Végre született törvény a gyűlöletet keltő és terjesztő beszéd ellen! 
Rádöbbenhettek politikusaink is arra, hogy milyen beláthatatlan 
következményei lehetnek annak, ha teret engedünk az ilyenfajta 
megnyilvánulásoknak. Azt hittük, hogy a szólásszabadság teljes 
kivívása előnyére válik a társadalomnak, de kiderült, hogy nem 
tudunk jól élni vele. Nem vagyunk elég érettek arra, hogy őszintének 
gondolt, vagy csak véleménynek bélyegzett szavaink követ-
kezményét előre lássuk. Sajnos nem tanultunk a történelemből. 
Tudomásul kell vennünk, hogy kollektív bűnösség nem létezik, csak 
a Sátán próbálta elhitetni erről minden korban az erre alkalmas 
gonosz szívű embereket. Ha pedig a gyűlölet a szívben van, onnan 
nem lehet azt kitörölni a törvényben megszabott pénzbírsággal. 
Vajmi kevés visszatartó ereje van ennek. A gyűlölet nem győzhető le 
mással, csak a szeretettel. A kollektív bűnösséget én is elutasítom, 
de az én véleményem szerint létezik kollektív felelősségtudat. Ez 
valahol legbelül az ember lelkiismeretében kell, hogy megszólaljon. 
Ez nem látható kívülről és a hiánya sem büntethető, csak szomorú 
következményekkel jár, ha nincs. Ezt mutatja, amikor éljük 
nyugodtan a magunk kicsiny életét, és nem törődünk azzal, hogy mi 

Felelősség

folyt. a 10. oldalon
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történik körülöttünk.
Igenis felelősek vagyunk, ha nem emeljük fel szavunkat a gyűlölet, a 
korrupció, a másik megalázása, az erőszak terjedése ellen. 
Felelősek vagyunk az éhezők sorsáért és a föld tönkretételéért. 
Minden Istenben hívő ember felelős abban, hogy a világban dúló 
gyűlölettel szemben hirdesse és bemutassa az Isten szeretetét, 
amely „minden vétket elfedez”.
A szeretet elfedezi és nem kipellengérezi a bűnt. Nem vádolja és 
nem kárhoztatja a bűnöst. A szeretet eltakarja a bűnt - az enyémet és 
a másikét -, hogy ne a bűnt lássuk egymásban, hanem az embert, 
akit a Jóisten nagyon szeret. Ebben az elfedezésben benne van a 
megbocsátás is: ahogyan nekem megbocsátott az én Uram, úgy 
tudok én is megbocsátani embertársaimnak. Jézus Krisztus azért 
vállalta a halált, hogy elfedezze-eltörölje-megbocsássa a bűneinket 
és örök életet adhasson az Őbenne hívőknek.
Az elfedezés azonban nem a bűn eltitkolását, sem következ-
ményeinek szőnyeg alá söprését, vagy a büntetés elmaradását 
jelenti, hanem a belőle való megtérést. Jakab apostol ezt írta: „Aki 
bűnöst megtérít, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfe-
dez”.(Jak5,20)
Úgy tűnik - figyelve az emberek megnyilvánulásait -, hogy a gyűlölet 
közügy lett, a szeretetet pedig magánügynek tekintjük. Jó lenne ezt 
megfordítani úgy, hogy a szeretet vigyük, terjesszük, olyan 
mértékben, hogy legyőzze, vagy legalább ne engedje 
megnyilvánulni a gyűlöletet.
Felelősek vagyunk egymásért! Isten előtt is.

Pálmai Zoltán, lelkipásztor
Magyar Pünkösdi Egyház

A nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt 
jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek 
is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a 
betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az 
aratásra, ill. a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó 
szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi 
szabályai:
A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz 
mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve 
boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és 
bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, legalább egy tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és 
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi 
felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. 
A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni, 
amelyről készült jegyzőkönyv egy példányát a járművön el kell 
helyezni és a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, ill. kipufogó 
és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább 
naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az 
üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti 
egy esetleges tűz terjedését. A munkagépet tilos a gabonatáblán, 
illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng 
használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni 
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e 
munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra 
lobbanthat.
Az aratást lehetőleg közút, ill. vasútvonal mentén kell először 
elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást 
kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a 
munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, 

kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok 
közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, 
gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezető-
fülkéiben sem szabad dohányozni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan 
távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne 
jelentsen gyújtási veszélyt. Az összehúzott szalma alapterülete nem 
haladhatja meg az ezer négyzetmétert és a szabadban összerakott 
kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai:
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek 
egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a 
gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így 
a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A 
gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű 
növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott 
olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a 
lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék nyílt téri égetését. 
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 
órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban 
be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A 
tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell 
ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt 
lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter 
széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást 
kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás 
alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb 
területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes 
szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre 
csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül 
legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. 
A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt 
el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, 
parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy 
megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén 
a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás 
kezdeményezhető.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, 
felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági 
munka, a termés.

Tűzvédelem az aratás idején is!

forrás:http://www.katasztrofavedelem.hu
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Július eseményei Magyarországon
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Rendőrségi Hírek
Tisztelt lakosság!
A 2013-es év április és május hónapja sem telt el 
események nélkül. A Pilisi Rendőr-őrs 
illetékességi területén 16 előállítás és 12 

elfogás történt, amely mellett 8 biztonsági intézkedésre is sor 
került. 

Az alábbiakban konkrét bűncselekményekről és a tett 
intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

2013 április 30-án 01 óra körüli időben az éjszakai órákban 
zárva tartó monorierdői MOL benzinkúton ablakbetörés 
módszerével betörés történt. Az elkövetők nagy mennyiségű 
dohányárut tulajdonítottak el 1.800.000,- Ft értékben. A 
helyszínre tartó pilisi járőrök az elkövetés helye felől a 4-es sz. 
Főúton a monorierdői felüljárón egy nagy sebességgel, Cegléd 
irányába tartó autóra lettek figyelmesek, megfordultak és 
követni kezdték. Fény és hangjelzéssel megállásra próbálták 
bírni, azonban a gépkocsi sebességét növelni kezdte, menekülni 
kezdett és áthaladt Monorierdő, Pilis területén át a 4-es 405-ös 
számú főutak kereszteződésén keresztül Albertirsa bel-
területére. Végül a gépkocsi egy útkanyarban kisodródott és a 
tetejére borulva állt meg. A helyszínen a gépkocsiban utazók 
közül két személyt a helyszínen, egyet rövid gyalogos üldözést 
követően elfogtak. A gépkocsiban utazók közül senki nem sérült 
meg, a benzinkútról eltulajdonított dohányáru pedig teljes 
mértékben megkerült. A betörést elkövető, majd az autóval 
menekülő V. László 23 éves debreceni, B. Zsolt 34 éves 
hajdúsámsoni és B. Zoltán 31 éves debreceni lakosokat a 
járőrök az elfogást követően a Monori Rendőrkapitányságra 
előállították, majd őrizetbe vételükre került sor, valamint a 
Monori Járásbíróság mindhárom elkövetőt előzetes le-
tartóztatásba helyezte.   

M. Gyuláné pilisi lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, 
akik május 2-án 09 óra körüli időben Pilis Haleszi II. dűlőben 
lévő ingatlanának területére lakatlefeszítés módszerével 
behatoltak és ott erőszakkal színesfém tárgyakat tulajdonítottak 
el 60.000,- Ft értékben. A bejelentést követően a helyszínre 
érkező pilisi rendőrjárőr a nyomokat követve a Koltói A. 
utcában egy családi ház udvarán K. Dávid és L. Katalin 
elkövetőket elfogta, amint az eltulajdonított színesfémeket 
darabolták össze. Az elkövetők elfogásuk után Pilisi Rendőr-
őrsre előállításra kerültek, majd gyanúsított kihallgatásuk után 
őrizetbe vételükre került sor. 

K. István pilisi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2013. március 26-án 01 óra és 06 óra közötti időben a Malom 
utcában körbekerített ingatlan udvarán található, nem zárt 
állapotban levő tyúkólból eltulajdonított 10 db tyúkot. 
A bűncselekménnyel okozott kár 20.000,- Ft, rongálási kár nem 
keletkezett. A nyomozás során az elkövető L. Imre elfogásra 
került, gyanúsított kihallgatása és a Monor Járásbíróság elé 
állítására került sor.

C. Etelka pilisi lakos feljelentést tett idősebb és ifjabb R. Gábor 
pilisi lakosok ellen, akik 2013. május 2-án 07.30 óra körüli 
időben a Kávai út és Kisfaludi utca kereszteződésénél lévő 
üzletek előtti parkolóban megtámadták R. Tamás nevű, 13 éves 
és R. Norbert nevű, 11 éves gyermekét. R. Tamást tettleg 
bántalmazták, amely következtében 8 napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett, R. Norbertet vasvillával kergették meg. A 
helyszínre kiérkező pilisi járőrök az elkövetőket elfogták, a 
Pilisi Rendőrőrsre előállították, gyanúsított kihallgatásuk után 

őrizetbe vételükre került sor.

Büntetőeljárás indult a Btk. 327 §. (1) bekezdésébe ütköző és az 
(1) bekezdése szerint minősülő jármű önkényes elvételének 
bűntett kísérletének elkövetésének és a Btk. 316. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. fordulat d. pontja 
szerint minősülő szabálysértési értékre elkövetett betöréses 
lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes 
ellen, aki  2013. május 22-én 05:22 és 16:20 óra közötti időben 
az Állomás utca 1. szám alatt lévő MÁV állomás parkolójában 
álló GIH-439 frsz-ú, zárt állapotú személygépkocsiba dolog 
elleni erőszakkal behatolt, azt megkísérelte eltulajdonítani. A 
gépkocsi eltulajdonítása eredménytelen volt, azonban a 
gépkocsiból eltulajdonította az akkumulátort és az indítókábelt. 
A bűncselekménnyel okozott lopási kár 20.000,- Ft, a 
rongálással okozott kár 60.000,- Ft.
Forró nyomos üldözés során az elkövető beazonosításra került 
és B. Attila a lakásán, a ruhásszekrénybe elbújva elfogásra 
került, gyanúsítottként kihallgatva, őrizetbe véve a Monori 
Járási Ügyészségnek előzetes letartoztatásra előterjesztve. 

Büntető eljárás indult Á. Imre budapesti lakos feljelentése 
alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013. május 18-án 
lakatlefeszítés módszerével behatolt a Homoki Szőlő I. dűlő 
6459. hrsz. alatt található hétvégi házának melléképületébe és 
onnan különböző tárgyakat tulajdonított el 20.000,- Ft értékben. 
A pilisi rendőrjárőr 2013. június 3-án a Vasút utcában igazolás 
alá vonta B. Tibor kiskőrösi lakost, akinél összedarabolt fém 
tárgyak voltak, amelyek származására nézve nem tudott 
megfelelő magyarázatot adni. Ezek után megállapítást nyert, 
hogy a nála lévő fém tárgyak a fent részletezett lopásból 
származnak, ezért elfogása után a Pilisi Rendőrőrsre 
előállításra, majd gyanúsítottként kihallgatása és őrizetbe vétele 
megtörtént.

Felhívom T. figyelmüket, hogy megkezdődött az iskolákban a 
nyári szünet. Kérem Önöket, hogy legyenek nagyobb 
figyelemmel az utakon közlekedő gyerekekre, kerékpárosokra. 
Kérem a T. gépjárművezetőket, hogy kellő körültekintéssel 
közlekedjenek, megfelelő oldaltávolság tartásával kerüljék ki 
őket. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisi Rendőrőrs 2013. 
április 26-án a nagycsoportos – iskolába készülő – óvodások 
részére megtartott nyílt napja nagy sikerrel zárult. A gyerekek 
megismerkedtek a rendőr felszereléseivel, a rendőr gép-
kocsival, valamint rendőr kutyával is. Május 25-én a Piactéren a 
Pilisi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 
gyereknapon is részt vettünk a gyerekek nagy örömére.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatékony bűn-
megelőzésre csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy Önök is 
tegyenek meg minden maguktól telhetőt annak érdekében, hogy 
ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve segítsük idős 
állampolgárainkat és figyelemmel legyünk a gyerekekre!  

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén 
kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a 
„járőr mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámon, vagy 
munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-
29/498-128-as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 06-
29/410-726, ill. a 107-es telefonszámon. 
Pilis Város körzeti megbízottja, Kiss Zoltán r.ftőrm telefonos 
elérhetősége: 06-20/412-2490, fogadóórája minden páros hét 
csütörtökén 08.00-12.00 között kerül megtartásra a rendőrőrs 
épületében. Kerepeszki Ferenc r. hdgy.   

Mb. Őrsparancsnok 
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Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven 
gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat 
(pl. papír, műanyag, fém, italos karton) a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen – a 
zsákjuttatási rendszer szerint - rendelkezésre bocsátott 
sárga színű zsákban keverten gyűjti és a hulladék-
gyűjtési naptárban szereplő napokon kihelyezi az 
ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon 
található. Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés 
érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!

GYŰJTÉSI NAPOK - 2013. II. félév: 
július 10., augusztus 14., szeptember 11., 
október 9., november 13., december 11.

A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a 
gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen 
kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő 
gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat 
nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a 
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy 
nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék 
kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak 
elszállítását. 

Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az 

újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más 

áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti! Nem 

lehet plusz zsákot igényelni a polgármesteri 

hivatalokban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. július 31-ével meg-
szűnnek a települést is ellátó földi sugárzású analóg TV 
adások. Ezért azok számára, akik nem készültek fel a földi 
sugárzású digitális adások vételére, ill. nincs kábeltévé, 
IPTV vagy műholdas – televízió előfizetésük, a fenti 
időponttól megszűnik a televízió vétel lehetősége.  
Akik szociális helyzetük miatt – a szociális rászorultság 
kritériumát ebben az esetben a 4/2013. (I.18.) számú 
NMHH rendelet határozza meg – saját erejükből nem 
tudnák megvalósítani az átállást, azokra a digitális átállás 
folyamatát irányító Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) különös figyelmet fordít és számukra a digitális 
adások vételéhez szükséges eszközök beszerzését és 
beszerelését díjmentesen biztosítja.
A digitális átállásban érintett azon személyek, ill. intéz-
mények (pl. iskola, öregek otthona, stb.) számára, akik a 
díjmentességre nem jogosultak és így az átállást saját 
maguknak kell megoldaniuk, a Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület (HTE) az NMHH megbízása 
alapján díjmentes szakmai segítséget kínál fel. E segítség 
célja, hogy ezeket az érintetteket hozzásegítse a tudatos, 
megalapozott igényeiket és lehetőségeiket figyelembevevő 
döntések meghozatalához.
A HTE kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az általa 
nyújtott szakmai segítség eljusson és eredménnyel 
hasznosuljon azok számára, akiknek az internet és egyéb 
kommunikációs csatornák e témájú információi nem 
lennének elérhetőek. Rövid előadás és bemutató keretében 
ismertetik azokat a lehetőségeket, amelyek az illető 
településen a digitális átállás utáni televíziózáshoz rendel-
kezésre állnak, továbbá esetleges szakmai kérdésekre 
választ adnak.
Kérjük, amennyiben érdekli és szeretne tájékoztatás kapni 
a digitális átállás módjáról és költségeiről, jelentkezzen 
2013. július 22-ig levélben, neve és címe megadásával a 
Pilisi Polgármesteri Hivatalban (2721 Pilis, Kossuth L. u. 
47.), vagy e-mail-ben a hivatal@pilis.hu címen.

Tájékoztató a digitális átállásról

JÁRŐR MOBIL 
06-20/7710-411

Nem tudod, mivel töltsd el a szabadidődet a nyári szünetben? 
Szeretnél hasonló korúakkal együtt lenni, beszélgeti, játszani, 
kirándulni? 
Szívesen vennél részt különböző programokon segítőként?
Ha a fenti kérdések közül valamelyikre igennel válaszoltál, akkor 
gyere el a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári játszó-
délutánokra.
Várunk szeretettel június 27-étől 10 héten keresztül augusztus 29-ig 
csütörtök délutánonként 13 és 16 óra között a Gyermekjóléti szol-
gálatnál.

Ízelítő a programokból: Szabadtéri játékok, kirándulás, lovarda, 
kézműves foglalkozások, KEMPO, Társasjátékok, Sport és még 
sok más!

Kiket várunk?

Mindenkit, aki legalább általános iskolás és kedvet érez magában, 
hogy más gyerekekkel együtt töltsön el heti egy délutánt. Aki 
szeretne különböző élményeket szerezni a nyár folyamán és érdekes 
programokon, foglalkozásokon venne részt.

További információkért keresd a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársait személyesen (Kossuth L. u.49.), vagy telefonon 
(06-29-498-108), illetve a facebook-os oldalunkon.

A részvétel INGYENES!

TÁBOR

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, emlékezni jöttünk. Emlékezni a 
magyar történelem egyik legszomorúbb napjára, arra a napra, 
amelyen a győztes nagyhatalmak által Magyarországra 
kényszerített békediktátum aláírása megtörtént. 1920. június 
04-én 16 óra 30 perckor, tehát pontosan 93 évvel ezelőtt történt 
ez az esemény. Az aláírási aktus nem volt több 10 percnél 
melyen gyakorlatilag a magyar küldöttséget odavezették az 
asztalhoz, eléjük tették a dokumentumokat, aláíratták velük és 
elvezették Őket. De ez a 10 perc történelmünk legszomorúbb 
következményével járt. Az ezer éves magyar királyság egy 
csapásra elvesztette területe kétharmadát és lakossága nagy 
részét is. 
93 éve próbáljuk megérteni a nagyhatalmak akkori vezetőinek 
a döntéshez vezető okait. Józan ésszel felfoghatatlan ez a 
döntés, egyesek szerint Magyarországot büntették az I. 
világháború kirobbanásáért és ez lett a büntetésünk. Egy olyan 
háborúért, amelyre évek óta készült szinte minden nagy-
hatalom, a francia, az angol, az orosz vezetés mindegyike az 
1910-es évek elejétől jelentősen fegyverkezett és készült a 
háborúra. A Szarajevóban eldördült lövés ugyan történelmet 
írt, de egyáltalán nem az volt az egész háború oka. 
Próbáljuk meg kicsit áthelyezni az eseményeket napjainkba, 
mi történt akkor? Egy terrorista meggyilkolta egy másik állam 
vezetőjét. Ma mi történik ilyenkor? Harcot hirdetnek a 
terrorizmus ellen és ennek jegyében háború kezdődik más 

államban. Térjünk vissza 1914-re, a trónörökös meggyilkolása 
után az osztrák-magyar monarchia joggal követelhette a 
terrorista kiadatását és a tettesek megbüntetését. Ezért kapott 
ultimátumot Szerbia, de ahogy ez megtörtént, gyakorlatilag 
azonnal hadat üzent Oroszország az Osztrák – Magyar 
Monarchiának és utána nagyon gyorsan Anglia üzent hadat 
Németországnak. Ma is nagyon komoly törekvés van arra, 
hogy egybemossák az I. és a II. világháború eseményeit. 
Visszatérve a trianoni békediktátumra, teljesen egyértelmű a 
nagyhatalmak tudatlansággal összekötött arroganciája. 

Olvashatunk arról is, hogy ezzel a szerződéssel nemzet-
államokat kívántak létrehozni. Ha ez így volt, akkor miért 
szakítottak el több mint két millió magyar embert anya-
országától, és ha megnézzük a létrehozott közép európai 
országok nemzetiségi összetételét, egyértelmű, hogy ezt a 
céljukat ezzel a szerződéssel nem lehetett elérni. 

Ma reggel a tévét nézve - már nem tudom, hogy melyik 
csatornán - a következőt láttam és olvastam, a „Trianoni 
megemlékezések Magyarország és a szomszédai közötti 
kapcsolatot megmérgezik”. Hogy is van ez? Az, akit megcson-
kítottak, megnyomorítottak, tönkretettek az ne is emlékezzen, 
hát ez az, amit nem tehetünk soha. 

Mindig, minden magyar embernek emlékeznie kell 1920. 
június 04-én a Versailles-i kastély kertjében lévő trianoni 
palotájában történtekre. 

Trianoni megemlékezés
(Szabó Márton polgármester beszéde)
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi 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, polgarmester@pilis.hu, üf.: 
Sz:15-18,
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, 
malaferenc@dunakanyar.net,
Jegyző: dr. Lovász László, 496-826, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12,
Aljegyző: Gaálné Czinkos Judit, 696-311, gaalne@pilis.hu,
Adócsoport: vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu,
Hatósági csoport: vez.: Gaálné Czinkos Judit, 696-312, 
igazgatas@pilis.hu,
Szociális és Gyámügyi csoport: vez.: Jenei Ivett, 696-316, 
szocialis@pilis.hu,
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326, 
Gerje-Forrás Kft.: Rákóczi u. 67, tel.: 499-261, fax: 499-262, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, hibabejelentés: 06-80/620-399, üf.: H: 8-12 és 13-
18, Sz, Cs.: 8-12, 
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2691,
Cigány Nemzetiségi 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, P: 8-12,
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
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
Játékország Óvoda:  Rákóczi u. 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com,  
www.pilisiovodak.hu. 
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: 
vezető: Pogány György, könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, 
konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat), 
Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1., 
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, 
Dr. Tóth Tibor: 696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149,Dr. Nagy Ildikó:696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: 496-105, Dr. Bálint Nagy Ildikó:696-883, dr. Zloch Márta: 
469-105
Labor: 496-385, Sebészet: 696-885, Reumatológia, Fizikoterápia: 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, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
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
Baptista Gyülekezet: Templom u. 6., 06-20/886-0205, Nemeshegyi 
Zoltán 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.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
január 01. napjától 2013. június 15. napjáig az alábbi 
fontosabb döntéseket hozta meg:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 01. napjától 
hatályos rendelkezései figyelembe vételével, valamint az 
elmúlt év szervezeti változásai miatt aktualizálásra került 
az 1/2013. (II.03.) sz. önkormányzati rendelettel a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata. 
Módosításra kerültek az intézmények elnevezései: Óvodai 
Intézmény elnevezés Játékország Óvodára változott, 
valamint a Kármán József Városi Könyvtár és a Móricz 
Zsigmond Közösségi Ház összeolvadását követően 
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
néven működik tovább az intézmény.

A Polgármesteri Hivatal működése tekintetében is több 
jelentősebb változás történt az I. félévben: Pilisi 
Polgármesteri Hivatal néven működik tovább a Hivatal 3 
fő szervezeti egységgel, az Adóügyi, Pénzügyi és 
Számviteli Irodával, az Igazgatási Irodával, valamint a 
Polgármesteri Irodával, amelyről a Képviselő-testület a 
2/2013. (II.03.) sz. önkormányzati rendeletével döntött. 
Bizonyos ügy- és hatáskörök a Monori Járási Hivatalhoz 
kerültek át – csökkentve egyúttal a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozók létszámát -, azonban a változás kis 
mértékben érintette csak a lakosság ügyeinek intézésének 
helyét és rendjét, mert az év elejétől ún. Ügysegédek 
segítik a lakossági ügyek intézését és továbbítják azokat a 
Járási Hivatal felé. Az Ügysegédek a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási idejében érhetőek el a Polgár-
mesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.) épületében.

A Képviselő-testület a 3/2013. (II.03.) sz. önkormány-zati 
rendeletében a Piac nyitvatartási napjait módosí-totta: 
már nem csak csütörtök és péntek délelőtt, hanem kedden 
15 órától is igénybe vehetik a lakosok a piac 
szolgáltatásait.

A helyi adók közül az építményadó fizetése tekinte-tében 
is módosítás történt: a 4/2013. (II.17.) sz. önkormányzati 
rendelet alapján az adózónak két egyenlő részletben, az 
adóév május 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
megfizetnie a kötelezettségét.

A Képviselő-testület az 5/2013. (II.10.) sz. önkormány-
zati rendelettel fogadta el az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetését 1.129.243 e Ft. működési bevételi és 
kiadási főösszeggel. A költségvetési rendelet megtekint-
hető a www.pilis.hu honlapon, valamint a városi 
könyvtárban.

A parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési 
kötelezettségről, a parkolóhely építési kötelezett-ség 
megváltásának módjáról szóló, többször módosított 
10/2013. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelet alapján az 
ún. közterület használati-megváltási díjmentesség 
2014. december 31. napjáig meghosszabbításra került.

A Képviselő-testület a 2013. április havi nyilvános és 
rendes ülésén a 11/2013. (IV.28.) sz. önkormányzati 

Tájékoztatás a 
Képviselő-testület I. félévi munkájáról
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rendeletével ismét módosította az építményadóra 
vonatkozó rendelkezéseket az adó alapja, valamint az 
adó éves mértéke, továbbá az adó mérséklése 
tekintetében.

A 12/2013. (IV.28.) számú, a talajterhelési díjról szóló 
rendeletében a Képviselő-testület díjkedvezményt 
vezetett be a lakosok részére a talajterhelési díj 
tekintetében, valamint normatív határozattal döntött a 
csatorna rákötési díj befizetésével kapcsolatos 
részletfizetés biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület a 13/2013. (V.03.) sz. önkormány-
zati rendeletével végezte el a 2012. évi költségvetési 
rendelet utolsó módosítását, majd az Önkormányzat 
2012. évi zárszámadásáról szóló 14/2013. (V.03.) sz. 
önkormányzati rendeletével lezárta az elmúlt év 
gazdálkodását.

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló helyi 
jogszabály is aktualizálásra került a 13/2013. (VI.03.) sz. 
önkormányzati rendelettel, amelyben kivételre kerültek 
azok a rendelkezések, amelyek átkerültek a Monori Járási 
Hivatalhoz, valamint a temetési segélyben részesíthető 
személyek vonatkozásában a jövedelmekre vonatkozó 
mértékek is módosításra kerültek.

A Képviselő-testület az 1/2013. (I.21.) sz. önkormány-zati 
határozatával úgy döntött, hogy az új Bölcsődei 
Intézmény fenntartását, az ingóságok és az ingatlan 
ingyenes használatba adásával, a tulajdonjog megtar-
tásával átadja a Magyarországi Evangélikus Egyház 
részére. A Bölcsőde indításával kapcsolatban a lakosságot 
folyamatosan tájékoztatjuk szórólapok segítségével, 
valamint a honlapon keresztül.

A 10/2013. (I.31.) sz. önkormányzati határozatával döntött 
a Képviselő-testület az Önkormányzat adósság-
konszolidációjáról az Önkormányzat adósság-állománya 
Magyar Állam által történő átvállalásának igénybevétele 
tekintetében.

A Képviselő-testület a 21/2013. (III.07.) sz. önkormány-
zati határozatával úgy döntött, hogy a járóbeteg szakellátás 
tekintetében a jövőben is a jelenlegi szolgáltatóhoz, a 
ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézethez 
kíván tartozni a település azon ellátások tekintetében, 
amely szakmák Cegléden reprezentálva vannak.

Pilis Város Önkormányzata által 2013. évben szer-
vezendő nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) elő-
készítése és lebonyolítása tárgyában meghozott 26/2013. 
(III.28.) sz. önkormányzati határozat alapján a 2013. évi 
nyári étkeztetés a Kistérségi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat által, konzervosztás keretében kerül 
megszervezésre, amennyiben a lehívható állami támogatás 
rendelkezésre áll. A Gyermekjóléti Szolgálat a tanév 
végeztét követően, minden héten, csütörtöki napokon 
foglalkozást szervez a településen élő gyermekek számára. 
2013. június 27.- 2013. augusztus 29.-e közötti 
időszakban, amely összesen 10 alkalom. A foglalkozások 
helyszíne a Gyermekjóléti Szolgálat telephelye (2721 
Pilis, Kossuth L. u. 49.) időtartama: 13:00- 16:00 között. A 
foglalkozások programjait a családgondozók tervezik, 

szervezik és bonyolítják le, valamint a délután folyamán 
egyszeri étkeztetés biztosítva lesz a gyermekek számára- 
hideg élelem- szendvics formájában.

Pilis Város Önkormányzata az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igény-
bevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) 
BM. rendeletben kiírt pályázatra a 34/2013. (IV.25.) sz. 
önkormányzati határozat alapján pályázatot nyújtott be a 
Játékország Óvoda Meserét Tagóvodája 2721 Pilis, 
Kávai út 19. szám alatti intézmény felújítása vonat-
kozásában. A pályázat elbírálása jelen-leg még folyamat-
ban van.

A Képviselő-testület a 37/2013. (IV.25.) sz. önkormány-
zati határozatával fogadta el az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját.

A Képviselő-testület a 40/2013. (IV.25.) sz. önkormány-
zati határozatával hozzájárult a Magyarországi Evangé-
likus Egyház részére a bölcsődei ellátás után fizetendő 
napi négyszeri étkezés ára plusz havi 15.000.- Ft. 
gondozási díj mértékéhez.

A Képviselő-testület az intézmények, valamint a 
szakbizottságok javaslatai alapján a 42-43/2013. (IV.25.) 
sz. önkormányzati határozataival döntött a 2013. évi 
Pedagógiai Kitűntetések odaítéléséről. Az Önkormányzat 
Sedró Jánosné vezető óvodapedagógus részére „Ezüst 
Toll” díjat adományozott, valamint Füredi Istvánné 
nyugdíjas óvodapedagógust „Pilis Város Kiváló Peda-
gógusa” kitüntető címben részesítette a 2013. június 03. 
napján megtartott Pedagógus Nap alkalmából.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 
külterületi lakóközösség kezdeményezésére a 47/2013. 
(V.30.) sz. önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy 
Pilis város külterületi részén településrészi önkor-
mányzatot hoz létre. A településrészi önkormányzat 
felállítása, működésének kialakítása jelenleg folyamatban 
van.

A Képviselő-testület 2013. évi I. közmeghallgatásának 
napirendi pontjai az 50/2013. (V.30.) sz. önkormányzati 
határozatban rögzítésre kerültek. A közbiztonsággal, 
valamint a részönkormányzat létrehozásával kapcsolatos 
aktuális kérdéseket fogja megtárgyalni a Képviselő-
testület továbbá egyéb olyan kérdéseket, amelyek a 
közmeghallgatás alkalmával felmerülnek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinálásával 
2013. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő 
Európai Mobilitás Hát elnevezésű rendezvény sorozaton – 
a korábbi évhez hasonlóan – Pilis város is részt vesz a 
2013. szeptember 22. napján megrendezésre kerülő 
„Autómentes Nap” keretében. A részletes program a 
következő Hírnök lapban kerül bemutatásra.

        Koreny Ida
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